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Ι ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδας των εργασιών, που είναι απαραίτητες
για την έντεχνη ολοκλήρωση του ‘Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται
στη Διακήρυξη.
1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών,

όπως περιγράφονται αναλυτικό παρακάτω, οι οποίες Θα εκτελεστούν στην περιοχή του ‘Εργου. Οι
τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών,
καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα
λοιπά Τεύχη Δημοττράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα
χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του ‘Εργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή
λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του ‘Εργου. Στις τιμές μονάδος αυτές,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών,
μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν
απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των
μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των
ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως σι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των

πλεοναζόντων ήΙκαι ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών ιιλικών σε κατάλληλοιις χώρους
απόρριqιης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Ι Ιεριβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ.
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, Κατασκευές και
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΛ 36259/1757(Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010)
και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.
Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου

από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.
1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α.,

σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς
κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, Θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών
κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις
νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού
όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων,
επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού
που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν
προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο
εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους
όρους δημοπράτησης.
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11.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων Παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ
όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης’ συγκροτημάτων Παραγωγής θραυστών υλικών
(σπαστηροτριβείο)’ σκυροδέματος’ ασφαλτομιγμάτων κλπ.’ στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές Περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου’ η κατασκευή των
υποδομών’ κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων’ η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά
περίπτωση εξοπλισμού’ σι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως’ οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές
των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις Θέσεις ενσωμάτωσής τους
στο Έργο’ καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών’ η
καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις’ τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
(β) Όταν σι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει

δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα γιατο προσωπικό του ‘Εργου’ τις μεταφορές’ τα μεταφορικά μέσα’ τα

μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις’
1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την

λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων’ οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων
κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών’ της πρόληιμης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων’
της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων’ της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων’
ποταμών’ ακτών κ.λπ.’ καθώς και σι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές’ θεμελιώσεις, ικριώματα’
σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και σι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως
“δοκιμαστικών τμημάτων” που προβλέπονται στην Τ ΣΥ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης
(μετρήσεις’ εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών’ χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης’ προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού
και μέσων (π.χ. ικριωμάτων’ εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του
έργου’ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος’ στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα,
η μεταφορά επί τόπου’ η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται)’ η αποθήκευση’ η φύλαξη’ η ασφάλιση’ οι
αποδοχές οδηγών’ χειριστών’ βοηθών και τεχνιτών’ τα καύσιμα’ τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα’ τα
ανταλλακτικά’ σι επισκευές’ σι μετακινήσεις στον χώρο του έργου’ σι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία’
σι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του
‘Εργου)’ η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το ‘Εργο.
Περιλαμβάνονται επίσης σι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.1.10 Οι δαπάνες προμηθε[ας ή παραγωγής’ φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και
τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων,
ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται
ιηιά όιι ιι μειαφορά ιιλιΙρώνειαι ιδιαίιε μα (άρθρα ιιου ε ιιιαΓjμαίνυνιαι μι ιιυιερίυκυ [*1).
Περιλαμβάνονται σι δαπάνες πλύσεως’ ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών’ ώστε να

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές’ λαμβανομένων
υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις’ μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και
προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα’ δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.)’
(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των

εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των
εργασιών)’

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά
φορείς (ΥΠ.ΠΟ’ ΔΕΗ’ ΔΕΥΛ κ.λπ.)’

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων’
(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών’

εργαστηριακών’ γεωτεχνικών κ.α.)’ καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων’
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές’ εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών’ βλάβες σε
άλλα έργα’ εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).



1 1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή Και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις Θέσεις
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση

της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραiτητο από την Υπηρεσία ή τις
αρμόδιες Αρχές

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών
και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την
περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του
κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που
προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και σι δαπάνες για την απομάκρυνση των
παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων,
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών
κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, σι δαπάνες σύνταξης
μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο
ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων
λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και
εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων
υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩΙ),

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του
έργου, σι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και σι
δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιτταράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και
σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν
στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν
περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με
ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοiτης ποταμών
ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη
υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών,
υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα
υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται δισφορετικά στα τεύχη
δημοπράτησης.

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα
του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των
εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και σι
δαιιάνις ‘“ιοξήλωυι~ς ιων ιιμυσωμινών καιυυκευών και ιιιμιβαλλυνιικής αιιυκαιάυιαυι~ς ιων
χώρων (προσβάσεων, προσrrελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη
αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν
εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη
για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά Θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και σι αποζημιώσεις για κάθε
είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή
την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας,
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυσυσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις
εργοταξιακές οδούς που προκύmουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται
για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση
δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών,
σήμανση, συντήρηση), καθώς και σι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των
πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν
απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση
υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με
τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.



1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή
ασφαλτικών επιστρώσεων επ αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία σπών
αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης Των προϊόντων που
παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων
κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων,
μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την
Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς
τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των
υπαρχόντων στην περιοχή του ‘Εργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των
εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για

να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται Κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (ΕΕ.) και
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται σι πάσης φύσεως δαπάνες σι οποίες δεν
μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου
όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του ‘Εργου, σήμανσης
εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών,
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο
κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:

(α) Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβσνόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών
εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων,
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης
εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(4) Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης
κυι αιιυχέιιυυιμ,, καθώς και λοιιιών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους
δημοττράτησης.

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του
έργου, καθώς και σι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα
με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ.
γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου
και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις,
εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και
Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(9) Για φόρους.
(10) Για εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυμβατικού σταδίου.
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να
προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής
νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση).



(β) Χρονικώς συνηρτηυένα έεοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία
περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση
των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων
Περιβαλλοντικών Όρων)

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης
Και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής
απασχόλησης Θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο).
Ανηγμένες περιλαμβάνονται και σι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το
επιστημονικό προσωπικό και σι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά,
τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.

(3) Νομικής υποστήριξης
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση

αυτοκινήτων
(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο
(9) Τόκοι κεφαλαίων Κίνησης και γενικότερα χρηματοσικονομικό κόστος
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος

έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του

Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι
παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αττοδεκτά όμως
σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, σι εργασίες αυτές
είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους
σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, ανωνοί αττοχέτευσης οι~13ρίων και ακαθάρτων από

σκυρόδει.ια. PVC κ.λπ.
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα
υποάρΘρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής,
κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, Θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου
σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με
βάση το λόγο:

DN Ι 0Μ

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν

Τιμολόγιο.
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως 1DM Θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα
διάμετρο’.
(2) Μόρφωση αριjών υε προκατασκευασυένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόνου
Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του
παρόντος τιμολογίου (12 mm), Θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε
επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:

DΝ/12
όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στενάνωση αριiών ιjε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτος ΒΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του
παρόντος Τιμολογίου (240 mm), Θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε
μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:

ΒΝ / 240
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος
Τιμολογίου.

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΤΙ των οποίων έχει αρθεί νε απόφαση η
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται νε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο
πρότυπο που Θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους νενικούς όρους του παρόντα’.

2 ΓΕΝIΚΟI ΚΑ’ ΕΙΔIΚΟI ΟΡΟI ΤΡΟΠΟΥ ΕΠIΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣIΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΤIΜΟΛΟΓIΟΥ
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2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών
είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και
πινάκων’ λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε
οριζομένων ανοχών.

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της’
προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο
Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο
εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν
λόγω ελέγχου.

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας,
επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επi την τιμή μονάδας της
εργασίας’ όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία’ ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης’ καθώς και ο τρόπος
πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου’ που αναφέρεται σε
μια τιμή μονάδας’ ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την
ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου’ τότε σι ίδιες επιμέρους εργασίες
δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που
περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας μετον συνοπτικό πίνακα τιμών’ υπερισχύουν σι
όροι του παρόντος. [

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ [
ΚατάταΖη εδαφών ιής Προς την εκσκαφιμότητα

. Ως “χαλαρά εδάφη”χαρακτηρίζονται σι φυτικές γαίες’ η ιλύς’ η τύρφη και λοιπά εδάφη που
έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.

. Ως “γαίες και ημίβραχος”χαρακτηρίζονται τα αργιλικά’ αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά’
καθώς και μίγματα αυτών’ σι μάργες’ τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα’ ο
μαλακός’ κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος’ και γενικά τα εδάφη που μπορούν να
εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές)’
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

. Ως “βράχος”χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν
χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες’ διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ.
αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του “βράχου”περιλαμβάνονται και
ι’~ ιι νιιιιι~νι)ι ογκόλιθοι μεγέθους ι ι άνχι ιιιι ό () hO ι Γιό.

. Ως “σκληρά γρανιτικά”και “κροκαλοπαγή”χαρακτηρίζονται σι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις
σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και σι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα,
θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι
δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 HP, n δε απόδοση
των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά)
να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:
Χειρολαβές

-Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεrnά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές
πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη
κατάληψης (πράσινο-κόκκινο)’ όπου απαιτείται.
-Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές
πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω)’ με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή
για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.
-Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα)’ με
μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο
παράθυρο).
-Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή
πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. U



Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης
- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας
- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος
- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας
- Ράβδοι (μπόρες) πανικού για Θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου
- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που

ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο Και φύλλο -

δάπεδο).
Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών
- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή Θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής Θύρας χωρίς

απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της Θύρας.
- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.
- Μηχανισμός επαναφοράς Θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση
- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.
- Αναστολείς (stoppers)

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου
- Αναστολείς θύρας - τοίχου
- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου
- Αναστολείς συγκρότησης εξώφυλλων παραθύρων

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΛ
- Μεταλλικό εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master

Κey
- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου
- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα

ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων
Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις
διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες “περί Δημοσίων ΕργωV’διατάξεις, εκτός εάν
αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση
περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους
(m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος
χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα
γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος
χρωματισμού.
Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία
των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kq βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν
αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα
με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, Θα πληρώνονται σύμφωνα με την
παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.
Οι τιμές μονάδας Θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω
παράγραφο Ειδικοί όροι”του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι
αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο “Γενικοί Όροι··.
Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε
πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές
για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του
παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των
ικριωμάτων.
Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται σι αναμίξεις των χρωμάτων, σι
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία
Θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του
ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως
και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό
απαιτείται ή επιβάλλεται
Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η
επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής
επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή



τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους’ απλής επιφάνειας’
επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

a! Είδος Συντελεστής [‘
Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με
υαλοτrίνακες σι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του
ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00
Υαλόθυρες ταμτrλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50%
του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1(4 πλίνθου) 1,90
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60
Υαλοστάσια:
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40
γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80
δ) παραθύρων ρολλών 1,60
ε) σιδερένια 1,00

ΕΞJ Παράθυρα με εξώφυλλα οισυδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 3,70
Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

ΙΞΊ Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα . 2,80
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 1,60
Προπετάσματα σιδηρά:
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60
Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά:
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50

~ Οερμαντικά σώματα: _____________

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων L
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των
θερμαντικών σωμάτων

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
Ι Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώματος

μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που
παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου των
διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις
λοιπές ιδιότητες: Άλλωστε και σι τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής
διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.
Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των
NET ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή “φατούρας” που επισημαίνεται με διπλό
αστερίσκο.

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι
είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών
χαρακτηριστικών. ,

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα χρησιμοποιήσει
στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου),



πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου
τύπου μαρμάρου και σ’ αυτήν να προσθέσει την τιμή”φατούρας’ που προβλέπεται
στο NET 01K. Παράλληλα Θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και να
εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου.
Επειδή σι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή του
τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία.

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα Πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών
Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς
λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες -Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone
cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις και να
φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα μετην ΚΥΛ 10976/244, ΦΕΚ 9738/1 8-07-2007.

ΜΑΛΑΚΑ: συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό
2 Κοκκιναρά Ρεφρόν
3 Κοζάνης Λευκό
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό
ό Μαραθώνα Γκρί
7 Νάξου Λευκό
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν — μελανό
9 Μαραθώνα Ρεφρόχρουν — μελανό

10 Βέροιας Λευκό
11 Θάσου Λευκό
12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

Τ Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 ΔομβραΙνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 ΔoμβραΙνης Θηβών Ερυθρό
ό Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι

10 ‘Υδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΡΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

~Τ Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Ρεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Ρήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
ό Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό

10 Ναυπλίου Κίτρινο
ii Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο
14 Αράχωβας καφέ

5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών
(νερόλουστρο)



6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο.

2.2.5ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.
Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και φευδοροφών Ι
τιμολογούνται μετα άρθρα 61.30 και 61.31.
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο
σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.
Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με
την Πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.
Οι εργασίες τοποθέτησης γυqοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό
αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση
μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυφοσανίδας διαφορετικού
πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές
προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα η αποζημίωσή του τιμολογείται με το
άρθρο 79.55.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Η Δημοπρατούσα Αρχή έχει προσθέσει στις Τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας,
όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.
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J 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ι

Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρμογή μόνον για τις μεταφορές υλικών (και όχι των
προϊόντων εκσκαφών, σι οποίες ρυθμίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε περιπτώσεις
δυσπροσίτων και ειδικών έργων.
flα την εφαρμογή τους απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση σε επίπεδο Μελέτης

Στις συνήθεις εργασίες σι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης -μεταφοράς των υλικών περιλαμβάνονται
ανηγμένες στις οικείες τιμές μονάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα.

Α.Τ.1
NET ΟΙΚ
10.01 .01 Φοοτοεκιρόοτωσrι υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φοοτοεκφόοτωαη υε τα γέρια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1101

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά’ σκύρων,
χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης’ κίσσηρης και σκωριών, επί
οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

Τιμή ανά τόνο (ton)

Ριμή ανά τόνο (ion) 13,50€ δεκατρία εuρω και πενήντα λεπτά

Α.Ρ.2
NET ΟΙΚ
10.04 ΜεταφοDά υλικών με ιiονότρoχο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1127

Μεταφορά με μoνότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρo αττoστάσεως.

Ριμή ανά τόνο και δεκάμετρo (ton x 10 m)

Ριμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 2,00€ δύο ευρω

Α.Ρ.3
NET ΟΙΚ
10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km(h

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)

Ριμή ενός ion.km 0,35€ ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕflΡΑ



Ι

20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ [‘
Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων Ι
εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες Τιμές μονάδας. Οι μεν
φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του NET OIK, η δε καθαρή μεταφορά με
τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου r}, σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους του NET ΟΙΚ. F
Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών Θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος (συνολική
ποσότητα Προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις)

NET ΟΙΚ
20.04.01 Εκσκαφή θειjελίων και τάφοων χωρίς τη γρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη ναιώδη

ημιθρανώδη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122 [‘
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από
αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως I
έως 12,00 rn2 σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν
ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, 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, σύφωνα με την μελέτη και την ΕΡΕΠ 02-04-00-00 “Εκσκαφές θεμελίων Τεχνικών
έργων”

Ριμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Τιμή ενός m3 22,35€ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΡΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

AT. 5
NET ΟΙΚ
20.05.01 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων ιjε χρήση υπνανικών μέσων σε εδάφη ναιώδη-ημιβραχώδη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή
μεγαλυτέρου των 3,00 rn 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 0,30 m, 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 ΕΡΕΠ 02-04-00-00 “Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων”

Ριμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.

Τιμή ενός m3 6,60€ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Ρ.6
NET ΟΙΚ
20.05.02 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη ί3ραχώδη. εκτός από

γρανιτικά-κροκαλοπανή. χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2 127

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 rn ή
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 rn από το
χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, 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 αναγκαiα σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη
του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-ΟΟ-ΟΟ ‘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

Τιμή ενός m3 29,32€ είκοσι εννέα ευρω και Τριάντα δύο λεπτά

Α.Τ. 7
NET ΟΙΚ
20,10 Επίγωση υε προϊόντα εκσκαφών, εκβραγισιjών ή κατεδαφίσεων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως WOO m,
με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 3Ο cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-ΟΟ ‘Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων’.

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο
αστερίσκος [*1, ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

Τιμή ενός m3 4,50€ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

AT. 8
NET ΟΙΚ
20.11 Πρόσθετη απο(ηυίωση πλαγίων υεταφορών υλικών επίγωσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2 163

Πρόσθετη αποζημίωση για τις πλάγιες μεταφορές υλικών επίχωσης στην ζώνη θεμελίωοης του
κτιρίου με μονότροχο ή μικροφορτωτή (τύπου Bobcat ή παρεμφερούς) ανά 20,00 m πέραν των
αρχικών lO,OO m. Η τιμή εφαρμόζεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις επιχώσεων με προϊόντα
εκσκαφών του ιδίου του κτιρίου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και
μετά την επίχωση.

Τιμή ενός m3 1,70€ ένα ευρω και εβδομήντα λεπτά

Α.Ρ. 9
NET ΟΙΚ
20.20 Εευνιαντικές στρώσει’ ι.κ θραυστό υλικό λατοιiείου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2 162

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας,
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου
του έργου, σι 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.

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.

Τιμή ενός m3 17,60€ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Ρ. 10
NET ΟΙΚ



20.21 Εξυνιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162

Κατασκευή στρώσεων από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, μη πλαστικά. Περιλαμβάνονται 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, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-ΟΟ “Επανεπιχώσεις
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. Εττιμέτρηση με λήψη διατομών προ και F
μετά την επίχωση.

Τιμή ενός m3 5,00€ πέντε ευρω

Α.Τ.11
NET ΟΙΚ
20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών ι~ε μηχανικά μέσα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171

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. [
Τιμή ενός m3 0,90€ ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.12 I
NET ΟΙΚ
20.31.02 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων. Χωρίς την διάστρωση

των Προϊόντων μετά ταν εκφόρτωση

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2173

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, I
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.

Ριμή ενός ιιι3 5,00€ ΠΕΝΡΕ ΕΥΡΩ

ΑΠ. 13
NET ΟΙΚ
20.40 Χειρωνακτική διακίνηση Προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2177

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι,
τζιβιέρα, μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η
απόσταση της καθ· ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x ΙΟ m)

Τιμή ενός ton x 10 m 5,60€ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 14
NET ΟΙΚ
20.41 Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2 178



Διακίνηση προς απόρριψη πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και
κατεδαφίσεων με χρήση διτρόχου ή ελαφρών εργοταξιακών οχημάτων εμπροσθίας ανατροπής
(mini dumpers), εντός Του εργοταξίου ή μέχρι Του ορίου που προβλέπεται από την μελέτη ή
καθορίζεται από την Υπηρεσία. Η τιμή έχει εφαρμογή μόνον σε περιπτώσεις σημαντικής
έκτασης πλαγίων μεταφορών, μετά από πλήρη τεκμηρίωση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο και εκατοντάμετρο (m3 χ 100 m) σε όγκο ορύγματος

Τιμή ενός m3 χ 100 m 2,20€ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ



21. ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ -ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ

Α.Τ. 15
NET ΟΙκ
21.03.03 ΓDαυυικά στραννιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες ιiε περίβληυα νεωυωάσι~ατος.

