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ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ  Έργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2016 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ  

Θέση: ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

 
Τιμολόγιο Μελέτης  

 
Ημερομηνία :    22/11/2016  

 

A.T.: 001  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.37.3  Καθαιρέσεις. Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα. Για 

πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2269.Γ  100,00%  
 
      Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς επίχρισμα, σε 
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 
ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις 
θέσεις φορτώσεως. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 28,00      
 

A.T.: 002  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 5.7  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6069  100,00%  
 
      Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων'' 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή 
ζημιών στην σωληνογραμμή. 
 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 11,30  [*] (11,3+0)  
 

A.T.: 003  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.44.1  Επιστεγάσεις. Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη 
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πάχους 1 mm. Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη 
λαμαρίνα d = 1,0 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7244  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ). 
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. 
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 
- Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό 
χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ. 
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην 
περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης 
- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω 
απολήξεις επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια. 
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων 
κλπ, 
- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα 
αυτών. 
β) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην 
περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά 
βαμένου αλλουμινίου. 
γ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  ανεξαρτήτως της 
κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες 
επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε 
κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
 
Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα σχέδια 
λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του σκυροδέματος με εκτοξευόμενα 
καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου με αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο 
παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με αναδίπλωση. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 20,20      
 

A.T.: 004  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.11  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 

ακανόνιστες.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7311  100,00%  
 
      Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m², 
επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με 
αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, 
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50      
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A.T.: 005  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.15.1  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωυφάσματα μή υφαντά. 

Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m²  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7914  100,00%  
 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες 
επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο 
παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της 
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,40      
 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.95  Χρωματισμοί. Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης 

προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή 
βάσεως σιλικόνης.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7744  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
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γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος, κεραμικών, μαρμάρων και 
λιθωδών υλικών, μη θυσιαζόμενη (καθαρισμός επιφανειών με πλύση, χωρίς ανάγκη επανάλειψης της 
προστατευτικής επίστρωσης), με υδρόφοβα υλικά, διαφανή, μόνιμης προστασίας, μετά από 
κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-00 
''Αντιρρυπαντική επάλειψη'' και τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 5,00      
 

A.T.: 007  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ 
022.22.2.2  

Αποξήλωση μόνωσης δώματος   

 
      Απομάκρυνση  τυχόν στρώσης από θραυστό υλικό  και αποξήλωση μεμβράνης μόνωσης δώματος 
pvc ή ασφαλτικής . Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός της επιφάνειας από τυχόν υπολείμματα, ο  
καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών η συσσώρευση των αχρήστων υλικών, η φορτοεκφόρτωση 
και μεταφορά. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 3,00  [*] (2,6+0,4)  
 

A.T.: 008  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ 022.56  Αποξήλωση καπνοδόχων αμιάντου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6102  100,00%  
 
      Το άρθρο αφορά στην αποξήλωση καμινάδας που περιέχει ίνες αμιάντου 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
1. Η σύνταξη του σχεδίου δράσης και η υποβολή του στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία 
2. Η σύνταξη Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου 
3. Το έργο αποξήλωσης των αμιαντούχων υλικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους 
αντίστοιχους κανόνες ασφαλείας 
4. Το έργο συσκευασίας, σήμανσης και στοίβαξης των αμιαντούχων υλικών σε κατάλληλο φορτηγό 
5. Το έργο απορρύπανσης και καθαρισμού του χώρου, την διενέργεια μετρήσεων καθαρότητας μετά 
το πέρας των εργασιών 
6. Την μεταφορά των αμιαντούχων υλικών σε αδειοδοτημένο χώρο υγειονομικής ταφής του 
εξωτερικού και την έκδοση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
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 (Αριθμητικώς): 2500,00      
 

A.T.: 009  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ 
022.65.2.1  

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά 
κιγκλιδώματα  

 
      Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και ύψους, με την συσσώρευση 
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση στο επίπεδο του διαμορφωμένου εδάφους ή την  αποθήκευσή 
τους προς επανατοποθέτηση, συμπεριλαμβανομένης της φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο κιγκλιδώματος. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 5,00      
 

A.T.: 010  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ 
022.65.2.2  

Επανατοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά 
κιγκλιδώματα  

 
      Επανατοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και ύψους, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τους από τη θέση όπου είχαν αποθηκευτεί στη θέση 
τοποθέτησης. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά για τη στερέωσή τους επί του δαπέδου ή 
του στηθαίου. Συμπεριλαμβάνεται τυχόν ενίσχυση των υφιστάμενων στηρίξεων  και τοποθέτηση νέων 
στηρίξεων εάν κριθεί απαραίτητο  από την Υπηρεσία. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο κιγκλιδώματος. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 10,00      
 

A.T.: 011  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ 
054.46.2.3  

Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες 
πρεσσαριστές.Πάχους 5εκ. μη συμπεριλαμβανομένης της κάσσας  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5446.2  100,00%  

 
      Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή 
οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 
- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές 
κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ. 
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε 
συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),   
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα 
κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την 
τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των 
κονιαμάτων στήριξης, 
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο 
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 
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- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων, 
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα 
είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και 
κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται 
ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,  
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο 
άρθρο): 
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, 
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής 
ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα 
προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος 
ξυλείας και V2 ο νέος. 
 
 
Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-08-01-00 ''Ξύλινα κουφώματα'', με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα 
πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από 
πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό 
σταυρωτό από ξύλα ''μισοχαρακτά'' 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές 
''μισοχαρακτές''  καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε 
κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και 
λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, 
τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και 
χειρολαβών,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²). μη συμπεριλαμβανομένης της κάσσας  
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 65,00      
 

A.T.: 012  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ 071.21.12  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 

τσιμεντοκονίαμα. Επισκευή επιχρισμάτων σε ποσοστό έως 10% της 
επιφάνειας.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7121  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς 
και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και 
ορίων κλπ 
 
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό   
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- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των 
κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της 
περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά).  
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας 
λόγω καιρικών συνθηκών). 
 
 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις 
στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή 
(τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 
m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 ''Επιχρίσματα με 
κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου''. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά 
εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
Επισκευή υφιστάμενων επιχρισμάτων σποραδικά , δηλαδή καθαίρεση σαθρών τμημάτων, επιμελής 
καθαρισμός της επιφάνειας, κάλυψη με νέο επίχρισμα σύμφωνα με τις προαναφερθείσες 
προδιαγραφές.  
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:  
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό   
- Τοποθέτηση πλέγματος σε σημεία όπου υπήρχαν ρωγμές και εκτεταμένες ζημιές στο επίχρισμα. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,50      
 

A.T.: 013  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ 073.93.22  Επισκευή υφιστάμενου μωσαϊκού δαπέδου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  7359  100,00%  
 
      Επισκευή υφιστάμενου μωσαϊκού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα. 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται: 
 
α. Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου  και ο επιμελής καθαρισμός του δαπέδου. 
β. Το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά υλικά και η εφαρμογή στεγανοποιητικής και 
εξομαλυντικής επίστρωσης. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με τη μελέτη και τις 
οδηγίες του προμηθευτή των υλικών. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτόμενης επιφάνειας.   
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 20,00      
 

A.T.: 014  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ 079.8.2  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγανωτικές επιστρώσεις με 

τσιμεντοειδή υλικά.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7903  100,00%  
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      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες 
επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο 
παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή 
ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας 
επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η 
προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό. 
Συμπεριλαμβάνεται η παρεμβολή υαλοπλέγματος μεταξύ των δύο στρώσεων όταν η πρώτη στρώση 
είναι νωπή.  
Ενδεικτική κατανάλωση: 2-2,5kg /μ2 όταν η εφαρμογή γίνεται σε 2 στρώσεις. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών που 
χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.   
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,60      
 

A.T.: 015  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ 
079.11.2.1  

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρωση με ελαστομερή 
ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη τροποποιημένη με θερμοπλαστικά 
ελαστομερή (SBS) υλικά με οπλισμό μη υφαντού πολυεστέρα και 
επικάλυψη λευκής ψηφίδας. Πιστοποιημένης αντοχής στους -10 
βαθμούς C.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  7912  100,00%  

 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες 
επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο 
παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
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είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 
''Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες''. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας 
εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών 
λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης 
σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.   
Συμπεριλαμβάνεται η έντεχνη  διαμόρφωση στις θέσεις των υδρορροών με οποιαδήποτε άλλα υλικά 
και μικροϋλικά απαιτούνται. 
Επιπλέον, περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση εξαεριστήρων σε αναλογία ένας ανά 45μ2. 
Η μεμβράνη πρέπει να είναι πιστοποιημένη για εφαρμογή σε μονή στρώση.  
Πριν την τοποθέτηση απαιτείται η προσκόμιση δειγμάτων και  πιστοποιητικών στην υπηρεσία  για την 
έγκρισητων υλικών.  
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτόμενης επιφανείας  δώματος.   
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 17,00      
 

A.T.: 016  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ 
079.12.2.1  

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις  με συνθετικές 
μεμβράνες. Μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  7912  100,00%  

 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες 
επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο 
παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Επίστρωση με στεγανωτική μεμβράνη, συγκολλημένη με αυτογενή θερμική συγκόλληση, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προμηθευτή. 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση εξαεριστήρων μόνωσης ένας  ανά 45μ2 επιφάνειας 
δώματος. 
 