Στοαγγιστήβια με διάτοητους σωλήνες D 160mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6620.3

Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων πλαστικών σωλήνων από PVC ή πολυαιθυλένιο με
περίβλημα γεωυφάσματος των 200 gΓ/m2. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επi τόπου
και τοποθέτηση των σκύρων στραγγιστηρίου (μονοβάθμιο φίλτρο). F
Τιμή ανά τρεχον μέτρο (m) πλήρως αποπερατωμένου στραγγιστηρίου.

Ριμή ανά τρεχον μέτρο (m) 11,20€ έντεκα ευρω και εiκοσι λεπτά



22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Ι

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και
αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας ‘22. Καθαιρέσειζ’, από την Θέση εκτέλεσης των εργασιών
μέχρι τις Θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές
μονάδος.

Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62
αποζημιώνονται σι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το
στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).

Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται σι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα
συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά
για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ.

AT. 16
Ν ΕΤ ΟΙΚ
22.02 Καθαίρεση ανωδοιiών από αρνολιθοδομή ή λιθοδομή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204

Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε
στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα
ικριώματα, σι 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.

Τιμή ενός m3 24,51 € ΕΙΚΟΣΙ ΡΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 17
NET ΟΙΚ
22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα
ικριώματα, σι 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’1.

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

Τιμή ενός m3 15,70€ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

AT. 18
NET ΟΙΚ
22.10.01 ΚαΘαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού

εΕοπλισμού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών,
σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος
άθικτου.

Συμπεριλαμβάνονται σι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων,
των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός
των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα
μετην μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 “Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με



I

μηχανικά μέσα’.

Εφαρμογή συνήθων Τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με
πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό

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

Τιμή ενός m3 30,10€ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ. 19
NET ΟΙΚ
22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαριjονή συνήθων μεθόδων

κα Θ α Ιο ς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των
κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου
δομήματος άθικτου. [
Συμπεριλαμβάνονται σι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων,
των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών
αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων
σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 15-02-01-01 “Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα”.

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με
πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.

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

Τιμή ενός m3 58,10€ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α,Τ. 20
NET ΟΙΚ
22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οισυδήποτε πάyους. Χωρίς να

καταβάλλεται
προσοχή νια την εΕανωνή ακεραίων πλακών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου,
μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το
κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάΟμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 7,90€ ΕΠΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 21
NET ΟΙΚ
22.21 .01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή νια την

εΕανωνή ακεραίων πλακών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238.
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών
μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος.
Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 4,50 € ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ



Α.Τ. 22
NET ΟΙΚ
22.22.02 Καθαίρεσrι επικεραιiώσεων. Με ποσσογή, νια την εΕανωνή ακεραίων κεράυων σε ποσοστό>

50%
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241

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.
Καθαίρεση με άνω του 60% χρησίμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός
των ακεραίων χρησίμων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβασμός τους από τη στέγη, η
μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσμα και η απόθεσή τους σε κανονικό
σχήματα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 9,00€ εννέα ευρω

AT. 23
NET ΟΙΚ
22.23 Καθαίρεση επιΥβισιJάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας.
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς
φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3(m2), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-
01-01 “Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας’.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ριμή ενός m2 5,60€ ΠΕΝΡΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΡΑ ΛΕΠΡΑ

Α.Τ. 24
NET ΟΙΚ
22.30.01 Διάνοιξη οπών. φωλεών. Ιι ανοινυάτων σε πλινθοδοιjές. Για οπές επιφανείας έως 005 m2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261 .Α

Διάνυιξι1 σιιή~, φωλιά~ ή διαμόρφωση ανσΙγμαισς (Θύρας, ιιαραούρσυ κλιτ) 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)

Ριμή ανά τεμάχιο 5,60 € ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΡΑ ΛΕΙΙΡΑ

Α.Ρ. 25
NET ΟΙΚ
22.30.07 Διάνοιξη οπών, φωλεών, Ιι ανοιγυάτων σε πλινθοδοιjές. Για ανοίνυατα επιφανείας άνω του 1.50

m2 και έως 200 m2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264. Ι Γ

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
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(λαμπάδων) Του ανοίγματος και η συσσώρευση των Προϊόντων καθαίρεσης στις Θέσεις
φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή ενός τεμ 33,50€ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.26 F
NET ΟΙΚ
22.35 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2267

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή ττάχους έως 0,65 m, με ή χωρίς επίχρίσμα, επιφανείας
0Ι05 - 0410 m2, με οποιοδήποτε μέσο. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα
ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης
στις Θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Τιμή ενός τεμ 3,90€ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΡΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 27
NET ΟΙΚ
22.36.02 Διαμόρφωση ανοινμάτων σε λιθοδομές. Για οπές επιφανείας 1401 m2 έως 1450 m2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-22686

Καθαίρεση λιθοδομής πάχους έως 0,65 m’ με ή χωρίς επίχρισμα, για την διαμόρφωση
ανοίγματος Θυρών, παραθύρων κλπ, σε οποιοδήποτε ύφος και θέση του κτιρίου.
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η
εργασία μόρφωσης των των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των
προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 56,00€ πενήντα έξι ευρω

Α.Ρ. 28
NET ΟΙΚ
22.40.01 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για πάχος σκυροδέματος έως 0.15 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2271 .Α

Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αότνλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε
ύφος 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 απών επιφανείας έως 0,50 m2 σε στοιχεία
σκυροδέματος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων
μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται μετα άρθρα 22.10.01 ή 22.10.02.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ενός τεμ 22,50€ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Ρ. 29
NET ΟΙΚ
22.40.02 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2272.Α

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 050 m2 σε στοιχεία
σκυροδέματος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών μεγαλύτερης επιφανείας ή επί στοιχείων
μεγαλυτέρου πάχους τιμολογείται μετα άρθρα 22.10.01 ή 22.10.02.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

Τιμή ενός τεμ 28,00€ είκοσι οκτώ ευρω

ΑΠ. 30
NET ΟΙΚ
22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδησών κουφωιjάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙ Κ-2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των
φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά
στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς
φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου

Τιμή ενός m2 16,80€ ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ. 31
NET ΟΙΚ
22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαιτέδων ή επενδύσεων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου μJευδοδαπέδου ή σκελετού
τεγίδων (διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των
υλικών, με την μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 5,60€ πέντε ευρω και εξήντα λεπτά

Α.Τ. 32
Ν ΕΤ ΟΙΚ
22.51 Καθαίοεσrι φέροντος ορνανισιjού ξύλινης στένrις

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5276

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε
τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 56,00€ πενήντα έξι ευρω

Α.Ρ. 33
NET ΟΙΚ
22.52 Αποξήλωση υεταλλικών φύλλων επιστένασης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή με
μόνωση, με τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την καταβίβαση
και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την
ταξινόμηση χρησίμων υλικών και την μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.



I

Γ
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ενός m2 2,60€ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ [
AT. 34
NET ΟΙΚ
22.53 ΚαθαίDεση wευδοDοφών κάθε τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και
του μονωτικού υλικού πλήρωοης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς
φόρτωση ή αποθήκευση. [
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 5,60€ πέντε ευρω και «ήντα λεπτά [
Α.Τ. 35
NET ΟΙΚ
22.54 Καθαίσεση οροφοκονιαυάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252

Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με τα τα
απαιτούμενα ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 “Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας. [

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ενός m2 9,00€ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

ΑΠ. 36
NET ΟΙΚ
22.56 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102 [
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε
ύψος υιιό ιο δάιιιδο εργασίας, με μηχανικές ή Οερμικές μεοόδους. Συμπ~ριλαμβάνονται 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.

Τιμή ενός kg 0,35€ ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ. 37
NET ΟΙΚ
22.56.ΣΧ Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102

Αποξήλωση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε Ii
ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους, μετά προσοχής, για την
επανατοποθετηση τους . Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση
των προϊόντων προς φόρτωση, μεταφορά και αποθήκευση μλεχρι την επανατοποθετηση τους,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΓΙ 15-02-02-02 “Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με
θερμικές μεθόδους·.



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

Τιμή ενός kg 0,70€ ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ. 38
NET ΟΙΚ
22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη
απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά
εργαλεία και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ριμή ενός m2 2,20€ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΡΑ

Α.Τ. 39
NET ΟΙΚ
22.60.ΣΧ Αποεήλωσrι ασφαλτόπανου ή υευί3οάνης στενάνωσης παντός τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236

Αποξήλωση ασφαλτόπανου ή μεμβράνης στεγάνωσης παντός τύπου και οισυδήποτε πάχους,
συγκολλημένου με οιανδήποτε τρόπο σε δώμα ή στηθαίο από σκυρόδεμα ή οπτοπλινθοδομή
κλπ., άνευ προσοχής, με την βοήθεια σπάτουλας ή φλόγιστρου ή σιασδήποτε άλλης μεθόδου
και εις οιανδήποτε στάθμη από το έδαφος και συσσώρευσης των προϊόντων καθαίρεσης στο
σημείο συσσώρευσης προς φόρτωση.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αποξήλωση τυχών στρατζαριστών λαμαρινών που έχουν
τοποθετηθεί για την προστασία του ασφαλτόπανου ή της μεμβράνης, σιασδήποτε μορφής με τα
στηρίγματα τους.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ριμή ενός m2 3,00€ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 40
NET ΟΙΚ
22.61 Καθαίβεση επένδυσης τοίγων από υοοιοσανίδες ή ινοσανίδες ή νυψοσανίδει

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2239

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες, οισυδήποτε
σχεδίου και πάχους, μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών’ σε οποιαδήποτε στάθμη από το
δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός και διαλογή
των υλικών, η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η ταξινόμηση χρησίμων
υλικών και η μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

Ριμή ενός m2 2,70€ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΡΑ ΛΕΠΡΑ

Α.Τ. 41
NET ΟΙΚ
22.65.01 Αποξήλωση κινκλιδωιjάτων. Για ξύλινα κιγκλιδώυατα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων’ με την συσσώρευση των
αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ξυλείας



Τιμή ενός m3 56,00€ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ

Α.Τ.42 I
NET ΟΙΚ
22.65.02 Αποξήλωση κινκλιδωμάτων. Για ιιεταλλικά κινκλιδώυατα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των
αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

Τιμή ενός kg 0,35€ ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
43

ΑΠ. 29
NET ΟΙΚ
22.72 Αποεήλωση Ζυλίνου φέροντος σογανισυσύ πατωιiάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙ Κ-2275

Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων και λοιπών οριζόντιων επιφανειών, μετά
των ενδιάμεσων ξύλινων μελών κάθε τύπου, σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή, για την
επαναχρησιμοποίrjση των υλικών, με την μεταφορά στις θέσεις φόρτωσης ή αποθήκευσης εντός
του εργοταξίου.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) αποξηλωνόμενης κατασκευής [
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 45,00€ σαράντα πέντε ευρω



Ι 23. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

ΑΠ. 44
NET ΟΙΚ
23.03 Ικριώυατα σιδηρά σωληνωτό

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙ Κ-23Ο3

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα
μετην μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-ΟΟ-ΟΟ “Ικριώματα’.

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η
μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και
αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα Θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε Θα παρουσιάζουν
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμφεως και Θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες
ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του
έργου η Κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που Θεωρούνται ανηγμένα στις επί
μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται
σι εργασίες, προσαυξανόμενη Κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ όσον έχουν
βάθος μεγαλύτερο από Ο,2Ο m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κορωνίδες, κορνίζες κλπ,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ριμή ενός m2 5,60€ ΠΕΝΡΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΡΑ ΛΕΠΡΑ

Α.Ρ. 45
NET ΟΙΚ
23.10.02 Αναβτηιiένα δάπεδα ερνασίας (φοσεία). Ηυερήσια δαπάνη φορείου ανυwωτικής ικανότητας έως

2ΟΟ kg

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-23Ο3

Κινητά δάπεδα εργασίας (πλατφόρμες), αναρτημένα μέσω συρματοσχοίνων, με μηχανισμό
ανύφωσης ηλεκτροκίνητο, εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλούς πέδησης, με δυνατότητα
ελέγχοιι της κίνησης ιάσσ «ιιό ιην Θέση ιτνάριΓ~ιιης, όσο και ιιιιό ιιιν ιιλαιφόρμιι Ο ιξσιιλιιιμός
Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά αφαλείας αναγνωρισμένου διεθνώς φορέα.

Τιμή ανά ημέρα παραμονής στο εργοτάξιο (Η.Δ.), σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
εργασιών.

Ριμή ανά ημέρα παραμονής στο εργοτάξιο (Η.Δ.) 90,00€ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Ρ. 46
NET ΟΙΚ
23.10.02.ΣΧ Αναρτηιjένα δάπεδα ερνασίας (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ). Ηιjεοήσια δαπάνη φορείου ανυwωτικής

ικανότητας έως 2ΟΟ kg.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-23Ο3

Κινητά δάπεδα εργασίας (πλατφόρμες-καλάθια), με μηχανισμό ανύψωσης ηλεκτροκίνητο,
εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλούς πέδησης, με δυνατότητα ελέγχου της κίνησης τόσο από
την θέση ανάρτησης, όσο και από την πλατφόρμα. Ο εξοπλισμός Θα συνοδεύεται από
πιστοποιητικά ασφαλείας αναγνωρισμένου φορέα.



I

Τιμή ανά ημέρα παραμονής στο εργοτάξιο (Η.Δ.)’ σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
εργασιών.

Τιμή ανά ημέρα παραμονής στο εργοτάξιο (Η.Δ.). 150,00€ εκατόν πενήντα ευρω -

Α.Τ. 47
NET ΟΙΚ
23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωιiάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2314.1 F
Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με
σύρμα ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη Θα
είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα.

Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις
κατασκευές εντός κατοικημένων περιοχών. [
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Τιμή ενός m2 0,65€ ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ [

[



Ι 31.ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΓΙΙΛΟΔΕΜΑΤΑ Ι

AT. 48
NET ΟΙΚ
31.02.01 Γαοιjπιλοδέυατα. Για ναοιjπιλόδευα των 200 ka τσιυέντου ανά m3

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3207

Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους
Τμημάτων έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε ύψος ή
βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00
“Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος”.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με
αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη Θέσεις, η
συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης,

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Τιμή ενός m3 73,00€ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

AT. 49
NET ΟΙΚ
31.02.02 Γαοιjπιλοδέματα. Για ναουπιλόδει~α των 250 kg τσιιJέντου ανά m3

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3208

Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους
τμημάτων έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε ύψος ή
βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00
“Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος·.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου’ η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με
αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη Θέσεις, η
συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης,

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Τιμή ενός m3 78,00€ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ



132. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΑΠΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ι

Α.Τ. 50
NET ΟΙΚ
32.01 .03 Προιjήθεια, υεταφοοά επί τόπου, διάστρωση και συιiπύκνωσπ σκυροδέιjατος υε γρήση αντλίας

ή πυρνονεσανού. Για κατασκευές από σκυρόδειjα κατηνορίαc C12/15

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε [
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος
(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την
συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος,
χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουτrιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

ΟΙ-ΟΙ-ΟΙ-ΟΟ “Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος”,
01-01-02-ΟΟ “Διάστρωση σκυροδέματος”
01-01-03-ΟΟ “Συντήρηση σκυροδέματος”,
Ο1-Ο1-Ο4-ΟΟ ‘Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος’,
01-01 -Ο5-ΟΟ “Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος”
01-ΟΙ -Ο7-ΟΟ “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 τιαρασκευάζεται στο εργοτάξιο
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), σι 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
εργαστηριακό με δαπάνη του Αναδόχου.

β. Ια πάσης φοσεως πρόσθετιι (πλήν ρ~ιιιιmτοιητικων και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης
των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα
στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της
πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν
υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.

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

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη,
αψίδες και τρούλους.
Επιμέτρηση ανά κυβικά μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

Τιμή ανά κυβικά μέτρο (m3)

Τιμή ενος m3 84,00€ ογδόντα τεσσερα ευρω



Α.Τ. 51
NET ΟΙΚ
32.01 .04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας

ή πυρνονερανού. Για κατασκευές από σκυσόδεμα κατηνοοίας C16120

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος
(ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την
συμπύκνωση αυτού Επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος’
χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

ΟΙ-ΟΙ-ΟΙ-οο “Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος”,
οι-οι -ο2-οο “Διάστρωση σκυροδέματος”,
οι-οι -03-οο “Συντήρηση σκυροδέματος”,
οι-οι-04-οο ‘Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος’·’
01-01 -Ο5-00 “Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος”,
ΟΙ -01 -Ο7-00 “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 Αναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοττοιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ. ΙΙ δαπάνη χρήσεως δονητών μάζα) ή/και ειιιφανείας και Γι διαμόρφωση ιης άνω σιάθμΓμ,
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, σΰμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Τιμή ενος m3 90,00€ ενενήντα ευρω

Α.Ρ. 52
NET ΟΙΚ
32.05.03 Σκυροδέματα μικρών έρνων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηνορίας C12/15



I

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-321 3
Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή
αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16120, 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, σι πάσης F
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). I
Τιμή ενός m3 101,00€ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

ΑΠ. 53
NET ΟΙΚ
32.25.02 ΠροσαύΕηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της

χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίαc C12/15

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.4 [
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική
ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα
30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού. [
Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα
30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο
κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικά μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις [
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Τιμή ενός m3 16,80€ ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 54
NET ΟΙΚ
32.25.03 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο τnς

χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3.Για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.5
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική
ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα
30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα
30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο
κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα.

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Τιμή ενός m3 16,80€ ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ



35. ΚΙΣΗΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΥΨΕΛΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΛΙΤΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΩΡΙΟΔΕΜΑΤΑ

Λ.Τ. 55
NET ΟΙΚ
35.01 .01 Κατασκευή στρώσεων από κισηοόδευα. Με ισγνό κισηοόδει~α

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3501

Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα, σε οποιαδήποτε Θέση του έργου και σε οποιοδήποτε
ύψος από το δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του
έργου, η ανάμιξη (χειρωνακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος)’ η διάστρωση στις
προβλεπόμενες από την μελέτη Θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης.

Ριμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ριμή ενός m3 73,00€ εβδομήντα τρία ευρω



38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΑΠ. 56
NET ΟΙΚ
38.01 Ξυλότυποι γυτών τοίχων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος1 σε
ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 400 m’ σύμφωνα μετην μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-ΟΟ-ΟΟ
“Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)”.
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων’ μεταλλικών πλαισίων κλπ
στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος Θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να
παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα Κατά την κατασκευή φορτία χωρίς παραμορφώσεις ή
υποχωρήσεις.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποισυμένων 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) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

Ριμή ενός m2 13,50€ δεκατρία και πενήντα λεπτά ευρω

Α.Τ. 57
NET ΟΙΚ
38,02 Ξυλότυποι χυτών ιιικροκατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή
τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων’ βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 030 m2 κλπ)’
σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος’ σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-
ΟΟ-ΟΟ “Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)”.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποισυμένων 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.

Ριμή ενός m2 22,50€ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ flENHNTA AEIlTA

ΑΠ. 58
NET ΟΙΚ
38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών’ δοκών, πλαισίων’ φατνωμάτων, στύλων’
πεδίλων, υπερθύρων’ κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος’ αλλά σε ύψος
του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας’ σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-ΟΟ-ΟΟ “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.