Συμπεριλαμβάνεται η επιμελής διαμόρφωση και σφράγιση των ακμών και απολήξεων και η 
τοποθέτηση ειδικού μεταλλικού στοιχείου (λάμα) στις απολήξεις. 
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Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία πλήρους 
τοποθέτησης της μεμβράνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 ''Στεγανοποίηση 
δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC'', 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας   
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 17,90      
 

A.T.: 017  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ 
079.12.2.2  

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επισκευή μόνωσης pvc σε 
λωρίδες πλάτους έως 1μ   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  7912  100,00%  

 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες 
επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο 
παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
Αντικατάσταση λωρίδων στεγανωτικής μεμβράνης pvc. Απομάκρυνση τυχόν προστατευτικής στρώσης 
(χαλίκι, γεωύφασμα, πλάκες κλπ). Κοπή και απομάκρυνση κατεστραμμένου τμήματος μεμβράνης 
πλάτους έως 1μ, τοποθέτηση νέας λωρίδας μεμβράνης pvc σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, 
επανατοποθέτηση της προστατευτικής στρώσης.  
 
Συμπεριλαμβάνεται η επιμελής διαμόρφωση και σφράγιση των ακμών και απολήξεων και η 
τοποθέτηση ειδικού μεταλλικού στοιχείου (λάμα) στις απολήξεις. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία απομάκρυνσης 
της παλαιάς μεμβράνης και τοποθέτησης της νέας μεμβράνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-06-01-02 ''Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC''. 
Tιμή ανά  μέτρο μήκους  (m) καλυπτομένης επιφάνειας για λωρίδες πλάτους έως 1μ.   
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 33,00      
 

A.T.: 018  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ 
079.12.2.13  

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Τοποθέτηση εξαεριστήρων 
μόνωσης δώματος σε υφιστάμενες μονώσεις.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  7912  100,00%  
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      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες 
επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο 
παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 Προμήθεια και τοποθέτηση εξαεριστήρων μόνωσης ένας  ανά 45μ2 επιφάνειας δώματος. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία πλήρους 
τοποθέτησης των εξαεριστήρων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 ''Στεγανοποίηση 
δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC'', 
 
Tιμή ανά τεμάχιο   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 20,00      
 

A.T.: 019  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ 079.12.3  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Σφράγιση αρμών υφιστάμενης 

μεμβράνης PVC   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  7912  100,00%  
 
      Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών σε υφιστάμενη υγρομόνωση από 
μεμβράνη PVC, από ελαστομερή μαστίχη ενός συστατικού με βάση ειδικές πολυμερείς ρητίνες και 
τοποθέτηση ειδικής λάμας όπου απαιτείται. 
 Αφορά απολήξεις μεμβράνης σε στηθαίο, τοιχοποιία, κιγκλίδωματα, υδρορροές κλπ. σε οποιαδήποτε 
θέση του κτιρίου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο. 
Για το παρόν άρθρο έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Η επιλογή των προς ενσωμάτωση υλικών  ή προϊόντων υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, 
μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του 
προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες 
επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο 
παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία σφράγισης της 
μεμβράνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 ''Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών 
με μεμβράνες PVC'' 
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Tιμή ανά μέτρο μήκους αρμού.   
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 4,00      
 

A.T.: 020  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.7.1  Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου 

οδών καλής βατότητας  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 1136  100,00%  
 
      Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)    
( 1 tkm )  Τοννοχιλιόμετρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,350      
 

A.T.: 021  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.5.1  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και 

τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2124  100,00%  
 
      Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από το 
χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η 
στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), 
με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν 
αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-
04-00-00 ''Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων'' 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,50  [*] (4,5+0)  
 

A.T.: 022  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.20  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με 

θραυστό υλικό λατομείου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2162  100,00%  
 
      Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του 
έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση 
σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή 
δονητικές πλάκες. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από 
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,70  [*] (15,7+0)  
 

A.T.: 023  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.30  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση 

προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2171  100,00%  
 
      Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων 
εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) σε όγκο ορύγματος.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΝΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,900      
 

A.T.: 024  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.31.2  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση 

προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την 
διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2173  100,00%  

 
      Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 
η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
εκσκαφή    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 5,00      
 

A.T.: 025  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.4  Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2222  100,00%  
 
      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.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,70      
 

A.T.: 026  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 

οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2236  100,00%  

 
      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.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,90      
 

A.T.: 027  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.21.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2238  100,00%  
 
      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.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,50      
 

A.T.: 028  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.22.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται 

προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2241  100,00%  
 
      Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών 
και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,70      
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A.T.: 029  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.23  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2252  100,00%  
 
      Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και 
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. 
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. 
(τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m³/m²), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 ''Καθαίρεση 
επιχρισμάτων τοιχοποιίας''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,60      
 

A.T.: 030  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.30.2  Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. 

Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m² και έως 0,12 m²  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2261.B  100,00%  
 
      Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές 
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η 
εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η 
συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 9,00      
 

A.T.: 031  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.31.1  Καθαιρέσεις. Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή. Για πλάτος αυλακιού 

έως 0,10 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2265.Α  100,00%  
 
      Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς 
επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων 
αποξήλωσηςστις θέσεις φορτώσεως. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,75      
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A.T.: 032  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.31.2  Καθαιρέσεις. Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή. Για πλάτος αυλακιού 

άνω των 0,10 m και έως 0,20 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2265.Β  100,00%  
 
      Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς 
επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων 
αποξήλωσηςστις θέσεις φορτώσεως. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 11,25      
 

A.T.: 033  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.37.1  Καθαιρέσεις. Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα. Για 

πλάτος αυλακιού έως 0,10 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2269.Α  100,00%  
 
      Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς επίχρισμα, σε 
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 
ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις 
θέσεις φορτώσεως. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 16,70      
 

A.T.: 034  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.37.2  Καθαιρέσεις. Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα. Για 

πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2269.Β  100,00%  
 
      Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς επίχρισμα, σε 
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 
ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις 
θέσεις φορτώσεως. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50      
 

A.T.: 035  
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.40.2  Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για πάχος 

σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2272.Α  100,00%  
 
      Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος 
και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία 
μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.  
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m² σε στοιχεία 
σκυροδέματος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων 
μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται με τα άρθρα 22.10.01 ή 22.10.02.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 28,00      
 

A.T.: 036  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.45  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  
 
      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    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 16,80      
 

A.T.: 037  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.53  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  
 
      Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και 
του μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς 
φόρτωση ή αποθήκευση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,60      
 

A.T.: 038  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.56  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6102  100,00%  
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      Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα 
απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 ''Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές 
μεθόδους''. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,350      
 

A.T.: 039  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.3  Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3213  100,00%  

 
      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), 
με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί 
των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής 
των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, 
εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των 
αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η 
μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών 
(αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά 
περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο 
σκυρόδεμα. 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για 
την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά 
με δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
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γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας 
σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος 
από την θέση σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες 
και τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 84,00      
 

A.T.: 040  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.2.4  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, 

διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3214  100,00%  

 
      Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), 
με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, 
εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών 
υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση 
διάστρωσης, με χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό, 
 
 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών 
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(αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά 
περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο 
σκυρόδεμα. 
 
 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για 
την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά 
με δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  
 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες 
και τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 84,00      
 

A.T.: 041  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.5.4  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3214  100,00%  
 
      Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή 
αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού 
τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών 
ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την 
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.  
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως 
πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με 
ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m³ σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με 
βάση το άρθρο 32.02. 
  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ     
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 (Αριθμητικώς): 106,00      
 

A.T.: 042  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3811  100,00%  
 
      Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή 
τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m² κλπ), σε 
οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 
''Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η 
εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτύγματος επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50      
 

A.T.: 043  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3816  100,00%  
 
      Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του 
πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 ''Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)''. 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η 
εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,70      
 

A.T.: 044  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.2  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι 

οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με 
την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 
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σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 
''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων'' 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, 
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή 
των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 
επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των 
ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ  
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του 
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,07      
 

A.T.: 045  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3  Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 

πλέγματα B500C (S500s)  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με 
την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 
σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 
''Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων'' 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
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συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, 
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή 
των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 
επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των 
ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ  
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του 
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,01      
 

A.T.: 046  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 46.10.2  Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 

οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4662.1  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν 
εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 ''Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο '', με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου 
εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η 
απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα 
κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με 
σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου     
 
β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, 
αλλά δεν συμπεριλαβάνεται: 
 
γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 
- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία 
(πλέγματα, γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 
- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών 
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 
- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 
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δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή 
σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm², οι δε  διάτρητοι με 
οριζόντιες οπές 2,5 N/mm². 
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.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50      
 

A.T.: 047  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 50.1.1  Υαλότοιχοι - Τοιχοπετάσματα. Κατασκευή υαλοτοίχων. Από 

υαλόπλινθους κοινούς  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4811.1  100,00%  
 
      Κατασκευή υαλοτοίχων και επιστρώσεων από υαλόπλινθους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1051-2 ''Yαλος για 
δομική χρήση - Υαλότουβλα δόμησης και επιστρώσεων - Μέρος 2: Αξιολόγηση της συμμόρφωσης/ 
Πρότυπο προϊόντος'', με σήμανση CE,  λευκούς ή έγχρωμους διαστάσεων 19x19x8 cm ή 24x24x8 cm, 
με κονίαμα από λευκό τσιμέντο των 150 kg/m³ ή έτοιμο κονίαμα κατά ΕΝ 998-2, με προσθήκη στις 
συνδέσεις ράβδων οπλισμού 2Φ6 ή 2Φ8 και προς τις δύο διευθύνσεις. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 135,00      
 

A.T.: 048  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 50.15.2  Υαλότοιχοι - Τοιχοπετάσματα. Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά 

χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης. Πετάσματα αλουμινίου  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4713  100,00%  
 
      Προδιαμορφωμένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής, τυποποιημένα, βιομηχανικής 
προέλευσης, ύψους έως 2,20 m, πλήρη με τις πόρτες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα 
συναρμολόγησης και στερέωσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του 
Αναδόχου, συνοδευόμενη από φάκελο τεχνικών στοιχείων. 
Eλάχιστες απαιτήσεις:  
- ανθεκτικότητα στην υγρασία και την βαρειά χρήση  
- δυνατότητα καθαρισμού με συνήθη απορρυπαντικά.  
- περιμετρική κορνίζα αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον 50x30 mm, με επίστρωση πολυεστερικής 
ρητίνης, γαι την εξασφάλιση επαρκούς ακαμψίας 
- στοιχεία συναρμολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, με επικάλυψη 
πολυεστερικής ρητίνης   
- δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασμάτων, μέσω κοχλιωτών συστημάτων, ώστε να 
δημιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150 mm 
- περιστρεφόμενες κλειδαριές με την ένδειξη (vacant/engaged), με τα απαιτούμενα είδη κιγκαλερίας 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων επί τόπου του έργου και 
η συναρμολόγηση και στερέωση σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.  
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πετάσματος    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 168,00      
 

A.T.: 049  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.76.2  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία 

δομικής ξυλείας. Ζευκτά από ξυλεία πριστή  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5277  100,00%  
 
      Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε ύψος από το 
έδαφος, από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, 
σύμφωνα με την στατική μελέτη, με τους στρωτήρες, τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους ζευκτών 
και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και τοποθετημένα.   
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m³) τοποθετημένης ξυλείας    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 675,00      
 

A.T.: 050  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.79.2  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία 

πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πριστή  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5280  100,00%  
 
      Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες και επιτεγίδες 
τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής).  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m³) τοποθετημένης ξυλείας    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 450,00      
 

A.T.: 051  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.80.1  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα 

στέγης με σκουρέττα  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5281  100,00%  
 
      Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα και εργασία 
πλήρους κατασκευής.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 16,75      
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A.T.: 052  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.20.1  Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Υαλoστάσια ξύλινα 

συνήθη. Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο 
άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5421  100,00%  

 
      Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή 
οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 
- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές 
κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ. 
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε 
συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),   
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα 
κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την 
τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των 
κονιαμάτων στήριξης, 
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο 
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων, 
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα 
είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και 
κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται 
ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,  
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο 
άρθρο): 
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, 
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής 
ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα 
προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος 
ξυλείας και V2 ο νέος. 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) συνήθων, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ 
ποιότητας, περαστών, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-01-00 ''Ξύλινα κουφώματα'', με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8x8 cm για 
φεγγίτη, με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 5x7.5 cm, με ή χωρίς πηχάκια μονών ή διπλών 
υαλοπινάκων, με καϊτια για τους υαλοπίνακες 5x4 cm, νεροχύτη ατόφιο 9x9 cm, περιθώρια (περβάζια) 
2x5.5 cm, αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm μεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου και αρμοκάλυπτρα 
φύλλων (μπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση 
ανεμοστεγανότητας και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από χειρολαβή γρύλλου) και όλα τα ανγκαία 
υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ     
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 (Αριθμητικώς): 123,00      
 

A.T.: 053  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.46.3  Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες 

πρεσσαριστές. Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο 
όψεις  
και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5448.1  100,00%  

 
      Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή 
οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 
- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές 
κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ. 
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε 
συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),   
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα 
κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την 
τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των 
κονιαμάτων στήριξης, 
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο 
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων, 
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα 
είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και 
κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται 
ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,  
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο 
άρθρο): 
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, 
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής 
ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα 
προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος 
ξυλείας και V2 ο νέος. 
 
 
Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-08-01-00 ''Ξύλινα κουφώματα'', με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα 
πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από 
πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό 
σταυρωτό από ξύλα ''μισοχαρακτά'' 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές 
''μισοχαρακτές''  καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε 
κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και 
λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, 
τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και 
χειρολαβών,  
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 106,00      
 

A.T.: 054  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.30  Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6118  100,00%  
 
      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 
 
(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή 
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και 
λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν 
θερμώ γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των 
άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την 
επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και 
παλαιάς κατασκευής. 
 
 
Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές 
γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και 
κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής 
αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά 
καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,10      
 

A.T.: 055  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.31  Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6118  100,00%  
 
      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 
 
(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή 
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και 
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λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν 
θερμώ γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των 
άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την 
επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και 
παλαιάς κατασκευής. 
 
 
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)    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,80      
 

A.T.: 056  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ 062.2.1  Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Υαλοστάσια σιδηρά βάρους 

άνω των 10 kg/m².   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6202  100,00%  
 
      Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ 
περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα: 
 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή 
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και 
λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, 
κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, 
στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η 
τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλοστασίων βάρους άνω των 10 kg/m² από ποικίλες σιδηρές 
διατομές απλής, διπλής ή πολλαπλής επαφής, σταθερά ή κινητά και γενικά σιδηρές διατομές, υλικά και 
εξαρτήματα συγκόλλησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας και εργασία τοποθέτησης και 
στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 ''Σιδηρά κουφώματα''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο(m2)   
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 120,00      
 

A.T.: 057  
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.30  Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Σιδηρές θυρίδες 
εξαερισμού.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6230  100,00%  

 
      Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ 
περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα: 
 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή 
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και 
λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, 
κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, 
στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η 
τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 
 
 
Κατασκευή θυρίδων εξαερισμού, αποτελουμένων από κάσσα και περσίδες από στραντζαριστή 
λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, δηλαδή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, υλικά σύνδεσης και τοποθέτησης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 ''Σιδηρά κουφώματα''.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 11,20      
 

A.T.: 058  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.40  Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Κάσσες ανάρτησης 

θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6239  100,00%  
 
      Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ 
περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα: 
 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή 
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και 
λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, 
κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, 
στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η 
τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 
 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων, οιουδήποτε σχεδίου, από 
στραντζαριστή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης (DKP). 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. 
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,60      
 

A.T.: 059  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.60.1  Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες μεταλλικές 

πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, 
μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 
min  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6236  100,00%  

 
      Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ 
περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα: 
 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή 
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και 
λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, 
κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, 
στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η 
τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 
 
 
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. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 225,00      
 

A.T.: 060  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.1.1  Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από 

ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6401  100,00%  
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      Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από 
ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών 
ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των 
κιγκλιδωμάτων. 
 
 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,50      
 

A.T.: 061  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.1.2  Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο 

με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο 
αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m²  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6501  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:  
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,  
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,  
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.  
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,  
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm  
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. 
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και 
υλικά): 
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών 
αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους.. 
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,  
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα 
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την 
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών 
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση. 
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο 
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα . 
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44. 
 
 
Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα 
από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους 
στοιχείων τους ανάλογα με την ''σειρά'' τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 ''Κουφώματα Αλουμινίου'', πλήρως τοποθετημένα και 
στερεωμένα.. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων αλουμινίου, 
τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν από καταλόγους 
προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις 
οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 200,00      
 

A.T.: 062  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.17.4  Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. 

Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί 
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6522  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:  
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,  
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,  
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.  
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,  
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm  
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. 
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και 
υλικά): 
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών 
αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους.. 
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,  
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα 
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την 
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών 
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση. 
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο 
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα . 
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44. 
 
 
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), 
οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 ''Κουφώματα Αλουμινίου''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 190,00      
 

A.T.: 063  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.17.6  Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. 

Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα 
(επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6524  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:  
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,  
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,  
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.  
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,  
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm  
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. 
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και 
υλικά): 
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών 
αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους.. 
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,  
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα 
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την 
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών 
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση. 
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο 
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα . 
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44. 
 
 
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), 
οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 ''Κουφώματα Αλουμινίου''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 135,00      
 

A.T.: 064  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.25  Κατασκευές από αλουμίνιο. Κινητές σίτες αερισμού.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6530  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:  
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,  
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,  
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.  
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,  
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm  
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. 
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και 
υλικά): 
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών 
αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους.. 
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δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,  
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα 
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την 
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών 
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση. 
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο 
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα . 
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44. 
 
 
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.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 45,00      
 

A.T.: 065  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.32  Κατασκευές από αλουμίνιο. Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων 

από φύλλο αλουμινίου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6532  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι:  
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,  
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,  
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%.  
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm,  
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm  
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm. 
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και 
υλικά): 
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών 
αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους.. 
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 
mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,  
δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα 
μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την 
εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών 
διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση. 
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο 
άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα . 
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44. 
 
 
Προστατευτική ποδιά θυρών (μπάζα) από φύλλο αλουμινίου ύψους έως 20 cm, προστατευτική 
επένδυση στην περιοχή των χειρολαβών, από φύλλο αλουμινίου διαστάσεων έως 0,20x0,60 cm και 
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πάχους μέχρι 2 mm, επί οποιουδήποτε τύπου θυροφύλλων, και στις δύο όψεις τους. 
Συμπεριλαμβάνεται το ανοδιωμένο αλουμίνιο, τα υλικά συνδέσεως και τοποθετήσεως και η εργασία 
διάνοιξης οπών για την υποδοχή των χειρολαβών και κλείθρων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας αλουμινίου.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 45,00      
 

A.T.: 066  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.21  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 

τσιμεντοκονίαμα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7121  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς 
και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και 
ορίων κλπ 
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, 
τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό   
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των 
κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της 
περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά).  
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας 
λόγω καιρικών συνθηκών). 
 