Γ
Γ
Γ
Γ
Γ
Γ

Ριμή ενός m2 15,70€ ΔΕΚΑΠΕΝΡΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΡΑ ΛΕΠΡΑ



AT. 59
NET ΟΙΚ
38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισι.ιοί σκυροδέυατος. Χαλύβδινοι οττλισυοί κατηνορίαι 8500C ίS500s)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών,
κατηγορίας (χάλυβας 6500Α, 6500C 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 δαττέδων κλπ).

O χάλυβας οττλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισμού. Εάν σι 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
υπερκάλυφης, 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 Πiνακες 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 υττολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του
ΚΡΧ-2008, ο οποίος τταρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Πεδίο εφαρμογής Ονομ. Ονομ.
. ΗλεκτροΟνομ. Κουλουρες και .

. . συγκολλημενα .διαμετρος Ραβδοι ευθυγραμμισμενα πλέγματα και
(mm) προιοντα .δικτυωματα

Β500C Β500Α ΒόΟΟC ΒόΟΟΑ ΒSΟΟC
5,0 ό ό 19,6 0,154
5,5 • ό ~ 23,8 0187
6,0 ώ ώ ώ ώ ώ 28,3 0,222
66 . ώ 33,2 0,260
7,0 ώ ώ 385 0,302
7,5 ώ . 44,2 0,347
8,0 ό ό ό ό ό 50,3 0,395
100 ό ό ώ 78,5 0,617
12,0 ώ . ό ώ 113 0,888
14,0 ώ ό ώ 154 1,21
160 ώ ώ . 201 1,58
18,0 . ώ 254 2,00
20,0 . 3 4 2,47 .

22,0 , ό 380 2,98
25,0 ό 491 3,85
28,0 616 4,83
320 0 804 631
40,0 δ 1257 9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης
και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
. Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις

και όχι εναλλάξ
. Η προμήθεια του σύρματοςπρόσδεσης.



I

. Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (Κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συυβατικά
τεύχη του έρνου προΙ3λέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωυή 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. F
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοττοθετημένου σύμφωνα με την
μελέτη.

Τιμή ενός kg 1,07€ ΕΝΑ ΕΥΡΩ KM EflTA ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 60
NET 01K
38.20.03 Χαλύέ3δινοι οπλισυσί σκυροδέυατος. Δουικά πλένιjατα 85000 (5500s)

Κωδικός Αναθεώρησης OIΚ-3873 [‘

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών,
κατηγορίας (χάλυβας 3500A, 8500C 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-ΟΟ “Χαλύβδινος
οπλισμός σκυροδεμάτων” [

H τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οττλισμένων δαπέδων κλπ).

ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισμού. Εάν σι 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 αιτό την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες Θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης κάι θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναmύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη
υπερκάλυqiης, 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.

To ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού Θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3 1 του
ΚΤΧ-2008, ο οιιοίος ιιαραιίθεται ατην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Πεδίο εφαρμογής ανομ. Ονομ.
ΗλεκτροΟνομ. Κουλούρες και συγκονιημένα

διάμετρος Ράβδοι ευθυγραμμισμένα πλέγματα και
(mm) . προΙόντα δικτυώματα

Β5000 Β500Α Β500C Β500Α Β500C
5,0 ό ώ 19,6 0,154
5,5 b • 23,8 0,187
6,0 δ ό . . ώ 283 0,222
6,5 6 . 332 0,260
7,0 ό . 385 0,302
7,5 .. ό . 442 0,347
8,0 ό ώ . . ώ 50,3 0,395
10,0 ώ . . 785 0,617
12,0 . . 113 0,888
14,0 ό • • 154 1,21
16,0 ό . . 201 1,58



18,0 254 2,00
20,0 ό 314 2,47
22,0 ό 380 2,98
25,0 491 3,85
28,0 616 483
32,0 ό 804 6,31
40,0 1257 9,86

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης
και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
. Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις

και όχι εναλλάξ
. Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
. Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά iSO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά

τεύγη του έονου πβοβλέπετει 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.

Τιμή ενός kg 1,01€ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ

AT. 61
NET ΟΙΚ
38.45 Αποστατήρες σιδηροτrλισι.ιού σκυροδεμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες)
χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους
κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και
σε οποιοδήποτε ύφος από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.

Τιμή ενός m2 2,20€ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ



42. ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ Ι
Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την Κατασκευή εσωτερικών ή
εξωτερικών τοίχων, σιουδήποτε πάχους, αττό φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2
του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από σποραδική επεξεργασία κατά το κτίσιμο για βελτίωση της
ευστάΘειάς τους (αργολιθοδομή).

Οι αργοί λίθοι δεν Θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν Θα έχουν
σημαντικές αιτοκλίσεις στη διάστασή τους και Θα είναι εττιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να
κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm.

Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες σι δαπάνες:
- αποΘήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους

(λάσπη, σκουριά, χρώματα κλπ),
- επι τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης

ετοίμων κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE,
- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά

βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα
κατηγορίας ΜΙ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2),

- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων.
- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων,

Δεν συμπεριλαμβάνονται σι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή
οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία
αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καΘώς και οι διαμορφώσεις όψεων, σι οποίες αποζημιώνονται
ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45,

Α.Τ. 62
NET ΟΙΚ
42.05.02 Αονολιθοδοιiές ιiε ασβεστοτσιιiεντοκονίαιiα των 150 kg τσιυέντου. Αργολιθοδουές υε

ασ~εστοτσιυεντοκονίαιJα υιάι ορατής όψεως

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4206

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου, πάσης φύσεως
τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας,
σύμφωνα μετην μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 “Λιθόκτιστοι τοίχοι”.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ριμή ενός m3 67,00 € ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΡΑ ΕΥΡΩ

ΑΠ. 63
NET ΟΙΚ
42.05.03 Αρνολιθοδουές με ασβεστοτσιυεντοκονίαι.ια των 150 ka τσιυέντου. Αρνολιθοδοιiές υε

ασβεστοτσιιjεντοκονίαιjα δύο ορατών όwεων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4207

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου, πάσης φύσεως
τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας
σύμφωνα μετην μελέτη και την ΕΤΕΓΙ 03-02-01-00 “Λιθόκτιστοι τοίχοι”.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Ριμή ενός m3 73,00€ ΕΒΔΟΜΗΝΡΑ ΡΡΙΑ ΕΥΡΩ

ΑΠ. 64
NET ΟΙΚ
42.11.01 Αρνολιθοδουές με ασβεστοτσιιiεντοκονίαυα των 400 kg τσιμέντου. ΑονολιΘοδοιjές υε

ασβεστοτσιυεντοκονίαμα γωοίς ορατές όιυεις
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-421 Ι

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, πάσης
φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 “Λιθόκτιστοι τοίχοι”.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Τιμή ενός m3 64,00€ «ήντα τέσσερα ευρω

Α.Τ. 65
NET ΟΙΚ
42.11.02 Αρνολιθοδουές υε ασβεστοτσιιιεντοκονίαυα των 400 ko τσιιiέντου. Αονολιθοδοιjές υε

ασβεστοτσιιιεντοκονίαυα υιάς οοατής όψεως

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4212

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, πάσης
φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο
εργασίας, σύμφωνα μετην μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 “Λιθόκτιστοι τοίχοι”.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Τιμή ενός m3 70,00€ εβδομήντα ευρω

ΑΠ. 66
NET ΟΙΚ
42.11.03 Αρνολιθοδοιjές με ασβεστοτσιιιεντοκονίαιiα των 400 kα τσιυέντου. Αρνολιθοδομές υε

ασΙ3εστοτσιυεντοκονίαυα δύο ορατών όψεων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-421 3

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, πάσης
φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο
εργασίας, σύμφωνα μετην μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 “Λιθόκτιστοι τοίχοι”.
Σε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους μη υπερβαίνον τα 4,00m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Τιμή ενός m3 75,00 € εβδομήντα πέντε ευρω

Α.Τ. 67
NET ΟΙΚ
42.65 Προσαύεηση τιιjής αρνολιθοδομών και γωνιολιθοδομών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4265

Προσαύξηση τιμής αργολιθοδομών και γωνιολιθοδομών ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών
προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους από Του κατά περίπτωση δαπέδου εργασίας, για
την δόμηση εξωτερικών τοίχων.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

Τιμή ενός m3
5,60€ πέντε ευρω και εξήντα λεπτά



[

46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ Ι Ι
Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την Κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή σι
ακόλουθοι γενικοί όροι:

a) 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, σι
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 [

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και Θα έχουν ελάχιστη
αντοχή σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και σι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 Ν/mm2, σι δε
διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 Ν/mm2.

Α.Ρ.68
NET ΟΙΚ
46.01 .02 Οπτοπλινθοδοιiές ιjε διακένους τυποποιηυένους οπτοττλίνθους 6Χ9Χ19 cm. Πάγους 1/2

πλίνθου (δρουικοί τοίγοι)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4622.Ι
Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οιττόπλινθους διαστάσεων 6Χ9Χ19 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, I
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Τιμή ενός m2 19,50€ ΔΕΚΑΕΝΝΕΛ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ I
AT. 69
NET ΟΙκ
46.01 .03 Οπτοπλινθοδοιjές με διακένους τυποποιηιjένους οπτοπλίνθους 6Χ9Χ19 cm. Πάχους 1 (υιάς)

πλίνθου (ιjπατικοί τοίγοι)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4623.1.

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους”, σε οποιαδήποτε θέση και
στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Τιμή ενός m2 33,50€ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ. 70
NET ΟΙΚ
46.10.02 Οπτοπλινθοδοιjές με διακένους τυποποιτηjένους οπτοπλίνθους 9Χ12Χ19 cm. Πάyους 1/2

πλίνθου (δοουικοί τοίχοι~

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1



ΠλινΘοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9Χ12Χ19 cm, σύμφωνα
με την μελέτη Και την ΕΤΕΠ 03-02-02-ΟΟ ‘Τοίχοι από οπτόπλινθους”, σε οποιαδήποτε Θέση και
στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με
ασj3εστοτσιμεντοκονίαμα Που παρασκευάζεται επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Τιμή ενός m2 22,50€ είκοσι δύο ευρω και πενήντα λεπτά

ΑΠ. 71
NET ΟΙΚ
46.10.04 ΟπτοττλινΘοδοιiές υε διακένους τυποποιnιiένους οπτοπλίνθους 9Χ12Χ19 cm. Πάγους I (υιάς)

πλίνθου (ιjπατικοί τοίγοι~

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4664. Ι

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτότrλινΘους διαστάσεων 9Χ12Χ19 cm, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-ΟΟ “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.

Τιμή ενός m2 33,50€ τριάντα τρία ευρω και πενήντα λεπτά

AT. 72
NET ΟΙΚ
46.10.05 Οπτοπλινθοδοιjές ιιε διακένους τυποποιηιjένους οπτοπλίνΘουι 9κ12x19 cm. ΓΙάγους 1 1(2

πλίνθων (υπεΩυπατικέd

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4665. 1

ΠλινΘοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9Χ12Χ19 cm, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 “Τοiχοι 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.

Ριμή ενός m2 50,50€ πενηντα ευρω και πενήντα λεπτά



Ι 47. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α.Τ. 73
NET ΟΙΚ
47.01 .01 Τοιγοδοιjές υε τσιυεντοπλίνθους 19Χ19Χ39 cm. Με ασβεστοτσιυεντοκονίαιjα σε αναλονία 1 : 2

1(2, των 150 kα τσιυέντου r
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4701 1
Τοιχοδσμές πάχους 19 cm με διάκενους τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων 39x19x19 cm
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτσυμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του
απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, σι πλάγιες
μεταφορές’ τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από
τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων. [
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Τιμή ενός m2 19,70€ ΔΕΚΑΕΝΝΕΛ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ F
Α.Ρ.74
NET ΟΙΚ
47.01.02 Τοιχοδουές ιjε τσιιjεντοπλίνθους 1 9Χ1 9χ39 cm. Με τσιιjεντοασ’3εστοκονίαυα των 400 kg

τσιιiέντου και 0,08 m3 ασ’3έστου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4702 [
Τοιχοδομές πάχους 19 cm με διάκενους τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων 39Χ19Χ19 cm
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του
απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, σι πλάγιες
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από
τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Τιμή ενός m2 20,00 € είκοσι ευρω

ΑΡ. 75
NET ΟΙΚ
47.10.01 Τοιχοδουές υε δομικά στοιχεία τύπου ΑΙFΑΒΙΟCΚ ή παοειjφερή.Τοίγοι πάχους 10cm από

δομικά στοιχεία 60Χ25κ10 Qm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713

Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK, ή παρεμφερή συνδεόμενα με συμβατή
ορυκτή κόλλα, εφαρμοζόμενη σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του
απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας της ορυκτής κόλλας, σι πλάγιες
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από
τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Τιμή ενός m2 19,70€ δεκαεννέα ευρω και εβδομήντα λεπτά

ΑΠ. 76
NET ΟΙΚ
47.10.03 Τοιγοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ΑΙFΑΒΙΟCΚ ή παρεμφερή. Τοίχοι πάχους 20 cm από

δομικά στοιχεία 60x25Χ20 cm



Κωδικός Αναθεώρησης Οικ 4713

Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία Τύπου ALFABLOCK, ή παρεμφερή συνδεόμενα με συμβατή
ορυκτή κόλλα, εφαρμοζόμενη σύμφωνα με τις οδηγίες Του ττρομηθευτή.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του
απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας της ορυκτής κόλλας, σι πλάγιες
μεταφορές, Τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από
τα πάσης φύσεως υπολείμμαrn υλικών

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Τιμή ενός m2 36,50€ τριάντα έξι ευρω και πενήντα λεπτά



49. ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) -ΑΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ

AT. 77
NET ΟΙΚ
49.01.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικό διαζώματα (σενάζ) δρομικών

τοίχων r
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό 6500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10),
διατομής έως 0106 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου’ οι πλάγιες μεταφορές’ τα
ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών’ η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του
χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής’ η τιμή του παρόντος άρθρου
προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός
πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο NET ΟΙΚ 38.20

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Τιμή ενός m 16,80€ ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ. 78
NET ΟΙΚ
49.01.02 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικό διαζώματα (σενάζ) μπατικών

τοίχων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό 3500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10),
διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα
ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του
χώρου από τα πάσης φύσεως υττολείμματα υλικών.

Στην περίπτωση κατασκειιής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου
προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 ττι2), όιαν υε ιιμυβλέιιιιαι υιιλιυμός
πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο NET ΟΙΚ 38.20

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Τιμή ενός m 19,70€ ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 79
NET ΟΙΚ
49.05 Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλένμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1

Ενίσχυση τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα στις θέσεις σύνδεσης αυτών με τον φέροντα
οργανισμό, για την ελαχιστοποίηση των ρωγμών (λόγω π.χ. σεισμικής φόρτισης).
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του πλέγματος, η κοπή του σε λωρίδες (ελαχίστου πλάτους 50
cm) και η στερέωσή του στην τοιχοποίΓα με κατάλληλους ήλους σε πυκνό κάνναβο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Τιμή ενός m2 2,60€ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ



50. ΥΛΛΟΤΟΙΧΟΙ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ Ι
Α.Τ. 80
NET ΟΙΚ
50.10 Εξωτερικά τοιyοπετάσ’Jατα υε υεταλλικό σκελετό και επένδυση εΕωτερικά ιiε τσιιjεντοσανίδα και

εσωτερικά με γυηiοσανίδα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713

Εξωτερικά τοιχοπετάσματα αποτελούμενα από μεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή
γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα και επένδυση στό εξωτερικό μέρος με μονές τοιμεντοσανίδες
ττάχους 12,5 mm και στό εσωτερικό με κοινές γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm’ σύμφωνα με τα
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης..

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ριμή ενός m2 56,00€ ΠΕΝΗΝΡΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ



52. ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ Γ

Επενδύσεις στενών και δαπέδων uε συνθετική Ευλεία. Με κόντβα πλακέ Θαλάσσης πάγους 20
mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδομής’ με χρήση
γαλβανισμένων ήλων διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) ελάχιστου μήκους κορμού 60 mm και
ελάχιστου βάθους εισχωρήσεως 30 mm’ σε κάνναβο 150Χ150 mm και πύκνωση στά άκρα
ΙΟΟΧΙΟΟ mm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Τιμή ενός m2 39,00€ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΛ ΕΥΡΩ Ε
Ε
Ε

Ε
Ε

AT. 81
NET ΟΙκ
52.81 .01

Ι

Γ



54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΛΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ

Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι
ακόλουθο’ γενικοί όροι:

a) 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.
- Ρα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από

οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, σι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης,
πολυουραιθάνης κλπ),

- Ρα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για
τα δίφυλλα κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον
2Χ30 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,

- Ρα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12Χ50 mm, ή ημικυκλικό
αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2,5χ2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα
στα επιμέρους άθρα),

- Οι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά,
- Οι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών

εξαρτημάτων,
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους,
- Ρα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,
- Οι ιμευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν

παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,
- Ρα 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 (Ρ1) 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 (Ρ2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου:
12 = 11χ (V2/ [1,10 Χ ν1j), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά ιιροβλιιιόμινσς σιο ιιμυλόγιο
όγκος ξυλείας και V o νέος.

Α.Τ. 82
NET ΟΙΚ
54.20.01 Υαλοστάσια εύλινα συνήθη.Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα,

μονόφυλλα ή πολύφυλλα, ι.κ κάσσα 9χ9 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5421.

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) συνήθων, από ξυλεία τύπου Σουηδίας A’
ποιότητας, περαστών, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΡΕΠ 03-08-01-00 “Ξύλινα κουφώματα”, με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8Χ8 cm
για φεγγίτη, με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 5χ7.5 cm, με ή χωρίς πηχάκια μονών ή
διπλών υαλοπινάκων, με καϊτια για τους υαλοπίνακες 5χ4 cm, νεροχύτη ατόφιο 9χ9 cm,
περιθώρια (περβάζια) 2χ5.5 cm, αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5χ2.5 cm μεγαλύτερα του
τεταρτοκύκλου και αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινιά) 2χ5.5 cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου σε
εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από
χειρολαβή γρύλλου) και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και
εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση,

Ριμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).