 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις 
στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή 
(τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 
m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 ''Επιχρίσματα με 
κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου''. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά 
εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,50      
 

A.T.: 067  
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.71  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω 
ύψους από το δάπεδο εργασίας.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7171  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς 
και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και 
ορίων κλπ 
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, 
τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό   
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των 
κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της 
περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά).  
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας 
λόγω καιρικών συνθηκών). 
 
 
Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους από το 
κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο, εξώστη).  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΞΗΝΤΑ  ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,680      
 

A.T.: 068  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.11  Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7211  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ). 
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. 
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 
- Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό 
χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ. 
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην 
περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης 
- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω 
απολήξεις επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια. 
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων 
κλπ, 
- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα 
αυτών. 
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β) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην 
περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά 
βαμένου αλλουμινίου. 
γ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  ανεξαρτήτως της 
κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες 
επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε 
κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
 
Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους 
ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 ''Επικεραμώσεις 
στεγών''. 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος 
γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία 
τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση 
των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50      
 

A.T.: 069  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.16  Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7211  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ). 
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. 
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 
- Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό 
χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ. 
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην 
περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης 
- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω 
απολήξεις επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια. 
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων 
κλπ, 
- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα 
αυτών. 
β) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην 
περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά 
βαμένου αλλουμινίου. 
γ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  ανεξαρτήτως της 
κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες 
επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε 
κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
 
Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους 
ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 ''Επικεραμώσεις 
στεγών ''. 
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Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος 
γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία 
τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή τοποθέτηση των 
ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 23,50      
 

A.T.: 070  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.44.2  Επιστεγάσεις. Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη 

πάχους 1 mm. Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη 
λαμαρίνα d = 1,0 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7246  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ). 
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. 
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 
- Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό 
χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ. 
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην 
περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης 
- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω 
απολήξεις επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια. 
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων 
κλπ, 
- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα 
αυτών. 
β) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην 
περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά 
βαμένου αλλουμινίου. 
γ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  ανεξαρτήτως της 
κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες 
επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε 
κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
 
Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1mm, σύμφωνα με τα σχέδια 
λεπτομερειών της μελέτης, με στερέωση του ενός άκρου της επί του σκυροδέματος με εκτοξευόμενα 
καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου με αρμοκάλυπτρο (δεν συμπεριλαμβάνεται στο 
παρόν άρθρο) ή διαμόρφωσή του με αναδίπλωση. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,70      
 

A.T.: 071  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.47.1  Επιστεγάσεις. Αρμοκάλυπτρα. Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7246  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ). 
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. 
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 
- Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό 
χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ. 
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην 
περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης 
- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω 
απολήξεις επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια. 
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων 
κλπ, 
- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα 
αυτών. 
β) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην 
περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά 
βαμένου αλλουμινίου. 
γ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  ανεξαρτήτως της 
κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες 
επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε 
κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
 
Επικάλυψη αρμού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων με αρμοκάλυπτρο, βιομηχανικής 
προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη 
από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο στερεώνεται στα δομικά στοιχεία εκατέρωθεν 
του αρμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και πλήρωση του διακένου του αρμού με 
παραμορφώσιμες πλάκες από φυτικές ίνες εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL 
ή αναλόγου), σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Περιλαμβάνονται τα υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 39,00      
 

A.T.: 072  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.16.2  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. 

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7316  100,00%  
 
      Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m³ ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, 
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,50      
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A.T.: 073  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.33.2  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 

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

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7331  100,00%  

 
      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. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 33,50      
 

A.T.: 074  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.34.2  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια 

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

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7326.1  100,00%  

 
      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. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m² 
 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 36,00      
 

A.T.: 075  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.36.1  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με 

τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας 
πάχους 3,0 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7335  100,00%  

 
      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.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 18,00      
 

A.T.: 076  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.36.2  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με 

τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας 
πάχους 2,5 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7336  100,00%  

 
      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.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,70      
 

A.T.: 077  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.91  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με 

υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7373.1  100,00%  
 
      Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από οπλισμένο 
σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες προλυπροπυλενίου), και του 
αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα με την μελέτη.  
 
Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται: 
α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C, 
ελαχίστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις κορυφές και εφαρμογή στις 
περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με 
το παλαιό.  
β) Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).  
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γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου (ελικόπτερο), 
συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο 
και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη. 
δ) Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15 
mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό.  
ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με νάϋλον.  
Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50      
 

A.T.: 078  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.21.1  Λοιπά μαρμαρικά. Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο. 

Επιστρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο d = 2 cm, πλάτους έως 20 
cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7511  100,00%  

 
      Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-
00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής 
των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, 
αρμολογήματος και καθαρισμού  
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra) 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 73,00      
 

A.T.: 079  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.21.3  Λοιπά μαρμαρικά. Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο. 

Επιστρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 
άνω των 20 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7523  100,00%  

 
      Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-
00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής 
των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, 
αρμολογήματος και καθαρισμού  
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra) 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 67,50      
 

A.T.: 080  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.22.1  Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες 

ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm  
(3 mm + μεμβράνη + 3 mm)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7609.2  100,00%  

 
      Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear 
float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως 
τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 
''Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 39,00      
 

A.T.: 081  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.27.1  Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 

υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, 
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7609.2  100,00%  

 
      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. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 50,00      
 

A.T.: 082  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.10  Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή 

τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7725  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
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α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή 
περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 
μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 
''Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος''.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,90      
 

A.T.: 083  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.15  Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για 

χρωματισμούς.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7735  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
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(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''.  
 
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με 
γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού 
μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,70      
 

A.T.: 084  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.54  Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με 

χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7754  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και εργασία, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 ''Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών''.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,70      
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A.T.: 085  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.55  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών 

ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7755  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
''Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών''. 
 
Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος 
ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,70      
 

A.T.: 086  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.1  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 

υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7785.1  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
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επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
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. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 9,00      
 

A.T.: 087  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.2  Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα 

υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7785.1  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
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(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
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. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,10      
 

A.T.: 088  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.99  Χρωματισμοί. Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω 

προσθέτου ύψους.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7797  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως 
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους, 
πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας (εδάφους, πεζοδρομίου, 
δαπέδου, ορόφου, εξωστών).   
 
Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για την εκέλεση 
εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
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 (Αριθμητικώς): 0,340      
 

A.T.: 089  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.5.4  Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές, 

επίπεδες, πάχους 12,5 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7809  100,00%  
 
      Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για 
την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 
m², επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).  
 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  
 
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από  
0.72 m², οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 
78.05.13. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,50      
 

A.T.: 090  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.5.5  Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες 

πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7809  100,00%  
 
      Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για 
την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 
m², επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).  
 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  
 
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από  
0.72 m², οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 
78.05.13. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 16,80      
 

A.T.: 091  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.10.1  Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Τσιμεντοσανίδες. Τσιμεντοσανίδες 

επίπεδες, πάχους 9 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7809  100,00%  
 
      Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12467, με σήμανση CE, τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια, μετά των υλικών 
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στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ βίδες) με την εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 27,00      
 

A.T.: 092  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.30.1  Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή διακοσμητική, 

επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 
15 έως 20 mm,  
διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7809  100,00%  

 
      Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων 
διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, 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) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 25,90      
 

A.T.: 093  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.34  Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή ισόπεδη από 

γυψοσανίδες.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7809  100,00%  
 
      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  
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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    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50      
 

A.T.: 094  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.10  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγάνωση ξύλινης στέγης με 

λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7912  100,00%  
 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες 
επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο 
παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m², υδρατμοπερατή, ειδική για 
στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου. 
 
Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση  πλατυκέφαλων 
καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης κατά 20 cm και η 
προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,90      
 

A.T.: 095  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 10.1.1  Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη. Κοπή αρμών 

συστολοδιαστολής  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6370  100,00%  
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      Διαμόρφωση αρμών και ψευδαρμών επί επιφανειών σκληρυνθέντος σκυροδέματος σε κάναβο και 
με πλάτος και βάθος που προβλέπονται από την μελέτη με χρήση δισκοφόρου αρμοκόπτη, σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ 08-05-02-01 ''Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος''.  
 
Περιλαμβάνεται η απασχόληση προσωπικού και εξοπλισμού, καθώς και η φθορά των δίσκων κοπής. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) διανοιγομένου αρμού ή ψευδαρμού, χωρίς την δαπάνη προμηθείας και 
εφαρμογής των υλικών πληρώσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,10      
 

A.T.: 096  
 
ΟΙΚ N78.90.2  Επιστρώσεις στηθαίων με ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1,5mm.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΑΤΟΕ 6239  100,00%  
 
      Στέψεις των στηθαίων με ανοξείδωτη λαμαρίνα  πάχους 1,5mm .Ακολουθεί βαφή γαλβανισμένων 
σιδηρών επιφανειών , ήτοι καθαρισμός δια σμυριδοπάνου , μιας στρώσεις PRIMER και δύο στρώσεις 
βερνικοχρώματος αλκυδικών ρητινών  εφαρμοζόμενες με πιστολέτο και χρώματος όπως ορίζει η 
μελέτη. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά , διαμόρφωση λαμαρίνας σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης,  
μικρουλικά και εργασία για την πλήρη κατασκευή , βαφή , τοποποθέτηση και στερέωση σύμφωνα με 
τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή της μελέτης.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 7,00      
 

A.T.: 097  
 
ΟΙΚ-Α N65.41.2  Μηχανισμός λειτουργίας πόρτας μονόφυλλης ή δίφυλλης πρεσαριστής.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΑΤΗΕ Υδρ. 8138.2.2  100,00%  
 
      Μηχανισμός λειτουργίας πόρτας μονόφυλλης ή δίφυλλης πρεσαριστής (αποτελούμενος από 
κλειδαριά, πόμολο με πλάκα ή ανεξάρτητες ροζέτες, μεντεσέδες, κ.τ.λ.) ανοξείδωτος, χρώματος και 
σχεδίου επιλογής της επίβλεψης. 
Ήτοι υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης,κατασκευής και καλής λειτουργίας του μηχανισμού.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 20,00      
 

A.T.: 098  
 
ΟΙΚ-Α N77.97.1.1  Επισκευή - συντήρηση οπλισμένου σκυροδέματος.    
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7744  100,00%  
 
      Καθαρισμός σε βάθος από 1 έως 3 εκ. στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με υδρο-αμμοβολή 
υψηλής πίεσης (>500 bar). Πλύση της επιφάνειας στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με διάλυμα 
1/10 οινοπνεύματος σε απιονισμένο νερό με πλυστικό πίε-σης 80-100 bar για τον καθαρισμό των 
τριχοειδών.  
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Επάλειψη οπλισμών και σκυροδέματος μετά 3-συστατικών μίγματος τσιμεντοειδούς βάσης 
τροποποιημένο με εποξειδικής βάσης ρητίνες που περιέχουν και αναστολείς διάβρωσης για την 
αντιδιαβρωτική προστασία του σιδηροπλισμού και την επίτευξη γέφυρας πρόσφυσης του 
επισκευαστικού κονιάματος.  
Επίστρωση επισκευαστικού κονιάματος, σε πάχος από 1 έως 3 εκ., τσιμεντοειδούς βάσης 
ελεγχόμενης συρρίκνωσης και υψηλής θιξοτροπίας που πληροί τις προϋποθέ-σεις της τάξης R4 του 
ΕΝ 1504-3. 
Εμποτισμός, σε 2 στρώσεις, με αναστολέα διάβρωσης που συμμορφώνεται με την αρχή 11 του ΕΝ 
1504-9, μέθοδο 11.3 (εφαρμογής αναστολέα σε κατασκευές οπλι-σμένου σκυροδέματος). 
Επάλειψη, σε 1 στρώση, υδατοδιαλυτό αστάρι ενισχυτικό της πρόσφυσης που πληροί τις απαιτήσεις 
του ΕΝ 1504-2 ως προστατευτική επίστρωση. 
Επάλειψη, σε 2 στρώσεις, πλαστοελαστικής βαφής ενός συστατικού βασισμένης σε ακρυλικό 
εναιώρημα UV-ωρίμανσης και πληροί τις απαιτήσεις προδιαγραφών του ΕΝ 1504-2 ως προστατευτική 
βαφή. 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η αξία και μεταφορά όλων των απαιτούμενων υ-λικών και 
μικροϋλικών, η μεταφορά και χρήση των απαιτούμενων μηχανημάτων και εργαλείων καθώς και η 
απομάκρυνση από το εργοτάξιο των δημιουργηθέντων αχρή-στων.  
 
Τιμή μονάδος ανά τ.μ. επιφάνειας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 68,00      
 

A.T.: 099  
 
ΑΤΗΕ 8138.4.2  Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα 

Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα Διαμέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως  Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα Διαμέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 15,00      
 

A.T.: 100  
 
ΑΤΗΕ Ν8918.2.1  Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός 

διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 25 A  
 
      Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής,με τα 
υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 38,00      
 

A.T.: 101  
 
ΑΤΗΕ Ν8918.2.2  Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός 

διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 40 A  
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      Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής,με τα 
υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ     
 (Αριθμητικώς): 42,00      
 

A.T.: 102  
 
ΑΤΗΕ Ν8918.2.3  Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός 

διακόπτης διαρροής Tετραπολικός 30 ma 4 x 63 A  
 
      Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής,με τα 
υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 55,00      
 

A.T.: 103  
 
ΑΤΗΕ Ν8918.1.2  Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός 

διακόπτης διαρροής Διπολικός 30 ma 2 x 40 A  
 
      Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής,με τα 
υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ     
 (Αριθμητικώς): 32,00      
 

A.T.: 104  
 
ΑΤΗΕ Ν8918.1.3  Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Αυτόματος ηλεκτρονικός 

διακόπτης διαρροής Διπολικός 30 ma 2 x 63 A  
 
      Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής 30 ma για τοποθέτηση εντός πίνακα διανομής,με τα 
υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και της εργασίας παράδοσης σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 35,00      
 

A.T.: 105  
 
ΑΤΗΕ Ν62.2.1.2  Ανιχνευτής φυσικού αερίου με συναγερμό και έξοδο για ηλεκτροβάνα   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  
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      Ανιχνευτής φυσικού αερίου με συναγερμό και έξοδο για ηλεκτροβάνα απομόνωσης, πλήρως 
εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 220,00      
 

A.T.: 106  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.4.2.1  Πλαστικός σωλήνας υδρευσης από πολυαιθυλένιο Πίεσης 10 atm 

διαμέτρου Φ 16χ2 mm  
 
      Πλαστικός σωλήνας υδρευσης εύκαμπτος από δικτυωμένο πολυαιθυλαίνιο με φράγμα οξυγόνου , 
πιέσεως λειτουργίας 10 atm,  πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε 
σχήματος , τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,80      
 

A.T.: 107  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.4.3.1  Πλαστικός σωλήνας θέρμανσης ενδοδαπέδιος, εύκαμπτος από 

δικτυωμένο πολυαιθυλένιο με φράγμα οξυγόνου Φ18χ2   
 
      Πλαστικός σωλήνας θέρμανσης ενδοδαπέδιος, εύκαμπτος από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο με 
φράγμα οξυγόνου Φ18χ2, τοποθετημένος μέσα σε HDPE Φ28mm, πλήρως 
τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος , τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,80      
 

A.T.: 108  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.4.3.2  Πλαστικός σωλήνας υδρευσης από πολυαιθυλένιο Πίεσης 10 atm 

διαμέτρου Φ 22  
 
      Πλαστικός σωλήνας υδρευσης εύκαμπτος από δικτυωμένο πολυαιθυλαίνιο με φράγμα οξυγόνου , 
πιέσεως λειτουργίας 10 atm,  πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε 
σχήματος , τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,50      
 

A.T.: 109  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.4.3.3  Πλαστικός σωλήνας υδρευσης από πολυαιθυλένιο Πίεσης 10 atm 

διαμέτρου Φ 28  
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      Πλαστικός σωλήνας υδρευσης εύκαμπτος από δικτυωμένο πολυαιθυλαίνιο με φράγμα οξυγόνου , 
πιέσεως λειτουργίας 10 atm,  πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε 
σχήματος , τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 11,20      
 

A.T.: 110  
 
ΑΤΗΕ Ν8107.1.8.1  Ηλεκτροβάνα απομόνωσης φυσικού αερίου διαμέτρου Φ 2.1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Ηλεκτροβάνα απομόνωσης φυσικού αερίου, εγκεκριμένη από το DIN-DVGW σύμφωνα με ΕΝ331 
και DIN 3586, ονομαστικής πίεσης ΜΟΡ 5 (5 bar) για θερμοκρασία περιβάλλοντος -20C έως 70C,  
δηλ. προμήθεια, μικρουλικα και την εργασια πληρους εγκαταστασης και δοκιμών, σύμφωνα με τον 
κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar 
(Δ3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 250,00      
 

A.T.: 111  
 
ΑΤΗΕ Ν8107.1.8.2  Ηλεκτροβάνα απομόνωσης φυσικού αερίου διαμέτρου Φ 2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Ηλεκτροβάνα απομόνωσης φυσικού αερίου, εγκεκριμένη από το DIN-DVGW σύμφωνα με ΕΝ331 
και DIN 3586, ονομαστικής πίεσης ΜΟΡ 5 (5 bar) για θερμοκρασία περιβάλλοντος -20C έως 70C,  
δηλ. προμήθεια, μικρουλικα και την εργασια πληρους εγκαταστασης και δοκιμών, σύμφωνα με τον 
κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar 
(Δ3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 150,00      
 

A.T.: 112  
 
ΑΤΗΕ Ν8107.1.8.3  Ηλεκτροβάνα απομόνωσης φυσικού αερίου διαμέτρου Φ 1 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Ηλεκτροβάνα απομόνωσης φυσικού αερίου, εγκεκριμένη από το DIN-DVGW σύμφωνα με ΕΝ331 
και DIN 3586, ονομαστικής πίεσης ΜΟΡ 5 (5 bar) για θερμοκρασία περιβάλλοντος -20C έως 70C,  
δηλ. προμήθεια, μικρουλικα και την εργασια πληρους εγκαταστασης και δοκιμών, σύμφωνα με τον 
κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar 
(Δ3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 120,00      
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A.T.: 113  
 
ΑΤΗΕ N8431.6.1  Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου panel, διαστάσεων 22/900   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 26  100,00%  
 