Τιμή ενός m2 123,00€ ΕΚΑΤΟΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 83
NET ΟΙΚ
54.20.01.ΣΧΙ Υαλοστάσια ξύλινα Γερμανικού Τύπου από τρικολλητή Ευλεία Μεράντι’ ιjε ενδιάμεσα καϊτια’

περιστρεφόμενα περι οοιζόντιο ή κατακόρυφο άξονα με ανάκληση’ μονόφυλλα ή πολύφυλλα’ με
ή ανευ φεγνίτου’ σύμφωνα με Την ΕΡΕΠ 03-08-01-00 ‘1Ξύλινα Κουφώματα”’

ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 0ΙΚ5421 100% [
Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) Γερμανικού τύπου από τρικολλητή ή
εξακολλητή ξυλεία Μεράντι’ με ενδιάμεσα καϊτια’ περιστρεφόμενα περι οριζόντιο ή κατακόρυφο
άξονα με συστημα ανάκλησης’ μονόφυλλα ή πολύφυλλα’ με ή ανευ φεγγίτου’ μέσης πυκνότητας
τουλάγιστον 450kg/m3. Τα κουφώματα είναι ξύλινα’ ενεργειακά πιστοποιημένα ως προς τις
θερμομονωτικές τους ιδιότητες’ από ανεξάρτητο φορέα ή οργανισμό και πληρούν τα όρια της
κλιματικής ζώνης Α. ‘Ερχονται και τοποθετούνται με οποιονδήποτε τρόπο’ πλήρης τοποθέτηση
στο κτίριο’ δηλαδή βαμμένα’ με τοττοθετημένους μεντεσέδες και υαλοπίνακες 4mm - 15mm
διάκενο - 4mm υαλοπίνακα’ Ρα ενδιάμεσα καϊτια ξυλινα είναι διατομής κατά ττροσέννιση 5sχιλ Χ
ό8χιλ’ Επίσης διαθέτουν περιμετρικό μηχανισμό με πολλαπλά κλειδώματα και τα απαραίτητα
αρμοκάλυπτα. Το κάσωμα και το φύλλο είναι διατομής κατά προσέννισr’ Βόχιλ Χ ό8χιλ’ κατ’
ελάγιστον με διπλά λάστιχα στεγανοποίησης κουφώματος’ ένα στη κάσσα και ένα στο φύλλο και
επιπλέον στο κατωκάσι νεροσταλάχτη από ανοξείδωτο αλουμίνιο’
Η ξυλεία ξηραίνεται σε ειδικό θάλαμο ξήρανσης’ έτσι ώστε να διαθέτει αποδεκτή τιμή υγρασίας
10-12%’ Η κατασκευή της τρικολλητής (ή εξακολλητής) ξυλείας γίνεται με τα νερά του ξύλου
αντίθετα μεταξύ τους και η ένωση των στοιχείων γίνεται με πολλαπλά μόρσα’ Η βαφή των
κουφωμάτων είναι σε ελεγχόμενο περιβάλλον υγρασίας και Θερμοκρασίας’ με υδατοδιαλυτά
οικολογικά χρώματα σε τέσσερα στάδια. ‘Ενα χέρι με αντιμυκητοκτόνο’ ένα χέρι υδατοδιαλυτό
αστάρι και δύο χέρια υδατοδιαλυτή βαφή’ Στα σόκορα και στους αρμούς τύπου V γίνεται
επάλειψη με προστατευτικό άχρωμο, υδατοδιαλυτό σφραγιστικό’
Τα κουφώματα θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και στεγανότητας 10 χρόνων’
ενώ Θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14351-1, αεροδυναμική αντοχή
κατηγορίας τουλά~ιστον C3(Β3 (κατά ΕΝ 12210)’ υδατοστεγανότητα τουλάνιστον 7Α (κατά ΕΝ
12208)’ διαπερατότητα αέρος τουλάγιστον 4 (ΕΝ 12207)’
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά’ σι μηχανισμοί ανάκλησης τα
γρυλόχερα’ χειρολαβές’ σύρτες’ ελαστικά παρεμβύσματα’ σιλικόνη’ αρμοκάλυπτα’ περβάζια’
καθώς και η βαφή τους σύμφωνα με τα παραπάνω’ οι υαλοπίνακες και οι τυγών φευτόκασσες
από κόντρα ττλακέ θαλάσσης’

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)’

Τιμή ενός m2 400,00€ ΡΕΡΡΑΚΟΣΙΑ EYPU

Α.Τ. 84
NET ΟΙΚ
54.20.01.ΣΧ2 Υαλοστάσια ξύλινα Γερμανικού τύπου από τρικολλητή ξυλεία Μεράντι’ περιστρεφόμενα περι

οριζόντιο ή κατακόρυφο άΕονα με ανάκληση’ μονόφυλλα ή ττολύφυλλα’ ywpic ενδιάμεσα κα’ίτια
με ή ανευ φεννίτου’ σύμφωνα μετην ΕΤΕΠ 03-08-01-00 “Ξύλινα Κουφώματα’

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ:01Κ5421 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) Γερμανικού τύπου από τρικολλητή ή
εξακολλητή ξυλεία Μεράντι’ περιστρεφόμενα περι οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα με σύστημα
ανάκλησης’ μονόφυλλα ή πολύφυλλα’ χωρίς ενδιάμεσα καϊτια’ με ή ανευ φεγγίτου’ μέσης
πυκνότητας τουλάγιστον 450kg/m3’ σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-01 -00 “Ξύλινα Κουφώματα.
Τα κουφώματα είναι ξύλινα’ ενεργειακά πιστοποιημένα ως προς τις θερμομονωτικές τους
ιδιότητες’ από ανεξάρτητο φορέα ή οργανισμό και πληρούν τα όρια της κλιματικής ζώνης Α.
‘Ερχονται και τοποθετούνται με οποιονδήποτε τρόπο’ πλήρης τοποθέτηση στο κτίριο’ δηλαδή
βαμμένα’ με τοποθετημένους μεντεσέδες και υαλοπίνακες 4mm - 15mm διάκενο - 4mm
υαλοπίνακα. Επίσης διαθέτουν περιμετρικό μηχανισμό με πολλαπλά κλειδώματα και τα
απαραίτητα αρμοκάλυπτα’ Το κάσωμα και το φύλλο είναι διατομής κατά ποσσέννιση Βόχιλ Χ
όόχιλ’ κατ’ ελάγιστον με διπλά λάστιχα στεγανοποίησης κουφώματος’ ένα στη κάσσα και ένα



στο φύλλο Και επιπλέον στο κατωκάσι νεροσταλάχτη από ανοξείδωτο αλουμίνιο.
Η ξυλεία ξηραίνεται σε ειδικό Θάλαμο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει αποδεκτή τιμή υγρασίας
10-12%. Η κατασκευή της τρικολλητής (ή εξακολλητής) ξυλείας γίνεται με τα νερά του ξύλου
αντίθετα μεταξύ τους Και η ένωση των στοιχείων γίνεται με πολλαπλά μόρσα. Η βαφή των
κουφωμάτων είναι σε ελεγχόμενο περιβάλλον υγρασίας και Θερμοκρασίας, με υδατοδιαλυτά
οικολογικά χρώματα σε τέσσερα στάδια. ‘Ενα χέρι με αντιμυκητοκτόνο, ένα χέρι υδατοδιαλυτό
αστάρι και δύο χέρια υδατοδιαλυτή βαφή. Στα σόκορα και στους αρμούς τύπου V γίνεται
επάλειψη με προστατευτικό άχρωμο, υδατοδιαλυτό σφραγιστικό.
Τα κουφώματα Θα συνοδέυονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και στεγανότητας 10 χρόνων,
ενώ Θα Πρέπει να Είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό προτυπο ΕΝ 14351-1, αεροδυναμική αντοχή
κατηγορίας τουλάχιστον C3/Β3 (κατά ΕΝ 12210), υδατοστεγανότητα τουλάχιστον 7Α (κατά ΕΝ
12208), διαπερατότητα αέρος τουλάχιστον 4 (ΕΝ 12207).
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά, σι μηχανισμοί ανάκλησης, τα
γρυλόχερα, χειρολαβές, σύρτες, ελαστικά παρεμβύσματα, σιλικόνη, αρμοκάλυπτα, περβάζια,
καθώς και η βαφή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, σι υαλοπίνακες και σι τυχών φευτόκασσες
από κόντρα πλακέ θαλάσσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Τιμή ενός m2 350,00€ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 85
NET ΟΙΚ
54.20.01.ΣΧ3 Υαλοστάσια εύλινα Γερμανικού τύπου. από τρικολλητή ξυλεία Μεράντι, σταθερά ιiπ

ανοινόμενα. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01 -00 “Ξύλινα κουφώματα”

ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 01Κ5421 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) Γερμανικού τύπου, από τρικολλητή ή
εξακολλητή ξυλεία Μεράντι μέσης πυκνότητας τουλάχιστον 450kς/m3. Τα κουφώματα είναι
ξύλινα , ενεργειακά πιστοποιημένα ως προς τις θερμομονωτικές τους ιδιότητες από ανεξάρτητο
φορέα ή οργανισμό και πληρούν τα όρια της κλιματικής ζώνης Α. Έρχονται και τοποθετούνται
με οποιονδήποτε τρόπο, πλήρης τοποθέτηση στο κτίριο, δηλαδή βαμμένα, με τοποθετημένους
μεντεσέδες και υαλοπίνακες 4mm - 15mm διάκενο - 4mm υαλοπίνακα. Το κάσωμα και το
σταθερό φύλλο είναι διατομής κατά προσέννιση 8όχιλ Χ ό8χιλ. Τυχών καϊτια έχουν διατομή ~Ωm
προσέννιση 55χιλ Χ 68 χιλ.
Η ξυλεία ξηραίνεται σε ειδικό Θάλαμο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει αποδεκτή τιμή υγρασίας
10-12%. Η κατασκευή της τρικολλητής (ή εξακολλητής) ξυλείας γίνεται με τα νερά του ξύλου
αντίιΘετα μεταξύ τους και η ένωση των στοιχείων γίνεται με πολλαπλά μόρσα. Η βαφή των
κουφωμάτων είναι σε ελεγχόμενο περιβάλλον υγρασίας και Θερμοκρασίας, με υδατοδιαλυτά
οικολογικά χρώματα σε τέσσερα στάδια. ‘Ενα χέρι με αντιμυκητοκτόνο, ένα χέρι υδατοδιαλυτό
αστάρι και όυο χέρια υόατοόιαλυτή βαφή. Στα σόκορα και στους αρμους τυπου V γίνεται
επάλειψη με προστατευτικό άχρωμο, υδατοδιαλυτό σφραγιστικό.
Τα κουφώματα Θα συνοδέυονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και στεγανότητας 10 χρόνων,
ενώ Θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό προτυπο ΕΝ 14351-1, αεροδυναμική αντοχή
κατηγορίας τουλάχιστον C3/Β3 (κατά ΕΝ 12210), υδατοστεγανότητα τουλάχιστον 7Α (κατά ΕΝ
12208), διαπερατότητα αέρος τουλάχιστον 4 (ΕΝ 12207).
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά, σι μηχανισμοί ανάκλησης, τα
γρυλόχερα, χειρολαβές, σύρτες, ελαστικά παρεμβύσματα, σιλικόνη, αρμοκάλυπτα, περβάζια,
καθώς και η βαφή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, οι υαλοπίνακες και οι τυχών φευτόκασσες
από κόντρα πλακέ Θαλάσσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ολοκληρωμένου κουφώματος (m2).

Τιμή ενός Μ2 300,00 € ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

AT. 86
NET ΟΙΚ
54.20.01.ΣΧ4 Υαλοστάσια ανοινόμενα με πατζούρια, Εύλινα Γερμανικού τύπου από τρικολλητή ξυλεία

Μεράντι, με ή ανευ φενγίτου και ενδιάμεσων καϊτιων, περιστρεφόμενα με ανάκληση,
μονόφυλλα ή πολύφυλλα, σύμφωνα μετην ΕΤΕΠ 03-08-01-00 ‘Ξύλινα Κουφώματα”.

ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 01Κ5421 100%
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Κατασκευή και τοποθέτηση ανοιγόμενων υαλοστασίων (τζαμιλικιών) με πατζούρια, Γερμανικού
τύπου από τρικολλητή ή εξακολλητή ξυλεία Μεράντι, με ή ανευ φεγγίτου και ενδιάμεσων καϊτιων,
περιστρεφόμενα περι οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα με συστημα ανάκλησης, μονόφυλλα ή Ι
ττολύφυλλα, μέσης πυκνότητας τουλάγιστον 450kg/m3. Τα κουφώματα είναι ξύλινα, ενεργειακά
πιστοποιημένα ως προς τις θερμομονωτικές τους ιδιότητες, από ανεξάρτητο φορέα ή Οργανισμό
και θα πληρούν τα όρια της κλιματικής ζώνης Α. ‘Ερχονται και τοποθετούνται με οποιονδήποτε
τρόπο, πλήρης τοποθέτηση στο κτίριο, δηλαδή βαμμένα, με τοποθετημένους μεντεσέδες και
υαλοπίνακες 4mm - 15mm διάκενο - 4mm υαλοπίνακα. Τυγών ενδιάμεσα καϊτια ξυλινα είναι
διατομής κατά προσέννιση δ5χιλ Χ ό8χιλ. Επίσης διαθέτουν περιμετρικό μηχανισμό με ‘

πολλαπλά κλειδώματα και τα απαραίτητα αρμοκάλυπτα. Τα κουφώματα θα φέρουν πατζούρια
από κόντρα πλακέ θαλάσσης A’ ποιότητας διατομής τουλάγιστον 3Οχιλ, καρφωτού
παραδοσιακού τύπου. Το κάσωμα και το φύλλο Θα είναι διατομής κατά ποοσέννιση 8όχιλ Χ
όδχιλ, κατ’ ελάγιστον με διπλά λάστιχα στεγανοποίησης κουφώματος, ένα στη κάσσα και ένα
στο φύλλο και επιπλέον στο κατωκάσι νεροσταλάχτη από ανοξείδωτο αλουμίνιο.
Η ξυλεία ξηραίνεται σε ειδικό θάλαμο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει αποδεκτή τιμή υγρασίας
10-12%. Η κατασκευή της τρικολλητής (ή εξακολλητής) ξυλείας γίνεται με τα νερά του ξύλου
αντίθετα μεταξύ τους και η ένωση των στοιχείων γίνεται με πολλαπλά μόρσα. Η βαφή των
κουφωμάτων είναι σε ελεγχόμενο περιβάλλον υγρασίας και θερμοκρασίας, με υδατοδιαλυτά
οικολογικά χρώματα σε τέσσερα στάδια. ‘Ενα χέρι με αντιμυκητοκτόνο, ένα χέρι υδατοδιαλυτό
αστάρι και δύο χέρια υδατοδιαλυτή βαφή. Στα σόκορα και στους αρμούς τύπου V γίνεται
επάλειψη με προστατευτικό άχρωμο, υδατοδιαλυτό σφραγιστικό.
Τα κουφώματα Θα συνοδέυονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και στεγανότητας 10 χρόνων,
ενώ Θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό προτυπο ΕΝ 14351-1, αεροδυναμική αντοχή
κατηγορίας τουλάγιστον C3183 (κατά ΕΝ 12210), υδατοστεγανότητα τουλάγιστον 7Α (κατά ΕΝ
12208), διαπερατότητα αέρος τουλάγιστον 4 (ΕΝ 12207).
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά, σι μηχανισμοί ανάκλησης, τα
γρυλόχερα, χειρολαβές, σύρτες, ελαστικά παρεμβύσματα, σιλικόνη, αρμοκάλυπτα, περβάζια,
καθώς και η βαφή τους σύμφωνα με τα παραπάνω, σι υαλοπίνακες και οι τυγών ψευτόκασσες
από κόντρα πλακέ Θαλάσσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Τιμή ενός m2 450,00€ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΓΙΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

AT. 87
NET ΟΙΚ
54.331Χ Επισκευή ευλίνων κουφωμάτων

ΚΩΔΙΚΟΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 01Κ5432 100%

Ειιιυκιυή ζυλΙνων κουφωμάιων Ικ ξυλέιας ‘ύιιυυ Σουηδίας, καΟαίρευη με ιιμοαοχή ιων
θραυσμένων τμημάτων ξυλείας και αντικατάσταση αυτών στο ίδιο σχέδιο και οιοδήποτε
ανοίγματος. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η επισκευή ή αντικατάσταση των μεταλλικών
στοιχείων (μεντεσέδες, χειρολαβές, γρύλλος κλπ). (Μέτρηση ανά τετραγωνικό μέτρο m2)
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Τιμή ενός m2 32,00 ~ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

ΑΠ. 88
NET ΟΙΚ
54.40.01 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές. Με κάσσα δροι.ιική, πλάτους έως 13 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1

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

Ii



Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Τιμή ενός m2 155,00€ ΕΚΑΤΟΠΕΝΗΝΤΑ ΓΙΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΑΠ. 89
NET ΟΙΚ
54.46.Ο1.ΣΧΙ Θύρα τrρεσσαριστη ξύλινη δροιjική ιiε ελαστικό παρέμί3υσμα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 01Κ5446.1 100%

Κατασκευή και τοποθέτηση πλήρης πρεσσαριστής μεσόπορτας από MDF άνυδρο με σχέδιο
επιλογής της Υπηρεσίας, που τοποθετουνται έτοιμα στο κτίριο με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή
βαμμένα με τοποθετημένους μεντεσέδες, πόμολα και κλειδαριά. Το κασωμα θα έχει ξύλινο
πλακάζ με λάστιχο στεγανοποίησης περιμετρικά του φύλλου. Το φύλλο θα έχει πάχος
τουλάχιστον 45χιλ. από MDF άνυδρο πρεσσαριστό με εσωτερική ενίσχυση από λευκή ξυλέια
και με σχέδιο επιλογής της Υπηρεσίας. Θα διαθέτει ρυθμιζόμενους μεντεσέδες και απλή
κλειδαρά μεσόπορτας, καθώς και αρμοκάλυπτα κάσσας από κόντρα πλακέ. Η βαφή των
κουφωμάτων Θα γίνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον υγρασίας και θερμοκρασίας. Θα
χρησιμοποιηθούν υδατοδιαλυτές οικολογικές λάκες δύο συστατικών σε τέσσερα στάδια. ‘Ενα
χέρι με αντιμυκητοκτόνο, ένα χέρι υδατοδιαλυτό αστάρι και δύο χέρια υδατοδιαλυτή βαφή. Στα
σόκορα και στους αρμούς τύπου V γίνεται επάλειιμη με προστατευτικό άχρωμο, υδατοδιαλυτό
σφραγιστικό.
Τα κουφώματα Θα συνοδέυονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 10 χρόνων. Στην τιμή
περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικρουλικά, μεντεσέδες, χειρολαβές, σύρτες, ελαστικά
παρεμβύσματα, σιλικόνη, αρμοκάλυπτα, περβάζια, καθώς και η βαφή τους σύμφωνα με τα
παραπάνω. Τυχών qiευτόκασσες θα είναι από κόντρα πλακέ Θαλάσσης και η τιμή τους
συμπεριλαμβάνεται στο παρόν.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ριμή ενός m2 200,00€ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

Α.Ρ. 90
NET ΟΙΚ
54.46.01.ΣΧ2 Θύρες εξωτερικές ξύλινες ταιjπλαδωτές Γερ’iανικού τύπου, ιjονόφυλλει ή δίφυλλες

ταιjπλαδωτές. από τρικολλητή Ευλεία τύπου Μεράντι υε ή χωρίς ανοιγόιiενο φεννίτη.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 01Κ5446.1 100%

Ι(αιιιακευή και ιι~ιιοΟέιΓ~υη ιιλήρΓ~ς Εξωι~ρικής Ούρας ιαμιιλαδωιής Γερμανικού ιύιιου, υιιό
τρικολλητή ή εξακολλητή ξυλεία τύπου Μεράντι μέσης πυκνότητας τουλάνιστον 450kg(m3,
μονόφυλλη ή δίφυλλη, με ή χωρίς ανοιγόμενο φεγγίτη. Ο φεγγίτης είναι σε κατακόρυφο άξονα με
υαλοπίνακες 4mm - 15mm διάκενο - 4mm υαλοπίνακα. Τυχών ενδιάuεσα καϊτια είναι ξυλινα
κατά προσέγνιση S5χιλ Χ όόχιλ. ‘Ερχονται και τοποΘετούνται έτοιμα στο κτίριο, με οποιοδήποτε
τρόπο, δηλαδή βαμμένες με τοποθετημένους μεντεσέδες, πόμολα, κλειδαριά και τους
υαλοπίνακες.
Το κάσωμα και το φύλλο είναι διατομής κατα ποσσέννιση ό8χιλ Χ 120 χιλ, κατ’ ελάγιστον με
διπλά λάστιχα στεγανοποίησης κουφώματος, ένα στη κάσσα και ένα στο φύλλο. Οι ταμπλάδες
θα έχουν πάχος τουλάχιστον 4Οχιλ από κόντρα πλακέ θαλάσσης A’ ποιότητας. Διαθέτει
ατσάλινους μεντεσέδες βαρέου τύπου, ρυθμιζόμενους και κλειδαριά ασφαλείας 5 σημείων
καθώς και αρμοκάλυπτρα κάσσας εσωτερικά και εξωτερικά. Θα ανοίγουν για λόγους ασφαλείας
προς τα έξω, για το λόγο αυτό τοποθετείται νεροδιώχτης στο πάνω μέρος του κουφώματος.
Είναι ενεργειακά πιστοποιημένα ως προς τις θερμομονωτικές τους ιδιότητες από ανεξάρτητο
φορέα ή οργανισμό και θα πληρούν τα όρια της κλιματικής ζώνης Α. Η ξυλεία ξηραίνεται σε
ειδικό θάλαμο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει αποδεκτή τιμή υγρασίας 10-12%. Η κατασκευή
της τρικολλητής (ή εξακολλητής) ξυλείας γίνεται με τα νερά του ξύλου αντίθετα μεταξύ τους και η
ένωση των στοιχείων γίνεται με πολλαπλά μόρσα. Η βαφή των κουφωμάτων Είναι σε
ελεγχόμενο περιβάλλον υγρασίας και Θερμοκρασίας, με υδατοδιαλυτά οικολογικά χρώματα σε
τέσσερα στάδια. ‘Ενα χέρι με αντιμυκητοκτόνο, ένα χέρι υδατοδιαλυτό αστάρι και δύο χέρια
υδατοδιαλυτή βαφή. Στα σόκορα και στους αρμούς τύπου V γίνεται απάλειψη με προστατευτικό
άχρωμο, υδατοδιαλυτό σφραγιστικό.



I

Τα κουφώματα Θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και στεγανότητας, 10 χρόνων
ενώ Θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14351-1, αεροδυναμική αντοχή
κατηγορίας τουλάχιστον C3/03 (κατά ΕΝΙ2ΙΟ), υδατοστεγανότητα τουλάχιστον 7Α (κατά ΕΝ
12208), διαπερατότητα αέρος τουλάχιστον 4 (ΕΝ 12207).
Στην Τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά ‚ατσάλινους μεντεσέδες βαρέου τύπου,
ελαστικά παρεμβύσματα, σιλικόνη,πόμολα, κλειδαριές, αρμοκάλυπτρα, περβάζια καθώς και η
βαφής τους σύμφωνα με τα παραπάνω, τυγών ψευτόκασες από κόντρα πλακέ Θαλάσσης και σι
υαλοπίνακες.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ολοκληρωμένου κουφώματος περιλαμβανομένης και της εργασίας
τοποθέτησης (m2).

Τιμή ενός m2 430,00€ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ

AT. 91
NET ΟΙΚ
54.46.01.ΣΧ3 Θύρες εξωτερικές ξύλινες ταυπλαδωτέc υε υαλοπίνακες υε ή χωριc καϊτια (ταυπλαδωτές

υαλόθυρες’~, ιjονόφυλλες ή δίφυλλες από τρικολλητή Εύλεία Τύπου Μεράντι υε ή χωρίς φεγγίτη.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: 01Κ5441 .1100%

Κατασκευή και τοποθέτηση πλήρης εξωτερικής ξύλινης ταμπλαδωτής θύρας με υαλοπίνακες
(ταμπλαδωτές υαλόΘυρες), με ή χωρις καϊτια, μονόφυλλη ή δίφυλλη, με ή χωρίς φεγγίτη σε
κατακόρυφο άξονα και υαλοπίνακες 4mm - 15mm διάκενο - 4mm υαλοπίνακα. Τυχών ενδιάμεσα
καϊτια είναι ξυλινα Κατά προσέννιση Ssχιλ Χ ό8χιλ. ‘Ερχονται και τοποθετούνται έτοιμα στο
κτίριο, με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή βαμμένα με τοποΘετημένους μεντεσέδες, πόμολα,
κλειδαριά και τους υαλοπίνακες. Το κάσωμα και το φύλλο Θα είναι διατομής κατα προσέννιση
ό8χιλ Xl 20 χιλ, κατ’ ελάχιστον με διπλά λάστιχα στεγανοποίησης κουφώματος, ένα στη κάσσα
και ένα στο φύλλο.
Οι ταμπλάδες Θα έχουν πάχος τουλάχιστον 4οχιλ. από κόντρα πλακέ Θαλάσσης A’ ποιότητας.
Θα διαθέτει ατσάλινους μεντεσέδες βαρέου τύπου, ρυθμιζόμενους και κλειδαριά ασφαλείας
καθώς και αρμοκάλυπτα κάσσας εσωτερικά και εξωτερικά.
Θα ανοίγουν για λόγους ασφαλείας προς τα έξω, για το λόγο αυτό τοποθετείται νεροδιώχτης στο
πάνω μέρος του κουφώματος.
Είναι ενεργειακά πιστοποιημένα ως προς τις θερμομονωτικές τους ιδιότητες από ανεξάρτητο
φορέα ή οργανισμό και θα πληρούν τα όρια της κλιματικής ζώνης Α. Η ξυλεία ξηραίνεται σε
ειδικό θάλαμο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει αποδεκτή τιμή υγρασίας 10-12%. Η κατασκευή
της τρικολλητής (ή εξακολλητής) ξυλείας γίνεται με τα νερά του ξύλου αντίθετα μεταξύ τους και η
ένωση των στοιχείων γίνεται με πολλαπλά μόρσα. Η βαφή των κουφωμάτων είναι σε
ελεγχόμενο περιβάλλον υγρασίας και θερμοκρασίας, με υδατοδιαλυτά οικολογικά χρώματα σε
τέσσερα στάδια. Ένα χέρι με αντιμυκητοκτόνο, ένα χέρι υδατοδιαλυτό αστάρι και δύο χέρια
υδατοδιαλυτή βαφή. Στα σόκορα και στους αρμούς τύπου V γίνεται απάλειψη με προστατευτικό
άχρωμο, υδατοδιαλυτό σφραγιστικό
Τα κουφώματα θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και στεγανότητας, 10 χρόνων
ενώ Θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14351-1, αεροδυναμική αντοχή
κατηγορίας τουλάχιστον C3/63 (κατά ΕΝΙ2ΙΟ), υδατοστεγανότητα τουλάχιστον 7Α (κατά ΕΝ
12208), διαπερατότητααέροςτουλάχιστον4(ΕΝ 12207).
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά, ατσάλινους μεντεσέδες βαρέου τύπου,
ελαστικά παρεμβύσματα, σιλικόνη, πόμολα, κλειδαριές, σύρτες, χειρολαβές, αρμοκάλυπτρα,
περβάζια καθώς και η βαφής τους σύμφωνα με τα παραπάνω, τυχών ψευτόκασες από κόντρα
πλακέ θαλάσσης και σι υαλοπίνακες.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ολοκληρωμένου κουφώματος περιλαμβανομένης και της εργασίας
τοποθέτησης (m2).

Τιμή ενός Μ2 500,00€ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 92
NET ΟΙΚ
54.80.01 ΓΤέρνκολες και περευφερή. Πέρνκολες και παρεμφεοείς κατασκευές από ~υλεία λαρικοειδή

(λαρτ&νη)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5621.



Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη), κατηγορίας
τουλάχιστον C22 - ΙΟΕ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποιουδήποτε σχεδίου, με ή χωρίς στύλους και σε
οιοδήποτε ύφος από το έδαφος, με πλήρη κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) των
επιφανειών των ξύλων και διαμόρφωση των ακμών και των άκρων τους σύμφωνα με το σχέδιο,
με ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα ή ορειχάλκινα στηρίγματα των στύλων στο δάπεδο και
εξαρτήματα σύνδεσης των ξύλων μεταξύ τους και την στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα δομικά
στοιχεία. Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας.

Τιμή ενός m3 730,00 € ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ



Ι 55. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΙΓΚλΙΔΩΜΑΤΑ

Α.Τ. 93
NET ΟΙΚ
55.10.02 Κινκλιδώιiατα κλιυάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμι~α. Από Ευλεία τύπου Σουηδίας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5512 F
Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα, απλού σχεδίου, με χειρολισθήρα
ευθυγράμμο διατομής 9χ9 cm, ακραίων και ενδιαμέσων ορθοστατών 14Χ14 cm και κιγκλίδων
ευθύγραμμων διατομής κυκλικής ή ορθογωνικής 5χ5 cm ή σχετικής, σε μεταξύ τους απόσταση
ανάλογα με το σχέδιο από 13 έως 20 cm και εν γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής
συνθέσεως, τοποθετήσεως και στερεώσεως συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης της
διατομής του χειρολισθήρος, των ορθοστατών και των κιγκλίδων είτε με τόρνο είτε με γλυφές. [
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αναπτύγματος χειρολισθήρα.

Τιμή ενός m 45,00€ σαράντα Πέντε [
Α.Ρ. 94
NET ΟΙΚ
55.21 Κινκλιδώιιατα εξωστών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5521

Κιγκλιδώματα εξωστών κλπ. από ξυλεία τύπου Σουηδίας, ευθύγραμμα, απλού σχεδίου, με ύψος
μέχρι 1,00 m, με κουπαστή 9χ9cm, κάτω ττέλμα όΧό cm ή ανάλογο, ορθοστάτες (άν χρειάζονται)
12Χ12 cm και κιγκλίδες τορνευτές ή με ορθογωνική διατομή 5x5 cm ή αναλόγη σε απόσταση
μεταξύ τους έως 15 cm το πολύ, με απλή διαμόρφωση όλων των τμημάτων και σύνδεση του
κιγκλιδώματος με σιδηρούς συνδέσμους είτε σύνδεση σε άλλη ξύλινη ή λίθινη κατασκευή, με
αντηρίδες από σιδηρά ελάσματα και τσιμεντοκονία και εν γένει υλικά και εργασία πλήρους
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. [
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) κατακορύφου πλήρους επιφανείας.

Τιμή ενός m 50,50€ πενήντα ευρω και πενήντα λεπτά I
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56. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ, κ.λπ. Γ
ΑΠ. 95
NET ΟΙΚ
56.01.01 Ράφια από λευκή Ευλεία. Ράφια πάχους 25mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5601

Ράφια από λευκή ξυλεία, οισυδήποτε πλάτους και μήκους, από σανίδες, εδραζόμενα είτε σε
έτοιμα σιδηρά υποστηρίγματα πακτωμένα στον τοίχο μέσω ξύλινων τάκων ή σε ξύλινο σκελετό
από οδοντωτούς ορθοστάτες 3χ5 cm, με κινητά πηχάκια έδρασης και γενικά υλικά επί τόπου και
εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους ή μέσα σε ντουλάπια, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-ΟΟ “Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα “.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ραφιών.

Τιμή ενός m2 39,00€ τριάντα εννέα ευρω

ΑΠ. 96
N ΕΤ ΟΙΚ
56.11 Συρτάρια νια κου&νοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1

Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, οισυδήποτε σχεδίου και διαστάσεων,
μη εμφανή, καλυτττόμενα από φύλλο ντουλαπιού, με πλαίσο από τεμάχια λευκής ξυλείας
πάχους 16 mm επενδυμένα με μελαμίνη ,περαστά και κολλητά, με οπές ή τομές στο πρόσωπο”
ή χειρολαβές και με πυθμένα από μοριοσανίδα (hard board) επενδυμένη με μελαμίνη περαστή
και κολλητή και με οδηγούς λειτουργίας του συρταριού μεταλλικούς απλούς σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-ΟΟ~ή σταθερά έπιπλα “.

Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία, μοριοσανίδα επενδυμένη), ται
μικροϋλικά και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, Δεν περιλαμβάνονται ράφια και ειδικά
τεμάχια εξοπλισμού.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή ενός τεμ 33,50€ τριάντα τρία ευρω και πενήντα λεπτά

Α.Τ. 97
NET ΟΙΚ
56.21 Πάνκος από άκαυστη Φοοιiάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90
cm περίπου, που περιλαμβάνει:
α) Το στοιχείο του ττάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με επικάλυψη από

άκαυστη φορμάΙκα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές
στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη
συμβατή κόλλα.

β) Ανοιγμα οισυδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την
υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.

γ) Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με
αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού
υλικού.

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας
των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα
κατασκευαστικά σχέδια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας άρης

Τιμή ενός m2 28,00€ είκοσι οκτώ ευρω



Α.Τ.98 Γ
NET ΟΙΚ
56.23 Ερυάβια κουζίνας επί δαπέδου ιjή τυποποιηιiένα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου’ μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με κουτιά από νοβοπάν
συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, ττάχους 1,0 mm,
με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm’ με ενώσεις των επιφανειών με
ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-09-01-00 “Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα”, μετα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

~ Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
~ Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάΙκα πάχους 8 mm
~ Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και

στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (110 mm)’ συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το
πλάτος τους’ με περιθώριο από ταινία PVC ττάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με
στρογγυλευμένες ακμές.

~ Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοττάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος’ εσωτερικά και
εξωτερικά (mm πάχος 1,0 mm)’ συνολικού πάχους 18 mm’ με περιθώρια από ταινία PVC
πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.

~ Ροποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως
τύπου διπλής περιστροφής’ ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.

S Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την
προστασία τους από την υγρασία

S Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα, [
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης

Ριμή ενός m2 225,00 € ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΡΕ ΕΥΡΩ

ΑΠ. 99
NET ΟΙΚ
56.24 Εσυάρια κουζίνας κρευαστά επί τοίγου, υή τυποποιημένα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm’ με ‘κουτιά από
νοβσιιάν συνολικού ιιάχσυς 18 mm, σμφiιιλευρu ειιενδυμένυ με μιλαμίνη ή φορμάικα, πάχους
1,0 mm’ με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm’ με ενώσεις των
επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΡΕΠ 03-09-01-00 ‘Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα, μετα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
S Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
. Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm
. Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και

στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm)’ συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το
πλάτος τους’ με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με
στρογγυλευμένες ακμές.

. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος’ εσωτερικά και
εξωτερικά (mm πάχος 1,0 mm)’ συνολικού πάχους 18 mm’ με περιθώρια από ταινία PVC
πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.

. Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως
τύπου διπλής περιστροφής’ ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα’

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης

Ριμή ενός m2 180,00€ εκατόν ογδόντα ευρω



Α.Τ. 100
NET ΟΙΚ
56.25 ΕριJάβια ιjενάλου ύwους’ ιjή τυποποιηυένα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με κουτιά’ από νοβοπάν
συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1 mm, με
τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινία PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με
ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-09-01-00 ‘Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα “, μετα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

. Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
• Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορμάΙκα ή φορμάϊκα πάχους 8

mm
. Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα (άν προβλέπονται) από

μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού
ιτάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους
3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.

. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οισυδήποτε χρώματος, εσωτερικά και
εξωτερικά (mm πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία
PVC τrάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.

. Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.

. Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για
την προστασία τους από την υγρασία

• Κουμιτωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοιτάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης

Τιμή ενός m2 155,00€ εκατόν πενηντα πεντε ευρω
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61. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των NET ΟΙΚ έχουν 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 -ETA-, σύμφωνα με τις
ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράσυλα 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.

Α.Τ. 101
NET ΟΙΚ
61.05 Φέροντα στοιγεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύwους ή πλευράς έως 160 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή
πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και
σε οποιαδήποτε Θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους
με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με
παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και
έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη
συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΡ EN 1504 (με σήμανση CE).

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών πασσάλων
για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.

Ριμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής

Τιμή ενός kg 2,70€ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΡΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ. 102
NET ΟΙΚ
61.29 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωιjα επιστένασης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης, οποιουδήποτε
ανοίγματος, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα υποδομή, από απλές ή
σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας 8235J, σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με
ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης,
ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως,
κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου μορφοσίδηρου.

Τιμή ενός kg 3,40€ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 103
NET ΟΙΚ
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61.30 Μεταλλικός σκελετός ιμευδοροφής

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε
ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή
διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους,
γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα
μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα,
σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και
στερέωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Τιμή ενός kg 3,10€ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

AT. 104
NET ΟΙΚ
61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιγοπετάσυατος

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118

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

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Τιμή ενός kg 2,80€ δύο ευρω και ογδόντα λεπτά

ΑΠ. 105
NET ΟΙΚ
61.32 Μεταλλικός σκελετός στήριξης υαρυάρων επένδυσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6102

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού επΙ όψεων κτιρΙων, σύμφωνα με την μελέτη, για την στήριξη
εξωτερικών επενδύσεων από μάρμαρο, αλουμίνιο, κλπ, από γαλβανισμένες χαλύβδινες
διατομές, σε οποιοδήποτε ύψος από τό δάπέδο εργασίας, ο οποίος στερεώνεται στην
υπάρχουσα υποδομή με οποιοδήποτε τρόπο.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Τιμή ενός kg 2,90€ δύο ευρω και ενενήντα λεπτά



62. ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των NET ΟΙΚ
περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα:

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης’ κοχλίες κλπ), στερέωσης
(χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ETA-, σύμφωνα με τις
ETAG O01.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράσυλα 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.

ΑΠ. 106
NET ΟΙΚ
62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύνραυιiες ράβδους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6221

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
οποιασδήποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης,
ανάρτησης και λειτουργίας, με Κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες χειρολαβές, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-ΟΟ “Σιδηρά κουφώματα”.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Τιμή ενός kg 5,00€ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΑΡ. 107
NET ΟΙΚ
62.22 Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύνραιjιjες, καυπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6222
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών σύνθετου σχεδίου, από ευθυγράμμες, καμπύλες ή
και ελικοειδείς ράβδους (καραβόλοι), καρφωτών με ή χωρίς εντορμίες, με ή χωρίς υαλοστάσιο,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΡΕΠ 03-08-02-ΟΟ “Σιδηρά κουφώματc(, με όλα τα εξαρτήματα
στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, καθώς και με κλεδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή
παρεμιρερούς) και χειρολαβές από λFιικό μέταλλο

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Τιμή ενός kg 7,30€ επτά ευρω και τριάντα

ΑΡ. 108
NET ΟΙΚ
62.28 Υαλόθυρες σιδηρές ιjονόφυλλες ή δίφυλλες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6228

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλόθυρων μονόφυλλων ή δίφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες
και παράπλευρα σταθερά υαλοστάσια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ Ο3-Ο8-02-Ο0
“Σιδηρά κουφώματα”, από κοιλοδοκούς, με κάσσα, αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης
υαλοπινάκων, και γενικά κοιλοδοκοί, λαμαρίνα μαύρη (μπάζες), σιδηρά προφίλ, υλικά σύνδεσης
τοποθέτησης και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) και
χειρολαβές από λευκό μέταλλο.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
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Τιμή ενός kg 9,00€ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ



ΑΠ. 109
Ν ΕΤ ΟΙΚ
62.31 Προθήκες σιδηρές απλές

Κωδικός Αναθεώρησης Οικ 6231

κατασκευή σιδηρών προθηκών (βιτρινών) οποιουδήποτε σχεδίου, με ή χωρiς υαλόθυρες, από
σίδηρο των απαιτουμένων διατομών και λαμαρίνα μαύρη, πλήρως τοποθετημένες με όλα τα
εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
08-02-ΟΟ “Σιδηρά κουφώματα”.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Τιμή ενός kg 6,70€ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ



I

63. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΑΙΚΕΣ

ΑΠ. 110
NET ΟΙΚ .