      Θερμαντικό σώμα χαλύβδινο τύπου panel, διαστάσεων 22/900, με διπλή ηλεκτροστατική βαφή, 
πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και δοκιμών. Με πιστοποιητικό απόδοσης κατά DIN EN 442.    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 230,00      
 

A.T.: 114  
 
ΑΤΗΕ Ν8455.2.5  Καυστήρας φυσικού αερίου μονοβάθμιος ισχύος 70-120 kWatt   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 28  100,00%  
 
      Καυστήρας φυσικού αερίου μονοβάθμιος ισχύος 70-120 kWatt πλήρης, δηλαδή προμήθεια, 
εξαρτήματα, μικροϋλικά,εργασία τοποθετήσεως και συνδέσεως με το δίκτυο φυσικού αερίου, 
ηλεκτρικού ρεύματος και οργάνων αυτοματισμού, δοκιμές και ρυθμίσεις γιά ομαλή και ασφαλή 
λειτουργία του καυστήρα. Ο καυστήρας θα έχει πιστοποιητικό CE. Συμφωνία με ΕΝ676, ΕΝ60335, 
ΕΝ55014, ΕΝ55104 και τις σχετικές ευρωπαικές οδηγίες. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποσύνδεση και 
απομάκρυνση του παλαιού καυστήρα πετρελαίου.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 1600,00      
 

A.T.: 115  
 
ΑΤΗΕ Ν8455.2.7  Καυστήρας φυσικού αερίου διβάθμιος ισχύος 95-250 kWatt   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 28  100,00%  
 
      Καυστήρας φυσικού αερίου διβάθμιος ισχύος 95-250kWatt πλήρης, δηλαδή προμήθεια, 
εξαρτήματα, μικροϋλικά,εργασία τοποθετήσεως και συνδέσεως με το δίκτυο φυσικού αερίου, 
ηλεκτρικού ρεύματος και οργάνων αυτοματισμού, δοκιμές και ρυθμίσεις γιά ομαλή και ασφαλή 
λειτουργία του καυστήρα. Ο καυστήρας θα έχει πιστοποιητικό CE. Συμφωνία με ΕΝ676, ΕΝ60335, 
ΕΝ55014, ΕΝ55104 και τις σχετικές ευρωπαικές οδηγίες. Συμπεριλαμβάνεται η συσκευή ελέγχου 
στεγανότητας βαλβίδων. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποσύνδεση και απομάκρυνση του παλαιού 
καυστήρα πετρελαίου.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 2300,00      
 

A.T.: 116  
 
ΑΤΗΕ Ν8464.1  Καπναγωγός κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι με μόνωση 

ορυκτοβάμβακα (διατομή από 200cm2 εώς 450 cm2)   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  
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      Καπναγωγός κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι με μόνωση ορυκτοβάμβακα με τα ειδικά 
τεμάχια δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία κατασκευής, συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ     
 (Αριθμητικώς): 32,00      
 

A.T.: 117  
 
ΑΤΗΕ Ν8466.1.2  Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος INOX με εσωτερική μόνωση 50mm 

εσωτερικής διαμέτρου από 20cm εώς 30cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  
 
      Καπνοδόχος από προκατασκευασμένα τμήματα διπλού τοιχώματος από χρωμονικελιούχο 
ωστενιτικό χάλυβα που περικλείει κεραμική ινώδη (κεραμοβάμβακας) μόνωση πάχους 50mm υψηλής 
πυκνότητας και υψηλής θερμοαντοχής (16000C). Τα τοιχώματα θα είναι κατασκευασμένα από 
λαμαρίνα INOX AISI 316L πάχους 0,5mm εσωτερικά και λαμαρίνα AISI 304 πάχους 0,5mm 
εξωτερικά.Πλήρης, δηλαδή υλικά, στηρίγματα πάσης φύσεως, κάλυμμα καπνοδόχου INOX και λοιπα 
μικρουλικά επι τόπου και εργασία τοποθέτησης.    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 70,00      
 

A.T.: 118  
 
ΑΤΗΕ Ν8466.1.3  Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος INOX με εσωτερική μόνωση 50mm 

εσωτερικής διαμέτρου έως 20cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  
 
      Καπνοδόχος από προκατασκευασμένα τμήματα διπλού τοιχώματος από χρωμονικελιούχο 
ωστενιτικό χάλυβα που περικλείει κεραμική ινώδη (κεραμοβάμβακας) μόνωση πάχους 50mm υψηλής 
πυκνότητας και υψηλής θερμοαντοχής (16000C). Τα τοιχώματα θα είναι κατασκευασμένα από 
λαμαρίνα INOX AISI 316L πάχους 0,5mm εσωτερικά και λαμαρίνα AISI 304 πάχους 0,5mm 
εξωτερικά.Πλήρης, δηλαδή υλικά, στηρίγματα πάσης φύσεως, κάλυμμα καπνοδόχου INOX και λοιπα 
μικρουλικά επι τόπου και εργασία τοποθέτησης.    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 45,00      
 

A.T.: 119  
 
ΑΤΗΕ Ν8466.1.4  Καπνοδόχος διπλού τοιχώματος INOX με εσωτερική μόνωση 50mm 

εσωτερικής διαμέτρου 35cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  
 
      Καπνοδόχος από προκατασκευασμένα τμήματα διπλού τοιχώματος από χρωμονικελιούχο 
ωστενιτικό χάλυβα που περικλείει κεραμική ινώδη (κεραμοβάμβακας) μόνωση πάχους 50mm υψηλής 
πυκνότητας και υψηλής θερμοαντοχής (16000C). Τα τοιχώματα θα είναι κατασκευασμένα από 
λαμαρίνα INOX AISI 316L πάχους 0,5mm εσωτερικά και λαμαρίνα AISI 304 πάχους 0,5mm 
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εξωτερικά.Πλήρης, δηλαδή υλικά, στηρίγματα πάσης φύσεως, κάλυμμα καπνοδόχου INOX και λοιπα 
μικρουλικά επι τόπου και εργασία τοποθέτησης.    
( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 150,00      
 

A.T.: 120  
 
ΑΤΗΕ Ν8544.2.6  Καυστήρας φυσικού αερίου μονοβάθμιος ισχύος140-210 kWatt   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 28  100,00%  
 
      Καυστήρας φυσικού αερίου μονοβάθμιος ισχύος 140-210 kWatt πλήρης, δηλαδή προμήθεια, 
εξαρτήματα, μικροϋλικά,εργασία τοποθετήσεως και συνδέσεως με το δίκτυο φυσικού αερίου, 
ηλεκτρικού ρεύματος και οργάνων αυτοματισμού, δοκιμές και ρυθμίσεις γιά ομαλή και ασφαλή 
λειτουργία του καυστήρα. Ο καυστήρας θα έχει πιστοποιητικό CE. Συμφωνία με ΕΝ676, ΕΝ60335, 
ΕΝ55014, ΕΝ55104 και τις σχετικές ευρωπαικές οδηγίες. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποσύνδεση και 
απομάκρυνση του παλαιού καυστήρα πετρελαίου.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 1900,00      
 

A.T.: 121  
 
ΑΤΗΕ N8603.1.2.1  Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος 3/4'' επτά κυκλωμάτων, ύδρευσης   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4  100,00%  
 
      Συλλεκτοδιανομέας ύδρευσης 3/4'' επτά κυκλωμάτων, με τους αντίστοιχους σφαιρικούς διακόπτες 
και τα ρακόρ σύνδεσης πλήρως εγκατεστημένος δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ     
 (Αριθμητικώς): 72,00      
 

A.T.: 122  
 
ΑΤΗΕ N8603.1.2.2  Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος 3/4'' τεσσάρων κυκλωμάτων, 

ύδρευσης   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4  100,00%  
 
      Συλλεκτοδιανομέας ύδρευσης 3/4'' τεσσάρων κυκλωμάτων, με τους αντίστοιχους σφαιρικούς 
διακόπτες και τα ρακόρ σύνδεσης πλήρως εγκατεστημένος δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 55,00      
 

A.T.: 123  
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ΑΤΗΕ N8603  Πίνακας υδροληψίας, μεταλλικός διαστάσεων 450x600x110 χιλ περίπου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4  100,00%  
 
      Πίνακας υδροληψίας μεταλλικός διαστάσεων 450x600x110 χιλ, για την τοποθέτηση των 
συλλεκτοδιανομέων ύδρυεσης, πλήρως εγκατεστημένος δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση, συνδέσεις 
και παράδοση σε κανονοκή λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 50,00      
 

A.T.: 124  
 
ΑΤΗΕ Ν8693.1.1.1  Άδεισμα δικτύου θέρμανσης, πλήρωση και εξαέρωσή του   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 28  100,00%  
 
      Άδειασμα του δικτύου θέρμανσης στο λεβητοστάσιο του κλειστού γυμναστηρίου Ν. Ιωνίας, για την 
εκτέλεση των εργασιών του έργου, και με το πέρας αυτών πλήρωση και εξαέρωση του.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 130,00      
 

A.T.: 125  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8837.21.1.2  

Γείωση δικτύου φυσικού αερίου με ηλεκτρόδιο γείωσης, xάλκινο με 
xαλύβδινη ψυxή διατομής 10cm2 διαμέτρου 10cm2 μήκους 1.50 m  

 
      Γείωση δικτύου φυσικού αερίου με ηλεκτρόδιο γείωσης, xάλκινο με xαλύβδινη ψυxή διατομής 
10cm2    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00      
 

A.T.: 126  
 
ΑΤΗΕ Ν8141.1.1  Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος, με σταθερό ρουξούνι για ΑΜΕΑ Διαμέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, με σταθερό ρουξούνι για άτομα με ειδικές 
ανάγκες, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ     
 (Αριθμητικώς): 142,00      
 