63.01 Κλίυακες σιδηρές κα~ωωτές

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6301

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών καρφωτών ~ιμάκων, ευθύγραμμων, κυκλικών ή μικτών, [
οισυδήποτε πλάτους και βαθμίδες σιασδήποτε διατομής’ με ή χωρίς πλατύσκαλα, με σκελετό
από έναν ή περισσότερους ορθοστάτες από σιδηροσωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον 2” και
ράβδους μορφοσιδήρου, βαθμιδοφόρους και μέτωπα με επένδυση από λαμαρίνα μαύρη ή από
σιδηρολάμες χωρίς επένδυση, πατήματα με μορφή σχάρας από ράβδους στρογγυλές ή
ορθογωνικής διατομής ή από μαύρη μπακλαβωτή λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 3 mm,
πλατύσκαλα και κιγκλιδώματα απλά σύμφωνα με το σχέδιο και γενικά, ικριώματα και εργασία
πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης με σιδηρές πακτωμένες διχάλες. -~

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Ριμή ενός kg 9,00€ εννέα ευρω
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64. ΚΙΓΚΑΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ

ΑΠ. 111
NET ΟΙΚ
64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώιjατα από ράβδους συνήθων διατουών. Απλού σχεδίου από ευθύνραιιυες

ράβδους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ.
από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των
υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και
στερέωση των κιγκλιδωμάτων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Ριμή ενός kg 4,50€ ΡΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 112
NET ΟΙΚ
64.01.02 Σιδηρά κινκλιδώιiατα από ράβδους συνήθων διατομών. Συνθέτου σχεδίου από ευθύνραυιjες και

καιjπύλες ράβδους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6402

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)

Τιμή ενός kg 5,30€ ΠΕΝΡΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΡΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΡΑ

AT. 113
NET ΟΙΚ
64.06.01 Σφυρήλατα κινκλιδώυατα. Απλού σχεδίου και ελαφράς κατασκευής

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σφυρήλατων κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ,
από ράβδους σφυρηλατημένες σε όλες τους τις έδρες. 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)

Ριμή ενός kg 11,20€ ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ. 114
NET ΟΙΚ
64.16.01 Κινκλιδώματα από σιδηροσωλήνες ναλί3ανισυένους. Από σιδηροσωλήνες ναλβανισυένους Φ 1”

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6416.
Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες,
ειδικά τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, yωρίς τον χρωιiατισμό.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

Ριμή ενός m 11,80€ ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΡΑ ΛΕΠΤΑ



AT. 115
NET ΟΙΚ
64.26.01 Σιδηροσωλήνες κινκλιδωυάτων ναλΙ3ανισι~ένοι. Σιδηροσωλήνες ναλβανισιjένοι Φ 1”

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6426

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση
με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

Τιμή ενός μμ 7,30€ επτά ευρω και Τριάντα λεπτά

Α.Τ. 116
NET ΟΙΚ
64.26.02 Σιδηροσωλήνες κινκλιδωιjάτων γαλβανισιjένοι . Σιδηροσωλήνες κινκλιδωιiάτων ναλβανισυένοι

Φ 11/2”

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6427

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλj3ανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση
με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

Τιμή ενός μμ 10,10€ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ. 117
NET ΟΙΚ
64.26.03 Σιδησοσωλήνε’ κιγκλιδωμάτων ναλί3ανισυένοι. Σιδηοοσωλήνες ναλβανισιiένοι Φ 2’

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6426

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση
με βαφή βάσεως ιμευδαργύρου σε δύο στρώσεις. ΓΙληρης κατασκευή και τοποθέτηση.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα.

Τιμή ενός μμ 12,30€ δώδεκα ευρω και τριάντα λεπτά

ΑΠ. 118
NET ΟΙΚ
64.47 Συοιjατόπλεγιjα υε τετρανωνική οπή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6447

Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 2,5 cm και βάρους 1,0 kg(m2 από σύρμα κυματοειδές
(κατσαρό), τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτων.

Τιμή ενός m2 2,80 € ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ. 119
NET ΟΙΚ
64.48 Συριjατόπλενμα υε ρουί3οειδή οπή

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6448

Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2 τοποθετημένο σε
πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων.



F Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτος.

Τιμή ενός m2 3,05€ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ FIENTE ΛΕΠΤΑ
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65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΑΠΟΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Ι.
παρούσας ενότητας 65 των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

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) Το ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής Θα είναι 50 μm.
5) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία

και υλικά):
δΙ) 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. μετα στηρίγματα του σκελετού από
γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm,

53) Ρα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, ΕΡΟΜ κλπ), καθώς και όλα τα
αποτούμενα μικροΟλικά, 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 qiευτόκασες
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) Ρα 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.

Τυποποιημένα κουφώυατα από αλουυίνιο υε ηλεκτροστατική 3αφή. Κουφώυατα από
ηλεκτροστατικά ί3αυυένο αλουιiίνιο 12 -24 kα/m2

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501

Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής,
προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά FAOT FN SO 9001 παραγωγική διαδικασία με διάταξη
των επιμέρους στοιχεΙων τους ανάλογα με την ‘σειρά τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλου
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.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 200,00€ διακόσια ευρω

Α.Ρ. 121
NET ΟΙΚ
65.02.01.01 Υαλόθυρες αλουιjινίου ανοιγόυενες. Υαλόθυρει από ηλεκτροστατικά έ3αιjιjένο αλουυίνιο.

Υαλόθυρες ανοινόιjενες, υονόφυλλει, χωρίς φεννίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502.
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AT. 120
NET ΟΙΚ
65.01.02



Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων,σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-ΟΟ “Κουφώματα Αλουμινίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 165,00€ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΑΠ. 122
NET ΟΙΚ
65.17.04 Υαλοστάσια αλουι’ιινίου ιJειiονωιiένα. Υαλοστάσια δίφυλλα. uε ή χωρίς σταθερό φεγνίτη,

ανοινόυένα Περί κατακόρυφο ή ορι~όντιο άΕονα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522.
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου
κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας
(πλαισίου), σύμφωνα μετην μελέτη και την ΕΤΕΠ Ο3-08-Ο3-ΟΟ “Κουφώματα Αλουμινίου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 190,00€ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Ρ. 123
NET ΟΙΚ
65.17.06 Υαλοστάσια αλουιiινίου υευονωυένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, ιjε το ένα ή και τα δύο φύλλα

συρόμενα (επάλληλα), υε ή χωρίς σταθερό φεννίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6524.
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-ΟΟ “Κουφώματα Αλουμινίου”.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 135,00€ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 124
NET ΟΙΚ
65.25 Κινητές σίτες αερισιjού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου
εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με εφαρμοσμένη την
σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτi ρολλού κλπ), μικροϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και
τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας.

Τιμή ενός m2 45,00€ σαράντα πέντε ευρω,,

ΑΠ. 125
NET ΟΙΚ
65,50.01 ΠαντΙούρια αλουιiινίου Ιι πλαστικά ανοινόιiενα Ιι συρόμενα και κάσσες αυτών. Ανοινόιiενα

αλουιjινίου.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541
Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου ή
συρόμενα, σε κάσσα από στραντζαριστή λαμαρίνα, ανεξαρτήτως αριθμού φΰλλων και
διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-ΟΟ “Κουφώματα Αλουμινίου”.

Τιμή ανά m2 επιφάνειας.



Τιμή ενός m2 135,00€ εκατόν Τριάντα πέντε ευρω

AT. 126
NET ΟΙΚ
65.60 Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντ&ιριστά φύλλα αλουυινίου.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6542

Κατασκευές από στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου, πάχους έως 2,0 mm, πάσης φύσεως και
μορφής, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, πλήρως τοποθετημένες και
στερεωμένες με οποιονδήποτε τρόπο επί της υποκείμενης επιφανείας.

Η ηλεκτροστατική βαφή και τυχόν μεταλλικός σκελετός στήρικης, εάν προβλέπονται,
τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο κατασκευής (kg), με αναλυτική επιμέτρηση των διατομών του αλουμινίου.

Τιμή ενός kg 9,00€ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

I



Ι 71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή σι ακόλουθο: 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):
- Επάλειφη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων σιουδήποτε 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).

AT. 127
NET ΟΙΚ
71.01.01 Αοιjολονήυατα όwεων υφισταιiένων τοιγοδοιiών. Ασμολονήματα ακατεDνάστων όψεων

λιθοδουών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7101

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των
450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου,
η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών
με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου,
η διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με
τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως

Ριμή ενός m2 16,80€ ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΡΑ ΛΕΠΡΑ

ΑΠ. 128
NET ΟΙΚ
71.01.02 ΑDυολονήιjατα όι.ιεων υφισταιiένων τοιγοδοι.ιών. Αριjολονήυατα κατεργασυένων όιυεων

λιθοδοιjών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7102

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των
450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου,
η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών
με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου,
η διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με
τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως



I
Τιμή ενός m2 1120€ εντεκα ευρω και εικοσι λεπτα

AT. 129
NET ΟΙΚ
71.21 Επιγοίσυατα τριΠτά - τριΙ3ιδιστά υε τσιυεντοκονίαι~α

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121 F
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 ύφος
μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-ΟΟ
“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) [
Τιμή ενός m2 i3,50 € ΔΕΚΑΡΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΡΑ ΛΕΠΡΑ

Α.Ρ. 130
NET ΟΙΚ
71.22 Επιγοίσιjατα τριπτά ή πατητά wε τσιιiεντοκονίαι~α

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 60Ο kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις
τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00
m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-ΟΙ-ΟΟ ‘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)

Ριμή ενός m2 14,00€ Δεκα τεσσερα ευρω

ΑΠ. 131
NET ΟΙΚ
71.31 Επιγρίσυατα τριπτά - τοιΙ3ιδιστά υε ιiαουαοοκονίαυα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή
οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύφος μέχρι 4ΟΟ m από το δάπεδο
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ Ο3-Ο3-0Ι-ΟΟ “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)

Ριμή ενός m2 11,20€ ΕΝΡΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

AT. 132
NET ΟΙΚ
71.36 ΕπιχρίσLiατα τοιπτά (πεταγτά) επί τοίκων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136
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Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) εκτελούμενα με Το μιστρί, χωρίς διάστρωση λασπώματος, με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 επί τοίχων, 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”, σε δυο στρώσεις
ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 (με άμμο μεσόκοκκη), τελικού μέσου πάχους 15 mm,

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό,
ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 8,40 € ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ. 133
NET ΟΙΚ
71.71 Προσαύξηση τιιjής επιγρισυάτων λόνω ύwους από το δάπεδο εργασίας

Κωδικός Αναθεώρησης Οικ 7171

ΓΤροσαύξηση 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)

Τιμή ενός m2 0,68€ ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΡΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 134
NET ΟΙΚ
71.81 Επιγρίσιjατα τραβηγτά προεξογών ιjέγρι 20 cm, απλού σγεδίου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7181

Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου, όπως κορωνίδων, ζωνών,
κορνιζών ανοιγμάτων κλπ. Η τιμή καταβάλλεται επί πλέον της τιμής των επιχρισμάτων παντός
είδους και περιλαμβάνει την δαπάνη των τύπων και ικριωμάτων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ Ιi,20 έντεκα ευρω και είκοσι λεπτά

ΑΠ. 135
NET ΟΙΚ
71.82 Πρόσθετη τιυή τραβηγτών επιγρισιjάτων νια προεξογές άνω των 20cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7182

Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων προεξοχών μεγαλυτέρων των 20 cm, απλού σχεδίου,
ανά 5 cm προσθέτου πλάτους (ή κλάσμα αυτών).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) μετωπικού μήκους

Τιμή ενός μμ 1,10€ ένα ευρω και δέκα λεπτά



Ι 72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
a) 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.

- To 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 βαμμένου 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 επικαλύιμεις των κεραμιδιών σι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες,
συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

AT. 136
NET ΟΙΚ
72.11 Επικεοάι~ωση ~iε κεραιiίδια γαλλικού τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και
τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΡΕΠ 03-05-01-ΟΟ
‘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 αιιροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας

Τιμή ενός m2 22,50€ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 137
NET ΟΙΚ
72.31.01 Επιστενάσεις υε ναλβανισμένη λαιjαρίνα. Επιστενάσεις ιιε αυλακωτή λαυαρίνα πάγαυς 1,00

mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231

Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή μεταλλικού
σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-ΟΙ “Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα
αυτοφερόμενα”, με επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά μία πτύχωση
ή ΙΟ cm, στους κορφιάδες με φύλλο επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των
υδρορροών (ντερέδων) κατά το απαιτουμενο πλάτος με στερέωση των φύλλων με ειδικούς
συνδέσμους στην περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην
περίπτωση ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων
και της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας

Τιμή ενός m2 15,70€ δεκαπέντε ευρω και εβδομήντα λεπτά

AT. 138
NET ΟΙΚ
72.44.01 Επικάλυwη αριiών διαστολής με λαμαρίνα γαλί3ανισμένrι πάχους I mm.Επικάλυwη

κατακορύφων αρμών με ναλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244
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)

Τιμή ενός μμ 20,20€ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ. 139
NET ΟΙΚ
72.44.02 Επικάλυwη αρμών διαστολής υε λαμαρίνα ναλβανισμένr’ πάγους 1 mm. Επικάλυψη ορι(οντίων

αρμών με ναλέ3ανισμένη λαμαρίνα d = 1,0mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7246
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)

Τιμή ενός μμ 15,70€ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Ρ. 140
NET ΟΙΚ
72.65 Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από ναλΒανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση

πολυουρεθάνης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου “σάντουιτς”, από γαλβανισμένη
λαμαρίνα προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική και
εξωτερική πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC &
HCFC Free), με τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής,
και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 “Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα
αυτοφερόμενα”.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί τοπου του
έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και ικριώματα και εργασία τοποθέτησης και
στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 45,00€ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΡΕ ΕΥΡΩ

ΑΠ. 141
NET ΟΙΚ
72.70 Ετrιστεγάσεις με επίπεδα κυιιιελωτά πολυκαρί3ονιιςά φύλλα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231



[:
Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα’ πάχους 16 mm, άθραυστα, υψηλής
αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή φύλλα 50% για
οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές)’ θερμομονωτικής ικανότητας.
πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη’ τα οποία
στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομή με τα ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των
φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου “Π”ή τύπου Η·).

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης’ στερέωσης’ με όλα τα απαιτούμενα
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου’ τα απαιτούμενα ικριώματα και τον εξοπλισμό’ σύμφωνα με την
μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή. F
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας

Τιμή ενός m2 67,50€ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ I
ΑΠ. 142
NET ΟΙΚ
72.75.01 .ΣΧ Θυρίδες επίσκεwης γυwοσανίδας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231

Προμήθεια μεταφορά και πλήρη τοποθέτηση θυρίδας επίσκεψης γυψοσανίδας κατάλληλη για
τοποθέτηση σε οροφή’ με σκελετό αλουμινίου’ κρυφό μηχανισμό ανοίγματος και ανθυγρή
γυqiοσανίδα προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην οροφή ονομαστικών
διαστάσεων 5ΟΧ5Οεκ. Ενδεικτικού τύπου “ΚΝΑυF Revo 12,5 με πρεσσαριστή υψηλής
αντοχής γυψοσανίδα Diamant GΚFΙ σε σκελετό αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος”.
Στην τιμή περιλαμβάβονται όλα τα υλικά και μικρουλικά για την πλήρη τοποθέτηση της θυρίδας.

Τιμή ανά τεμάχιο.
Υλικά (στόμιο): 100 * 41 ‚00€ = 41 ‚00€
Εργασία τεχνίτη (003) 0,5 ώρας * 19’45€ 973€
Εργασία Βοηθού (002) 0,5 ώρας * 16’50€ 825€

Τιμή ενός τεμ 58’98 € πενηντα οκτώ ευρω και ενενηντα οκτω λεπτα

AT. 143
NET ΟΙΚ
72.80 Πετάσιjατα πλανιοκάλυwης τύπου sandwich

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231

Πετάσματα πλαγιοκάλυιμης (πάνελς) τύπου “σάντουιτς” από γαλβανισμένη λαμαρίνα
προβαμμένη στο εργοστάσιο’ επίπεδη’ τραπεζοειδή ή αυλακωτή’ (στην εσωτερική και εξωτερική
πλευρά)’ και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC
FΓee)’ με τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών’ εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί τοπου του
έργου’ ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και ικριώματα και εργασία τοποθέτησης και
στερέωση στον υπάρχοντα σκελετό με αυτοκοχλιοΰμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 45’00 € ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ
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Ι 73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΠ. 144
NET ΟΙΚ
73.11 Επιστρώσεις ιiε yονδοόπλακες ακανόνιστες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311

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)

Ριμή ενός m2 22,50€ Είκοσι δύο ευρω και πενήντα λεπτά

ΑΠ. 145
NET ΟΙΚ
73.12 Επιστρώσεις υε γονδρόπλακες ορθονωνισιiένει

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7312

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 30 cm, με αρμούς πάχους
το πολύ 1 cm 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)

Ριμή ενός m2 28,00€ είκοσι οκτω ευρω

ΑΠ. i46
NET ΟΙΚ
73.16.02 Επιστρώσεις uε πλάκες τσιιiέντου. Επιστρώσεις υε πλάκες τσιιjέντου πλευράς άνω των 30 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316
Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm’ κατά
ΕΛΟΡ ΕΝ 1338, με αρμούς ττλάτους έως 5 mm’ επί υποστρώματος πάχους 2 cm’ από
τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 004 m3 ασβέστου, με τα υλικά’ πλάκες’
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 13,50€ ΔΕΚΑΡΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΓΙΕΝΗΝΡΑ ΛΕΠΡΑ

Α.Ρ. 147
NET ΟΙΚ
73.26.03 Επενδύσεις τοίνων υε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή ένγρωμα. Επενδύσεις τοίγων ι~ε πλακίδια

πορσελάνης 15x15 cm’ κολλητά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης’ λευκά ή έγχρωμα’ σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-02-00 “Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια’ εσωτερικές και εξωτερικές”
τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων’ σε υπόστρωμα
τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με κόλλα
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004’ με αρμούς το πολύ 1 mm’ με πλήρωση των κενών με



λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς
χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επi τόπου του
έργου, σι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της
επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλττ, F
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 31,00€ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ F
ΑΠ. 148
NET ΟΙΚ
73.31.01 Επενδύσεις υε κεοαυικά πλακίδια εφυαλωυένα ή ijn (υατ) ή οΕύυαγα (νκρέ). Επενδύσεις υε

πλακίδια εφυαλωυένα Ιι οεύυαχα 20Χ10 cm ιιε yοήση κονιαιiάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 F
Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 “Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και
εξωτερικές”, σιουδήποτε χρώματος, με επιφάνεια λεία ή αδρή, ή αντιολισθητική, σε υπόστρωμα
τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, ή κολλητά, με κόλλα
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με
λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς
χρωστικές ή αρμόστοκο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του
έργου, σι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της
επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών
σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Τιμή ενός m2 50,50€ ΠΕΝΗΝΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Ρ. 149
NET ΟΙΚ
73.33.01 ΕπιστΩώσεις δαπέδων υε κεραυικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων υε πλακίδια GROUP 4.