A.T.: 127  
 
ΑΤΗΕ Ν8160.6  Νιπτήρας πορσελάνης παιδικός   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 17  100,00%  

 
      Νιπτήρας πορσελάνης παιδικός 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. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 164,74      
 

A.T.: 128  
 
ΑΤΗΕ 8732.1.2  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 13,5mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  ευθύς Διαμέτρου Φ 13,5mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,19      
 

A.T.: 129  
 
ΑΤΗΕ 8735.2.1  Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm -   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (γύψος, πίσσα 
μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, 
τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  Πλαστικό - Διαμέτρου ή 
διαστάσεων Φ 70mm -   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,89      
 

A.T.: 130  
 
ΑΤΗΕ 8766.3.1  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      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.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
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 (Αριθμητικώς): 5,07      
 

A.T.: 131  
 
ΑΤΗΕ 8766.3.2  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      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.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,42      
 

A.T.: 132  
 
ΑΤΗΕ 8766.3.3  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 4 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      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.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 4 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,74      
 

A.T.: 133  
 
ΑΤΗΕ 8801.1.1  Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια 
προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,06      
 

A.T.: 134  
 
ΑΤΗΕ 8801.1.2  Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια 
προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 5,00      
 

A.T.: 135  
 
ΑΤΗΕ 8801.1.4  Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια 
προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,83      
 

A.T.: 136  
 
ΑΤΗΕ 8826.3.2  Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και 
σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία  SCHUKO - Εντάσεως 16 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,04      
 

A.T.: 137  
 
ΑΤΗΕ 8827.3.2  Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α -   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου και 
μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση  SCHUKO - Εντάσεως 16 Α -   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 11,00      
 

A.T.: 138  
 
ΑΤΗΕ 8840.1.2  Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 50 Χ 35 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
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      Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του 
(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και 
εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ 
μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο 
πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής 
συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του 
τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών 
καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία  Με πόρτα προστασίας Ρ30 
εντοιχισμένος Διαστάσεων 50 Χ 35 cm  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 190,45      
 

A.T.: 139  
 
ΑΤΗΕ 8915.1.2  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος 
γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής 
συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα 
καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  
μονοπολικός Εντάσεως 10 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,07      
 

A.T.: 140  
 
ΑΤΗΕ 8915.1.3  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος 
γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής 
συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα 
καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  
μονοπολικός Εντάσεως 16 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,04      
 

A.T.: 141  
 
ΑΤΗΕ 8915.1.4  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 20 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
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      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος 
γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής 
συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα 
καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  
μονοπολικός Εντάσεως 20 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,04      
 

A.T.: 142  
 
ΑΤΗΕ 8974.1.2  Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, με 

ανταυγαστήρα και RASTER, οροφής ή αναρτημένο Προστασίας ΙΡ 20 
επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 20 W   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα και RASTER, 
οροφής ή αναρτημένο αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με 
ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Προστασίας ΙΡ 20 επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 20 W   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ     
 (Αριθμητικώς): 62,00      
 

A.T.: 143  
 
ΑΤΗΕ 8974.4.2  Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, με 

ανταυγαστήρα και RASTER, οροφής ή αναρτημένο Προστασίας ΙΡ 50 
επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 20 W   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα και RASTER, 
οροφής ή αναρτημένο αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με 
ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Προστασίας ΙΡ 50 επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 20 W   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 75,00      
 

A.T.: 144  
 
ΑΤΗΕ 8982.1.2.1  Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ανταυγαστήρα 

απλό προστασίας ΙΡ 20 - Με λαμπτήρα 60 W πυρακτώσεως -   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία  με ανταυγαστήρα απλό 
προστασίας ΙΡ 20 - Με λαμπτήρα 60 W πυρακτώσεως -   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ     
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 (Αριθμητικώς): 32,00      
 

A.T.: 145  
 
ΑΤΗΕ 8982.6.1Α.1  Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή 

κώδωνα και προφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με 
λαμπτήρα 60 W πυρακτώσεως -   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία  με ελλειψοειδή κώδωνα και 
προφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρα 60 W πυρακτώσεως -   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 34,56      
 

A.T.: 146  
 
ΑΤΗΕ Ν8431.1.2  Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου Panel, ύψους 600mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 26  100,00%  
 
      Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα Panel, τύπου 22 -600, με απόδοση περίπου 1500 Kcal/h ανά 
μέτρο μήκους, πλήρως εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 98,00      
 

A.T.: 147  
 
ΑΤΗΕ 8537.3.5  Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής Ονομαστικής 

διαμέτρου 100 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 35  100,00%  
 
      Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής με τα ειδικά εξαρτήματα συνδέσεως, τα 
υλικά και τα μικροϋλικά και με την εργασία τοποθετήσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία  
Ονομαστικής διαμέτρου 100 mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,45      
 

A.T.: 148  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.2  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαμέτρου Φ 40 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
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      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,50      
 

A.T.: 149  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.3  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαμέτρου Φ 50 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,50      
 

A.T.: 150  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.4  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαμέτρου Φ 63 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 16,60      
 

A.T.: 151  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.7  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαμέτρου Φ 100 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 23,50      
 

A.T.: 152  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.9  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαμέτρου Φ 125 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 25,00      
 

A.T.: 153  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.10  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαμέτρου Φ 140 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 27,00      
 

A.T.: 154  
 
ΑΤΗΕ Ν8049.3  Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 100 

mm  
 
      Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα 
μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 30,00      
 

A.T.: 155  
 
ΑΤΗΕ Ν8053.1  Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 12.5 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
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      Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 140,00      
 

A.T.: 156  
 
ΑΤΗΕ Ν8107.1.5  Σφαιρικη βαννα διακοπής ολικής παροχής φυσικού αερίου διαμέτρου Φ 

1.1/4 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Σφαιρικη βαννα διακοπής ολικής παροχής φυσικού αερίου, εγκεκριμένη από το DIN-DVGW 
σύμφωνα με ΕΝ331 και DIN 3586, ονομαστικής πίεσης ΜΟΡ 5 (5 bar) για θερμοκρασία 
περιβάλλοντος -20C έως 70C,  δηλ. προμήθεια, μικρουλικα και την εργασια πληρους εγκαταστασης 
και δοκιμών, σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση 
λειτουργίας έως και 1 bar (Δ3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 55,00      
 

A.T.: 157  
 
ΑΤΗΕ Ν8107.1.6  Σφαιρικη βαννα διακοπής ολικής παροχής φυσικού αερίου διαμέτρου Φ 

1.1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Σφαιρικη βαννα διακοπής ολικής παροχής φυσικού αερίου, εγκεκριμένη από το DIN-DVGW 
σύμφωνα με ΕΝ331 και DIN 3586, ονομαστικής πίεσης ΜΟΡ 5 (5 bar) για θερμοκρασία 
περιβάλλοντος -20C έως 70C,  δηλ. προμήθεια, μικρουλικα και την εργασια πληρους εγκαταστασης 
και δοκιμών, σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση 
λειτουργίας έως και 1 bar (Δ3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00      
 

A.T.: 158  
 
ΑΤΗΕ Ν8107.1.7  Σφαιρικη βαννα διακοπής ολικής παροχής φυσικού αερίου διαμέτρου Φ 

2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Σφαιρικη βαννα διακοπής ολικής παροχής φυσικού αερίου, εγκεκριμένη από το DIN-DVGW 
σύμφωνα με ΕΝ331 και DIN 3586, ονομαστικής πίεσης ΜΟΡ 5 (5 bar) για θερμοκρασία 
περιβάλλοντος -20C έως 70C,  δηλ. προμήθεια, μικρουλικα και την εργασια πληρους εγκαταστασης 
και δοκιμών, σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση 
λειτουργίας έως και 1 bar (Δ3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 110,00      
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A.T.: 159  
 
ΑΤΗΕ Ν8107.1.8  Σφαιρικη βαννα διακοπής ολικής παροχής φυσικού αερίου διαμέτρου Φ 

2.1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Σφαιρικη βαννα διακοπής ολικής παροχής φυσικού αερίου, εγκεκριμένη από το DIN-DVGW 
σύμφωνα με ΕΝ331 και DIN 3586, ονομαστικής πίεσης ΜΟΡ 5 (5 bar) για θερμοκρασία 
περιβάλλοντος -20C έως 70C,  δηλ. προμήθεια, μικρουλικα και την εργασια πληρους εγκαταστασης 
και δοκιμών, σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση 
λειτουργίας έως και 1 bar (Δ3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 120,00      
 

A.T.: 160  
 
ΑΤΗΕ Ν8152  Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες , δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση,και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία. λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 200,00      
 

A.T.: 161  
 
ΑΤΗΕ Ν8153  Λεκάνη W.C αναπήρων   
 
      Λεκάνη W.C αναπήρων, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων.σία πλήρους    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 250,00      
 

A.T.: 162  
 
ΑΤΗΕ Ν8160.13  Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα.  ΑΜΕΑ, διαστάσεων  70 Χ 55  cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 17  100,00%  
 
      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. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 350,00      
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A.T.: 163  
 
ΑΤΗΕ Ν8202.1.3  Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler 

γομώσεως 12 kg  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  
 
      Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler πλήρης με το αντίστοιχο 
στήριγμα αναρτήσεως του απο την οροφή πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
στήριξη.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 110,00      
 

A.T.: 164  
 
ΑΤΗΕ Ν8570.6  Εξαεριστήρας WC-λουτρού   
 
      Εξαεριστήρας WC-λουτρού μιας ταxύτητας παροxής έως 120 m3/h κατάλληλος να συνδεθεί με 
κυκλικό αγωγό απαγωγής Φ 100 mm, με τα μικροϋλικά και εξαρτήματα στήριξης. Δηλ. προμήθεια, 
προσκόμιση, τοποθέτηση, στερέωση, διάνοιξη οπής, αποκατάσταση ζημιών, ηλεκτροδότηση και 
παράδοση σε λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 50,00      
 

A.T.: 165  
 
ΑΤΗΕ Ν8739.2  Κανάλι διανομής απο ΡVC διαστάσεων 32 Χ 12.5 mm  
 
      Κανάλι διανομής απο ΡVC τύπου DLΡ (LΕGRΑΝD) μετα των αναλογουσών καμπύλων 
στηριγμάτων και μικρουλικών, δηλ.την εργασία πλήρους εγκατατάσεως και σύνδεσης, σε τοίxο ή 
σοβατεπί.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,50      
 

A.T.: 166  
 
ΑΤΗΕ Ν8739.3  Κανάλι διανομής απο ΡVC διαστάσεων 40 Χ 16 mm  
 
      Κανάλι διανομής απο ΡVC τύπου DLΡ (LΕGRΑΝD) μετα των αναλογουσών καμπύλων 
στηριγμάτων και μικρουλικών, δηλ.την εργασία πλήρους εγκατατάσεως και σύνδεσης, σε τοίxο ή 
σοβατεπί.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,50      
 

A.T.: 167  
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ΑΤΗΕ Ν9316.3  Χαλυβδοσωλήνας ορατής εγκατάστασης φυσικού αερίου μεσαίου 

τύπου διαμέτρου 1 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10217-1-2 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10216-1-2 (χωρίς ραφή) 
με σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 267 ή ΕΝ 10266-1, εξαρτήματα σωληνώσεων σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10242 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10241 και  στεγανοποιητικά του σπειρώματος σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 751-1-2-3 για δίκτυα φυσικού αερίου εξωτερικής επίτοιχης τοποθέτησης, με 
όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά (καμπύλες, ταύ, στηρίγματα κλπ.), εργασία, δοκιμές σύμφωνα 
με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar 
(Δ3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 25,00      
 

A.T.: 168  
 
ΑΤΗΕ Ν9316.4  Χαλυβδοσωλήνας ορατής εγκατάστασης φυσικού αερίου μεσαίου 

τύπου διαμέτρου 1.1/4 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10217-1-2 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10216-1-2 (χωρίς ραφή) 
με σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 267 ή ΕΝ 10266-1, εξαρτήματα σωληνώσεων σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10242 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10241 και  στεγανοποιητικά του σπειρώματος σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 751-1-2-3 για δίκτυα φυσικού αερίου εξωτερικής επίτοιχης τοποθέτησης, με 
όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά (καμπύλες, ταύ, στηρίγματα κλπ.), εργασία, δοκιμές σύμφωνα 
με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar 
(Δ3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 25,00      
 

A.T.: 169  
 
ΑΤΗΕ Ν9316.5  Χαλυβδοσωλήνας ορατής εγκατάστασης φυσικού αερίου μεσαίου 

τύπου διαμέτρου 1.1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10217-1-2 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10216-1-2 (χωρίς ραφή) 
με σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 267 ή ΕΝ 10266-1, εξαρτήματα σωληνώσεων σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10242 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10241 και  στεγανοποιητικά του σπειρώματος σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 751-1-2-3 για δίκτυα φυσικού αερίου εξωτερικής επίτοιχης τοποθέτησης, με 
όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά (καμπύλες, ταύ, στηρίγματα κλπ.), εργασία, δοκιμές σύμφωνα 
με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar 
(Δ3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 30,00      
 

A.T.: 170  
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ΑΤΗΕ Ν9316.6  Χαλυβδοσωλήνας ορατής εγκατάστασης φυσικού αερίου μεσαίου 

τύπου διαμέτρου 2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10217-1-2 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10216-1-2 (χωρίς ραφή) 
με σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 267 ή ΕΝ 10266-1, εξαρτήματα σωληνώσεων σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10242 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10241 και  στεγανοποιητικά του σπειρώματος σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 751-1-2-3 για δίκτυα φυσικού αερίου εξωτερικής επίτοιχης τοποθέτησης, με 
όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά (καμπύλες, ταύ, στηρίγματα κλπ.), εργασία, δοκιμές σύμφωνα 
με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar 
(Δ3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 35,00      
 

A.T.: 171  
 
ΑΤΗΕ Ν9316.7  Χαλυβδοσωλήνας ορατής εγκατάστασης φυσικού αερίου μεσαίου 

τύπου διαμέτρου 2.1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      Χαλυβδοσωλήνας μεσαίου τύπου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10217-1-2 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10216-1-2 (χωρίς ραφή) 
με σπείρωμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 267 ή ΕΝ 10266-1, εξαρτήματα σωληνώσεων σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10242 ή ΕΛΟΤ ΕΝ 10241 και  στεγανοποιητικά του σπειρώματος σύμφωνα 
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 751-1-2-3 για δίκτυα φυσικού αερίου εξωτερικής επίτοιχης τοποθέτησης, με 
όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά (καμπύλες, ταύ, στηρίγματα κλπ.), εργασία, δοκιμές σύμφωνα 
με τον κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar 
(Δ3/Α/11346/15-07-2003), παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 40,00      
 

A.T.: 172  
 
ΑΤΗΕ 8041.5.1  Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, 
ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 15 mm 
πάχους τοιχώματος 0,75 mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,08      
 

A.T.: 173  
 
ΑΤΗΕ 8041.6.1  Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  



 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016  Σελίδα 75 από 80 

 

 
      Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, 
ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 18 mm 
πάχους τοιχώματος 0,80 mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,68      
 

A.T.: 174  
 
ΑΤΗΕ 8041.7.1  Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, 
ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm 
πάχους τοιχώματος 0,90 mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 11,53      
 

A.T.: 175  
 
ΑΤΗΕ 8041.8.1  Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, 
ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 28 mm 
πάχους τοιχώματος 0,90 mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,20      
 

A.T.: 176  
 
ΑΤΗΕ 8041.9.1  Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Χαλκοσωλήνας τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως 
(απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, 
ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Εξωτ. Διαμέτρου 35 mm 
πάχους τοιχώματος 1,00 mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 18,90      
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A.T.: 177  
 
ΑΤΗΕ 8062.1  Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 1  100,00%  
 
      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  Ανοικτή ημικυκλική  
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 15,00      
 

A.T.: 178  
 
ΑΤΗΕ 8062.2  Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 1  100,00%  
 
      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  Ανοικτή ορθογωνική  
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 16,13      
 

A.T.: 179  
 
ΑΤΗΕ 8062.3  Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 1  100,00%  
 
      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  
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,26      
 

A.T.: 180  
 
ΑΤΗΕ 8062.4  Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή ορθογωνική  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 1  100,00%  
 
      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 ορθογωνική  
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( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 12,38      
 

A.T.: 181  
 
ΑΤΗΕ 8066.1.3  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 30cm 

και βάθος έως 0,50 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε 
έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση 
πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg 
τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τομής 
ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, 
εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών  Διαστάσεων 30cm X 30cm 
και βάθος έως 0,50 m  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 110,00      
 

A.T.: 182  
 
ΑΤΗΕ 8066.1.4  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 40cm 

και βάθος έως 0,50 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε 
έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση 
πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg 
τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τομής 
ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, 
εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών  Διαστάσεων 30cm X 40cm 
και βάθος έως 0,50 m  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 118,75      
 

A.T.: 183  
 
ΑΤΗΕ 8066.1.5  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm 

και βάθος έως 0,50 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε 
έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση 
πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg 
τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τομής 
ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με 
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τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, 
εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών  Διαστάσεων 40cm X 50cm 
και βάθος έως 0,50 m  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 143,78      
 

A.T.: 184  
 
ΑΤΗΕ 8066.2.1  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm 

και βάθος από 0,50 έως 1,00 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε 
έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση 
πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg 
τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τομής 
ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, 
εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών  Διαστάσεων 40cm X 50cm 
και βάθος από 0,50 έως 1,00 m  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 251,63      
 

A.T.: 185  
 
ΑΤΗΕ 8072  Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 29  100,00%  
 
      Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα 
στεγανοποιήσεως    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,30      
 

A.T.: 186  
 
ΑΤΗΕ 8101.1  Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,23      
 

A.T.: 187  
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ΑΤΗΕ 8101.2  Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 3/4 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 3/4 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,84      
 

A.T.: 188  
 
ΑΤΗΕ 8151.2  Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με το 

δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.  
 
      Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και 
υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως στομίων. Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 192,13      
 

A.T.: 189  
 
ΑΤΗΕ Ν8151.2.1  Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη παιδική Χαμηλής πιέσεως με 

το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.  
 
      Λεκάνη αποχωρητηρίου παιδική από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή 
λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως στομίων.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 192,13      
 

A.T.: 190  
 
ΑΤΗΕ 8160.1  Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 17  100,00%  
 
      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  
Διαστ. 40 Χ 50 cm  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 158,49      
 

A.T.: 191  
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ΑΤΗΕ 8168.2  Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 Χ 60 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία 
χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως  Διαστάσεων 42 Χ 60 cm  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 25,00      
 
 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
 
 
 
 
 

ΔΟΜΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΥΚΑ 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 
 
 

ΑΡΕΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  

 