διαστάσεων 20Χ20 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331

όπιστρώσεις όαπέόων με κεραμικά πλακίόια Ιης 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)

Τιμή ενός m2 31,50€ ΡΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΡΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΤ. 150
NET ΟΙΚ
73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων ιiε κεοαυικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων ιjε πλακίδια GROUP 4,

διαστάσεων 30x30 cm



Κωδικός Αναθεώρησης Οικ 7331

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια Ιης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα’
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%’ αντοχής σε απότριqιη GROUP 4”, διαστάσεων 20Χ20 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 Ι
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)

Τιμή ενός m2 33,50€ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΓΙΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ. 151
NET οικ
73.34,01 Επενδύσεις τοίγων με κεραμικά πλακίδια GROUP Ι Επενδύσεις τοίγων ιiε πλακίδια GROUP 1.

διαστάσεων 20Χ20 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη
“GROUP 1” οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου’ σύμφωνα μετην μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-
02-00 “Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια’ εσωτερικές και εξωτερικές”.
Περολαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων’ με αρμούς Ι 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 υνά ιΕιρυγωνικό μέιμυ (in2).

Τιμή ενός m2 33,50€ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΚΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 152
NET οικ
73,34,02 Επενδύσεις τοίγων ιiε κεΩαιjικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίγων με πλακίδια GROUP 1’

διαστάσεων 30Χ30 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα’ χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη
“GROUP 1” οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου’ σύμφωνα μετην μελέτη και την ΕΡΕΠ 03-07-
02-00 “Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια’ εσωτερικές και εξωτερικές”.
Περολαμβάνεται 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.



I

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά
πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). [
Τιμή ενός m2 36,00€ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ

AT. 153
NET ΟΙΚ
73.35 Περιθώρια (σοΙ3ατεπιά) από κεραιiικά πλακίδια F

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, [
μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεσύμενα με τσιμεντοκονία ή κόλλα
πλακιδίων.

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά [
πάσης φύσεως επi τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) [
Τιμή ενός μμ 4,50€ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ. 154 1
NET ΟΙΚ

73.47.ΣΧ Περιθώρια δώυατος (λούκια) αναπτύνυατος δια τσιι~εντοκονιάι.ιατος ιiε προσθήκη [
στενανωτικού πρόσυικτου υλικού ενδεικτικού τύπου ESHABOND ή ισοδυνάιiου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7347 [
Περιθώρια δώματος (λούκια) πλάτους βάσης επί των δωμάτων 10 cm και ύψους επί των
στηθαίων ή κατακόρυφων επιφανειών 10 cm αντίστοιχα, σύμφωνα με τις οδηγίες της
επιβλέπουσας υπηρεσίας, δια τσιμεντοκονιάματος με προσθήκη πρόσμικτου στεγανωτικού
υλικού ενδεικτικού τύπου ESHABOND σε αναλογία 10% επί του βάρους του χρησιμοποιηθέντος
τσιμέντου ή ισοδυνάμου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μέσου πάχους 3.5 cm,
αποτελούμενα από πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκινιάματος των 450 kg τσιμέντου και
δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με αυξημένο πάχος στα σημεία
συμβολής του δώματος και του στηθαίου.
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής Οα κοπούν αρμοΙ πάχους 3 mm ανά 5.ΟΟμ έως Ί.bϋμ
δηλ. Ανάλογα με το μήκος των στηθαίων, σι οποίοι μετά το καθάρισμα θα σφραγιστούν με
ελαστομερή ασφαλτική σφραγιστική μαστίχη.
Στη τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά καθώς και η εργασία
μορφώσεως και συναρμογής με την υπάρχουσα επίστρωση του δώματος (τσιμεντοκονία) και
του επιχρίσματος των στηθαίων, η διαμόρφωση καμπύλου τμήματος με ακτίνα 4 έως 5 cm, με
κατάλληλο καλούπι, για ολοκληρωμένη και έντεχνη κατασκευή.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ 10,40€ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 155
NET ΟΙΚ
73.75 Περιθώρια (σοί3ατεπιά) υε πλαστικά πλακίδια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396

Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια διαστάσεων 30Χ10 cm ή λωρίδων, πάχους 5,0
mm, από χλωριούχο πολυβινίλιο (PVC), μονοπαγούς υφής (χωρίς πολλαπλές στρώσεις)
οποιουδήποτε σχεδίου και χρωματισμού, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνεται η
τοποθέτηση των πλαστικών περιθωρίων με ειδικές κόλλες, σι ειδικές λωρίδες τελειωμάτων



αρμών, η στίλβωση και ο καθαρισμός της επιφάνειας. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου Και
εργασία τοποθέτησης’ στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ 3,90€ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

AT. 156
NET ΟΙΚ
73.76 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέυί3ληυα υαουάρινων ί3αθιiίδων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων’
σε υπάρχουσα εγκοπή’ διατομής lOxlO mm και πάχους 3 mm, που τοποθετείται ακριβώς στις
διαστάσεις της εγκοπής (φρακαριστό) με ισχυρή κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης’ στερέωσης’
ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ 5,60€ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 157
NET ΟΙΚ
73.94 Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθησού δαπέδου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1

Κατασκευή εγχρώμου ρητινούχου εποξειδικού πολυσυρεθανικού αυτοεπιπεδούμενου
αντιολισθηρού δαπέδου πάχος 3,0 mm.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου με φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή με

μηχανή σφαιριδιοβολής’ με αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης, ο επιμελής καθαρισμός
του δαπέδου και το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά υλικά.

$3) Το στέγνωμα της επιφανείας (από μόνη της ή με χρήση πεπιεσμένου αέρα)’ ώστε η
υγρασία του να μην υπερβαίνει το 4%

γ) Η εφαρμογή εποξειδικού ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) με ανάλωση 250 - 350 gΓΙm2,
ανάλογα με την αττορροφητικότητα του υποστρώματος και πριν τον πολυμερισμό του
τοποθέτηση υαλοιτλέγματος και επίπαση με χαλαζιακή άμμο (ανάλωση 500 gΓ/m2).

δ) Η εφαρμογή της αυτοεπιπεδούμενης εποξειδικής στρώσης’ με αναλογία ρητίνης -

αδρανών και ανάλωση’ σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, μετά τον πολυμερισμό
του ασταριού.

ε) Η εφαρμογή δεύτερης στρώσης ρητίνης με χαλαζιακή άμμο, 24 ώρες μετά την πρώτη’ για
την εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας του δαπέδου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας

Τιμή ενός m2 39,00€ τριάντα εννέα ευρω

Α.Τ. 158
NET ΟΙΚ
73.96 Επιστοώσεις με τάπητα από b(λωριούγο πολυβινύλιο (PVC)

Κωδι κός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο’ σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 “Βινυλικά δάπεδα·’ πάχους 2 mm’ μονοπαγούς υφής (όχι
πολλαπλών στρώσεων), οποιουδήποτε χρωματισμού, επικολλούμενου με συμβατή κόλλα σε
λείο’ επίπεδο’ καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας’ σι
λωρίδες τερμάτων’ η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής,



Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) I
Τιμή ενός m2 19,70€ δεκα εννέα ευρω και εΒδομήντα λεπτά

Α.Τ. 159
NET ΟΙΚ
73.97 Επιστρώσειι ιiε πλαστικά πλακίδια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7397

Επιστρώσεις με πλακίδια από χλωριούχο πολυβινιλίου (PVC) ή παρόμοια, οποιωνδήποτε
διαστάσεων και χρωματισμού, πάχους 2 mm, επικολλούμενα με ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο,
καθαρό και στεγνό υπόστρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 “Βινυλικά
δάπεδα11.
Περιλαμβάνονται τα πλαστικά πλακίδια, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής,

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 20,80€ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ



Ι 74. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ

Α.Τ. 160
NET ΟΙΚ
74.20.01 Γλυφές ιjευονωυένες (εργαλείου) επί υαrniάοων. Γλυφές διατουής 15 χ 15mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7419
Διαμόρφωση μεμονωμένης γλυφής (εργαλείου) σε οποιοδήποτε μάρμαρο.
Περιλαμβάνεται η εργασiα χάραξης, κατεργασίας και λείανσης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Ριμή ενός μμ 8,40 € ΟΚΡΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΡΑ ΛΕΠΡΑ

ΑΠ. 161
NET ΟΙΚ
74.22 Μπιζωτάρισιjα ακιiών υαρυαρίνων πλακών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7422

Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών, κατ ορθή ή λοξή γωνία. Περιλαμβάνεται η
κατεργασία Των ακμών συναντήσεως των πλακών, είτε κατά ημιγωνία (μπιζωτάρισμα) είτε κατ’
εγκοπή (πατούρα - αντιγώνι).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ακμών.

Ριμή ενός μμ 2,80€ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΡΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΡ. i62
NET ΟΙΚ
74.23 Αδροποίrιση επιφανειών από υάρυαρο

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7416

Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεί
χειρός, για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της μελέτης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2)

Ριμή ενός m2 6,60€ ΠΕΝΡΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙ ΙΝΡΑ ΛΕΠΡΑ

Α.Τ. 163
NET ΟΙΚ
74.30.02 Επιστρώσεις δαπέδων υε ισομενέθεις πλάκες ιiαριiάρου. Επιστρώσεις υε πλάκες μαλακού

υαουάρου, πάγους 2 cm, σε αναλογία ό έως 10 τειiάγια ανά τετραγωνικό ιjέτρο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7432

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου’ ορθογωνισμένες, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-ΟΟ ‘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, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Οι Τιμές TOU παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξσιρετικής ποιότητος (extra)

Ριμή ενός m2 83,00€ ογδόντα τρία ευρω



Α.Τ.164 F
NET ΟΙΚ
74.30.06 Επιστρώσεις δαπέδων υε ισοιjεγέθεις πλάκες ιiαουάοου. Ετrιστοώσεις ιιε πλάκες υαλακού

μαrniάοου’ πάγους 3cm, σε αναλογία ό έως 10 τειjάγια ανά τετρανωνικό ιιέτ~ο

Κωδικός Αναθεώρησης Οικ 7452

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με την F
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
λειότριφης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία
κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) [
Οι Τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra)

Τιμή ενός m2 99,00 € εννενήντα εννέα ευρω

Α.Τ. 165
NET οικ
74.35 Επιστοώσεις δαπέδων από πολυιjεγέθεις πλάκες μασυάρου

κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7487 [
Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού, πάχους 3 cm ,

ορθογωνισμένες, 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, λειότριφης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού [
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 95,00 € εννενήντα πέντε ευρω

I
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Ι 75. ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

Α.Τ. 166
NET ΟΙΚ
75.11.01 Περιθώρια (σοΙ3ατεπιά) από υάρμαρο. Σοί3ατεπιά από ιiαλακό ιιάρ~iαρο πάγους 2 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7511.
Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , 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, λειότριφης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ 9,50 Ε ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Ρ. 167
NET ΟΙΚ
75.21 .Οi Επιστρώσεις στηθαίων ίττεζουλίων) υε uάρuαρο. Επιστρώσεις στηθαίων Ι.ιε υαλακό υάριiαρο

πάγους 2 cm και πλάτους έως 20 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7511.

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, λειότριφης,
στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, Λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 73,00€ ΕΒΔΟΜΗΝΡΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

ΑΠ. 168
NET ΟΙΚ
75.21 .02 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) ιiε ιjάριiαρο. Επιστρώσεις στηθαίων με ιiάρμαρο σκληρό

έως εΕαιρετικά σκληρό, πάχουc 2 cm και πλάτους έως 20 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7524.

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
λειότριqiης, 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

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)



Τιμή ενός m2 78,50€ ΕΒΛΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΙΙΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

AT. 169
NET ΟΙΚ
75.21.03 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) υε υάριiαοο. Επιστρώσεις στηθαίων ι.κ υαλακό υάrniαρο

πάγους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7523 F
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, λειότριφης,
στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας λευκό
εξαιρετικής ποιότητος (extra) [
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 67,50€ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΟΚΡΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ [
ΑΠ. 170
NET ΟΙΚ
75.31 .01 Ποδιές παραθύρων από υάρυαρο. Ποδιές παραθύρων από ιiαλακό ιiάριiαρο πάγους 2cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7531
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, 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
λειότριιμης, 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

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Τιμή ενός m2 78,50€ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ. 171
NET ΟΙΚ
75.31 .03 Ποδιέι παραθύρων από μάρυαρο.Ποδιές παραθύρων από ιjαλακό ιjάριjαρο πάχουc 3cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7533

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, 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, λειότριιμης,
στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ii



Τιμή ενός m2 90,00€ ενενήντα ευρω

Α.Τ. 172
NET ΟΙΚ
75.36.01 Μπαλκονοποδιές υήκους έως 200 mΜτταλκονοποδιές από ιiάρυαρο πάγους 3 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7536

Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πλάτους έως 30 cm, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-ΟΟ ‘Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους1’.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επΓ τόπου, τα υλικά
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία
κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού
Οι Τιμές TOU παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας Λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ 33,50 € τριάντα τρία ευρω και πενήντα λεπτά

ΑΠ. 173
NET ΟΙΚ
75.41 .01 Επενδύσεις Βαθυίδων υήκους έως 2,00 m υε υάουαοο λευκό. Επενδύσεις βαθιjίδων υε

ιJάριJαοο πάγους 3 / 2 cm (ί3ατήσων/ιjετώπων)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541
Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,ΟΟ m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-ΟΟ ‘Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους”.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των ιτλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία
κοπής των πλακών, λειότριφης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού

Οι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας Λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων

Τιμή ενός μμ 39,00€ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

Α.Ρ. 174
NET ΟΙΚ
75.58.01 Σκαλοι~έρια ‚jαρμάρου. Σκαλουέοια από ιJάrnJαοο υαλακό πά’χους 2 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7558

Σκαλομέρια από μαρμάρου, αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή από δύο
ορθογωνικά τεμάχια (κλιμακωτά), σύμφωνα με την μελέτη.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λείανσης και
καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής, λείανσης
ή κτενισματος, τοποθέτησης, αρμολογήματος και καθαρισμού
Οι τιμές Του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας λευκό,
εξαιρετικής ποιότητος (extra)

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή ενός τεμ 16,80€ δεκαέξι ευρω και ογδόντα λεπτά



AT. 175
NET ΟΙΚ
75.61 .02 ΟοθουαDυαβώσεις από πλάκες ιiαοιiάοου ιjήκους έως 200 m. Οοθουαουαοώσεις από

υάοιjαοο ι~αλακό πάχους 3 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7562

Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 200 m επί τοίχων κατακορύφων ή Ε
κεκλιμένων οισυδήποτε ύψους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-04-00 “Επένδυση
τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων”.
Μάρμαρο σχιστό και υλικά λειοτρίψεως, επιστρώσεως (τσιμεντοκονίαμα και γυφοκονίαμα) και
αρμολογήματος επί τόπου, ικριώματα και εργασίες κοπής, λειοτρίιμεως, αποξέσεως
επιχρισμάτων, προσεγγίσεως, τοποθετήσεως με τσιμεντοκονίαμα, εγχύσεως υδαρούς
τσιμεντοκονιάματος μέχρι τελείας πληρώσεως των κενών, αρμολογήματος και καθαρισμού.
Συμπεριλαμβάνονται σι εμφανείς ή αφανείς μεταλλικοί σύνδεσμοι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο
χάλυβα

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας Ι
Ριμή ενός m2 84,00€ ογδόντα Τέσσερα ευρω
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76. ΥΛΛΟΥΡΓΙΚΑ

AT. 176
NET ΟΙΚ
76.01 .02 Υαλοπίνακες απλοi επί ξυλίνου Ιι ιiεταλλικού σκελετού. Υαλοπίνακες διαφανείς πάγους 4.0 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7603
Υαλοπίνακες απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και
καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς) επί ξυλίνου ή
μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 “Μονοί και πολλαπλοί
εν επαφή υαλοπίνακες”.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ριμή ενός m2 22,00€ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 177
NET ΟΙΚ
76.02.03 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωιjάτων αλουιjινίου.Υαλοπίνακες διαφανείς πάγους 5,0

mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.1

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι επί
κουφωμάτων αλουμινίου, στερεωμένοι με πλαστικά παρεμβύσματα (των οποίων η δαπάνη
περιλαμβάνεται στις τιμές των κουφωμάτων αλουμινίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-08-07-01 “Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες”.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 27,20 € εiκοσι επτά ευρω και είκοσι λεπτά

ΑΠ. 178
NET ΟΙΚ
76.22.01 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάγους

6 mm (3 mm + υευθοάνη + 3mm)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από ιιρύσταλλα διαφανή (door
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 ΕΡΕΠ
03-08-07-02 “Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό”.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ριμή ενός m2 39,00€ ΡΡΙΑΝΡΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

ΑΠ. 179
NET ΟΙΚ
76,27.01 Διτrλοί θερυοιiονωτικοί - ηγουονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες

συνολικού πάγους 18mm, (κρύσταλλο 5mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί
(LAMINATED), οποποιωνδήποτε 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)

Τιμή ενός m2 50,00 € ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 180
NET ΟΙΚ
76.27.03 Διπλοί θεριjοιjονωτικοί - ηγομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοττίνακες

συνολικού πάγους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm. κενό 12 mm. κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί
(LAMINATED), οποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και
βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 “Διπλοί
υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κεν&. πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και
σιλικόνη Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικρούλικά ει-τί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 84,00 € ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ
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J 77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ Ι
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των NET ΟΙΚ έχουν εφαρμογή σι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

a) Στις Τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες σι 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’ δαπέδqiν’
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 ύφος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. To 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.

ΑΠ. 181
NET ΟΙΚ
77.01 Υδοογρωυατισι~οί ασΙ3έστου νέων επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7701

Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών’ εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων ή οροφών’ με
φεκαστήρα ή/και χρωστήρα’ σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΡΕΠ 03-10-02-ΟΟ “Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων”.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ριμή ενός m2 I ‚70€ ένα ευρω και εβδομήντα λεπτά

ΑΠ. 182
NET ΟΙΚ
77.02.01 Υδβογβωιjατισμοί ασί3έστου παλαιών επιφανειών. Με επισκευές τιχ επιφανείας σε ποσοστό

έως 5%

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 77Ο6

Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών’ με φεκαστήρα ή
χρωστήρα’ με σποραδικές επισκευές της επιφανείας’ σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΡΕΠ Ο3-
1 Ο-Ο2-Ο0 “Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων”.

Ριμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 220 € ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΡΑ

ΑΠ. 183
NET ΟΙΚ
77.02.02 Υδοογοωιjατισυοί ασΙ3έστου παλαιών επιφανειών. Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 -

15%

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 77Ο8



Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών, με ψεκαστήρα ή
χρωστήρα, με σποραδικές επισκευές της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
10-02-ΟΟ “Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων”.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 2,80€ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 184
NET ΟΙΚ
77.15 Προετοιμασία επιγοισuένων επιφανειών τοίγων νια χρωματισμούς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και
την ΠΕΠ Ο3-ΙΟ-Ο2-ΟΟ “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)

Τιμή ενός m2 1,70€ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ F
Α.Τ. 185
NET ΟΙΚ
77.16 Προετοιμασία ευλίνων επιφανειών νια νρωυατισυούς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7736

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
10-05-ΟΟ “Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών”.

Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με ειδικό
μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των
ρόζων και επάλειιμή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ιιμή ενός m2 2,20€ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΙΙΙΑ I
Α.Τ. 186
NET ΟΙΚ
77.33 Θερμό γαλ’3άνισιjα ναλυί3δίνων στοιχείων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 774Ο
Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-1 Ο-Ο3-ΟΟ ‘Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών”.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) γαλβανισμένης σιδηροκατασκετής

Τιμή ενός kg 0,34 € ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ. 187
NET ΟΙΚ
77.34 Αιjμοί3ολή σιδηρών κατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7740



Αμμοβολή ή μεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιομηχανική εγκατάσταση
ποιότητας SΑ 2 %, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. σύμφωνα μετην ΕΤΕΠ 08-
07-02-01 “Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων··.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηροκατασκευής

Τιμή ενός kg 0,17€ ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ. 188
NET ΟΙΚ
77.54 Ελαιοχρωιιατισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών,

βάσεως νερού ii διαλύτου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7754

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)

Τιμή ενός m2 6,70€ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 189
NET ΟΙΚ
77.55 Ελαιοχρωιjατισιjοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών,

βάσεως νερού η διαλύτου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα μετην 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)

Τιμή ενός m2 6,70€ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 190
Nil ΟΙΚ
77.67.01 Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου έως 1”

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.2
Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-1 0-03-00 ‘Αντισκωριακή
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων
Τιμή ενός μμ 1,35€ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ. 191
NET ΟΙΚ
77.67.02 Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2”

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.4
Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-1 0-03-00 ‘Αντισκωριακή
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών”.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

Τιμή ενός μμ 2,25€ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
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AT. 192
NET ΟΙΚ
77.80.01 Χρωματισιiοί επί επιφανειών επιγρισυάτων υε χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,

στυρενιοακρυλικής ή πολυί3ινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση γρωιiάτων,
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής Βάσεως

Κωδικός Αναθεώρησης Οικ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-ΟΟ “Χρωματισμοί επιφανειών
επιχρισμάτων”.

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. I
Υλικά και μικρούλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) F
Τιμή ενός m2 9,00 Ε ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ

ΑΠ. 193 [.
NET οικ
77.80.02 Χρωματισιjοί επί επιφανειών επιγρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής’

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εεωτερικών εττιφανειών με χρήση χρωμάτων’
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

Κωδικός Αναθεώρησης οικ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις’ χωρίς προηγούμενο
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 “Χρωματισμοί επιφανειών
επιχρισμάτων’.

Προετοιμασία των επιφανειών’ αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος.
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου’ ικριώματα και εργασία’

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 10,10 Ε ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΑ

AT. 194
NET ΟΙΚ
77.84.01 Χρωιjατισμοί επιφανειών νυwοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή

στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Χωρίς σπατουλάρισμα της νυινοσανίδαc

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις’ σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10
02-ΟΟ “Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων”.
Προετοιμασία των επιφανειών’ εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων,
αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της
απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου’ ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ριμή ενός m2 9,00 Ε ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ



AT. 195
NET ΟΙΚ
77.92.01 Αιραίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειώνΜε καύση των παλαιών

xοωυάτων jiε καμινέττο

Κωδικός Αναθεώρησης Οικ 7792

Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωμάτων οποποιωνδήποτε ελαιοχρωματισμένων επιφανειών και
αιτόξεση αυτών με σπάτουλα (υλικά, ικριώματα και εργασία).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 5,60€ πέντε ευρω και εξήντα λεπτά

Α.Τ. 196
NET ΟΙΚ
77.96 Μυκητοκτόνες ετταλείwεις Ευλίνων επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744

Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του ξύλου έναντι
προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ). Περιλαμβάνεται η προμήθεια του
σκευάσματος, η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας, η εφαρμογή στρώσης εμποτισμού
αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων ακρυλικής βάσεως πάχους 80 μm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Τιμή ενός m2 2,80 € ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΡΑ ΛΕΠΤΑ

AT. 197
NET ΟΙΚ
77.99 Προσαύεηση τιμής γρωματισμών πάσης φύσεως λόνω προσθέτου ύψους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7797

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)

Ριμή ενός m2 0,34€ μηδέν ευρω και τριάντα τέσσερα λεπτά

Α.Ρ. 198
NET ΟΙΚ
77.102 Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιγρισμάτων, σκυροδέματος ή γυιιιοσανίδων με οικολονικό

ακρυλικοό χρώμα βάσεως νερού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744

Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με οικολογικό
ακρυλικό χρώμα βάσεως, πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα απονομής
οικολογικού σήματος (υλικά επί τόπου, προετοιμασία επιφανείας, ικριώματα, εξοπλισμός και
εργασία).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ριμή ενός m2 13,50€ δεκατρία ευρω και πενήντα λεπτά



78. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 78 έχουν εφαρμογή σι ακόλουθοι γενικοί όροι:

Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) επιμετρώνται με βάση το
εξωτερικό τους περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται σι οπές και αποτμήσεις που γίνονται για την τοποθέτηση
φωτιστικών ή την διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτημάτων εγκαταστάσεων, όταν η
επιφάνεια κάθε οπής ή απότμησης είναι έως 050 m2.

Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται.

Α.Τ. 199
NET ΟΙΚ
78.05.01 Γυwοσανίδες. Γυwοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάγους 12,5 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
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.

Επισημαiνεται 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)

Ριμή ενός m2 13,00€ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 200
NET ΟΙΚ
78.05.04 Γυιιjοσανίδες. Γυιυοσανίδες ανθυνρές. επίπεδες’ πάνους 12,5 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
Γυψοσανίδες οισυδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ EN 520, με σήμανση CE,
για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω
των 072 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Επισημαίνεται ότι στην περΙπτωση χρήσης γυψοσανιδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου
από 0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.0501.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του
άρθρου 78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ριμή ενός m2 15,50€ ΔΕΚΑΠΕΝΡΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΡΑ ΛΕΠΡΑ

AT. 201
NET ΟΙΚ
78.12 Πρόσθετη τιυή τοποθέτησης νυψοσανίδων σε καυπύλει επιφάνειες (εκτός wευδοροφών)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809

Προσαύξηση τιμής εργασιών τοποθέτησης γυψοσανίδων κάθε τύπου και πάχους, για την
διαμόρφωση κεκλιμένων ή καμπύλων ή ανισοστάθμων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφανείας

Τιμή ενός m2 3,90€ ΡΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΡΑ ΛΕΠΤΑ



Α.Τ. 202
NET ΟΙΚ
78.30.01 ΨευδοQοφή διακοσιιητική, επισκέιjiιμη, φωτιστική. Ψευδοσοφή από πλάκες ΟDυκτών ινών

πάγους 15 έως 20mm, διαστάσεων όΟΟΧόΟΟ mm ή 625Χ625 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων
διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας, και οισυδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-1 0-01
“Ψευδοροφές με γυψοσανίδες”.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση
πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ιμευδοροφής.

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

Τιμή ενός m2 25,90€ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΡΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 203
NET ΟΙΚ
78.34 Ψευδοροφή ισόπεδη από νυwοσανίδες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες κοινές ή
ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων σε
κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας, και οισυδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01
“Ψευδοροφές με γυψοσανίδες.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η ρυθμιση και σταθεροποiηση του υπάρχοντος σκελετου ανάρτησης για την εξασφάλιση
πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και
τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και
αισθητικού αποτελέσματος

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

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής

Τιμή ενός m2 22,50€ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ



79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ Ι
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των NET 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) Ρα 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. Ρσ 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.

AT. 204
NET ΟΙΚ
79.04 Επάλειwη επιφανειών σκυροδέυατος με υλικό ιiε βάση τις σιλικόνες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις σιλικόνες εκτελούμενη
επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι σιλικονούχο υλικό επί τόπου και εργασία
καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Ριμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 8,40€ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ. 205
NET ΟΙΚ
79.04.ΣΧ Επάλειwη επιφανειών σκυοοδέυατος υε υλικό jε Βάση τις σιλικόνει

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902

Fπkττρωση μίας στρίκτης πολιιοιιρεθανικής βάσεως επαλειφόιιενο στεγανωτικό δωμάτων για
προστασία από την υπεριώδιώδη ακτινοβολία (υν), τύπου ΗΥΡΕRDΕSΜΟ-Α500 της εταιρείας
ALCHIMICA, στην επιφάνεια του δώματος, η οποiα προηγουμένως Θα έχει επαλειφθεί με δύο
στρώσεις ελαστομερούς υγρομονωτικού υλικού ενός συστατικού με βάση την πολυσυρεθάνη.
Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη
περαίωση της εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Τιμή ενός m2 iΙ,32€ ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

ΑΡ. 206
NET ΟΙΚ
79.11.01 Επιστρώσεις ιjε ελαστουερείς υευβράνες. Μειjβράνη οττλισιjένη με πολυεστερικό πλεγμα και ιiε

επικάλυwη ορυκτών wηφίδων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΡΕΠ 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 επάλειφη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των
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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’

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας

Τιμή ενός m2 14,60 € ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

AT. 207
NET ΟΙΚ
79.Ι1.0Ι.ΣΧΙ Επάλειψη με υγρή ελαστική μεμβράνη πολυουρεΘανικής βάσεως ενδεικτικού τύπου

HYPERDESMO-LV

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912

Στεγανοποίηση του δώματος με πολυουρεθανικής βάσεως περιαλειφόμενο στεγανωτικό, ως
ακολούθως:
α) Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών που πρόκειται να μονωθούν και απομάκρυνση
άχρηστων υλικών
β) Αστάρωμα της επιφάνειας με ειδικό αστάρι δύο συστατικών, Τύπου AQUADUR της
ALCHIMICA.
γ) Επάλειψη ελαστοστομερές υγρομονωτικό υλικό ενός συστατικού με βάση την πολυσυρεθάνη
τύπου HYPERSESMO-LV, σε δύο σταυρωτά διασταυρούμενες στρώσεις
δ) Έντεχνη κατασκευή τελειωμάτων μόνωσης

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας

Τιμή ενός m2 26,31 € ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 208
NET ΟΙΚ
79.11.01.ΣΧ2 Στεγανοποίηση δωμάτων κ στεγών με επαλειφόμενη ελαστική πολυουρία δύο

συστατικών ενδεικτικού τύπου Neoproof Poiyurea R (A+B) ή ισοδύναμου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912

Στεγανοποίηση δώματων και στεγών, οποιασδήποτε μορφής επιφάνειας’ με επαλειφόμενη
ελαστική πολυσυρία, δύο συστατικών, από εξειδικευμένο συνεργείο με εμπειρία σε θέματα
μόνωσης και πιστοποιητικό DIN CERTCO GERMANY ή ισοδυναμο, με τη χρήση κατάλληλου
εξοπλισμού δύο συστατικών, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας ως ακολούθως:

α) Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών που πρόκειται να μονωθούν και απομάκρυνση
άχρηστων υλικών’ Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι ομοιόμοριρες γωρίς ατέλειες’ κενά ή φωλιές
και ρωγμές. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επισκευάζονται υε κατάλληλα επισκευαστικά
υλικά’ το οποίο περιλαυβάνεται στην τιμή του παρόντος άρθρου’ Θα πρέπει να είναι καθαρές’
στεγνές και απαλλαγμένες από σκόνη,λάδια, λίπη, ρύπους και σαθρά υλικά’
β) Αστάρωμα της επιφάνειας με ειδικό αστάρι δύο συστατικών, τύπου Acqua Primer NP της
Neotex ή ισοδύναμου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή’
γ) Επάλειψη ελαστικής πολυουρίας δύο συστατικών τύπου Neoproof Polyurea R (A+B) σε δύο
τουλάχιστον στρώσεις, χωρίς αραίωση, με βούρτσα ή ρολό ή πιστόλι airless, 24 ώρες μετά το
αστάρωμα της επιφάνειας ή ισοδύναμου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

Στην τιμή περιλαμβάνονται’ τα ικριώματα για την προσέγγιση στα σημεία εφαρμογής’ η
κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής (πλήρης καθαρισμός για απαλλαγή από
χαλαρά και σαθρά υλικά’ ρύπους κα), η σφράνισrι ρηγματώσεων με επισκευαστικό κονίαμα
ώστε οι επιφάνειες να είναι ομοιόμορφες νωρίς ατέλειες’ κενά ή φωλιές και ρωνμές, η εφαρμογή
ειδικού ασταριού και η εφαρμογή της ελαστικής πολυουρίας δύο συστατικών με χρήση
κατάλληλου εξοπλισμού’

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας

Τιμή ενός m2 33,00€ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ



Α.Τ.209 F
NET ΟΙΚ
79.17 Προστασία στεγανωτικής ιjειjβράνης υε στραντζαρτστή ναλβανισυένrι λαι~αρίνα

Κωδικός Αναθεώρησης Οικ 7244

Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια, με
στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πλάτους 200 mm περίπου και πάχους 1 mm,
οιασδήποτε μορφής, με στηρίγματα από ειδικά γαλβανισμένα βύσματα και ειδικές ροδέλες, και
σφράγιση τών κενών με μαστίχα σιλικόνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01 -02
“Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC. F
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

Τιμή ενός μμ 2,80€ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

AT. 210
NET ΟΙΚ
79.37 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρυών διαστολής με ελαστουερές πολυσυρεθανικό υλικό

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936

Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm,
οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές πολυσυρεθανικό υλικό και ελαστικό
κορδόνι κλειστών κυιμελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι
λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-
02-05 “Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά”.

Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, n παρούσα τιμή μονάδος
προσαρμόζεται αναλογικά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού

Τιμή ενός μμ 11,20€ ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ



Ι ΑΛΛΑΑΡΘΡΑ Ι
Α.Τ.211
ΑΤΗΕ
8042.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποyετεύσεως απο σκληρό RV.C. πιέσεως λειτουργίας νια 20 C 4 atm.

Πλαστικός σωλήνας απογετεύσεωι απο σκληρό PVC. πιέσεως λειτουργίας νια 20 C 4 atm. Και
Φ 40mm

Κωδικός αναθεώρησης: HAM 8
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό RV.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm., για
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 (πλήν σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως,
στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

Τιμή ανά μέτρο (m)

Τιμή ενός m 9,32€ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.212
ΑΤΗΕ
8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας απογετεύσεως απο σκληρό PVC. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm.

Πλαστικός σωλήνας απογετεύσεως απο σκληρό PVC. πιέσεως λειτουργίας νια 20 C 4 atm. και
Φ 50mm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ Β
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm., για
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 (πλήν σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως,
στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

Τιμή ανά μέτρο (m)

Τιμή ενός m 9,62€ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.21 3
ΑΤΗ Ε
8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας απογετεύσεως απο σκληρό RV.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm.

Πλαστικός σωλήνας απογετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεωι λειτουργίας νια 20 C 4 atm. και
Φ 100mm

Κωδικός αναθεώρησης: HAM 8

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό RV.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm., για
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 (πλήν σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως,
στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

Τιμή ανά μέτρο (m)

Τιμή ενός m 16,51€ ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.214
ΑΤΗ Ε
8138.5.3 Κρουνός εκροής (βρύση) επιγρωιjιωμένος uε περιστρεφόυενο ράιjφος επί νιπτήρα Φ 1/2 ins

Κωδικός Αναθεώρησης HAM 13
Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος με περιστρεφόμενο ράμφος επί νιπτήρα Φ 1/2 ins, με
τα μικρουλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.



Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

Τιμή ενός τεμ 18,87€ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ EflTA ΛΕΠΤΑ [
Α.Τ. 215
ΑΤΗΕ
8141.2.2 Αναυικτήσας (μπαταρία) θερμού - ηυγρού ύδατος. ορειγάλκινος, επιγρωμιωμένος νιπτήρα

διαμέτρου Φ 1/2ίπs

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος
δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως
συνδέσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή ενός τεμ 50,00€ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

ΑΠ. 216
ΑΤΗΕ
8141 .3.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θεσμού - ιμυγρού ύδατος, ορειγάλκινος, επιγρωμιωμένος νερονύτη

διαμέτρου Φ 1/2 ins
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή
αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) [
Τιμή ενός τεμ 45,00 € ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

ΑΠ. 217
ΑΤΗ Ε
8151.1 Λεκάνη απογωρητηρίου απο πορσελάνπ ευρωπαικού τύπου (καθήμενqυ) υυηλής πιέσεως

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14
Λεκάνη ατrοχωρητηρίου απο πορσελάνη, ‘Ευρωπαικού” (καθημένου) τύπου, υψηλής πιέσεως,
δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

Τιμή ενός τεμ 150,46€ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 218
ΑΤΗΕ
8151.2 Δογείο πλύσεως λεκάνης απογωρητηρίου απο πορσελάνη (καζανάκι πλύσεως), πατητό ή

Τρα’3ηκτό

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 15
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) κυλινδρικό η πρισματοειδές, πατητό η
τραβηκτό πλήρες, με τον ορειχάλκινο πλωτήρα, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής,
τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τούς γάντζους στηρίξεως, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

Τιμή ενός τεμ 98,56€ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Π
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Α.Τ. 219
ΑΤΗΕ
8160.1 Νιπτήσας πορσελάνης διαστάσεων 40γ50. πλήρης υε βαλβίδα γρωμέ

Κωδικόςλναθεώρησης ΗΛΜ 14

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40χ50, 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 εργασiα πλήρους
εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

Τιμή ενός τεμ 158,48€ εκαπόν πενηντα οκτω ευρω & σαραντα οκτω λεπτά

Α.Τ. 220
ΑΤΗ Ε
8160.3 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 46Χ64. πλήρης με βαλβίδα γρωι.ιέ

Κωδικόςλναθεώρησης ΗΛΜ 14
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 46Χ64, 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.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

Τιμή ενός τεμ 158,48€ εκαπόν πενηντα οκτω ευρω & σαραντα οκτω λεπτά

ΑΠ. 221
ΑΤΗΕ
8165.2.1 Νερογύτης γαλύβδινος, ανο~είδωτος, πλάτους περίπου 50cm μίας σκάφης, διαστάσεων ττερίπου

35χ40χ13οm. μήκους 0.80m

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 17

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50cm μίας σκάφης σκαφών,
διαστάσεων περίπου 35x40x13 cm, μήκους 0,80 m πλήρης με βαλβίδες χρωμέ (σταγγιστήρα)
πώμα με άλυσο, λιποσυλλέκτη Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, εύκαμπους σωλήνες, ρακόρ και λοιπά
γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή ενός τεμ 90,00€ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

AT. 222
ΑΤΗΕ
8166.2 Σιφώνι νερογύτου από πολυαιθυλένιο μίας σκάφης

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 100,00%

Σιφώνι νεροχύτου (μαρμάρινου ή ανοξείδοτου) από πολυαιθυλένιο με όλα τα εξαρτήματα, υλικά
συγκολλήσεως, συνδέσεως και στηρίξεως και την εργασία εγκαταστάσεως και προσαρμογής στο
δίκτυο αποχετεύσεως μίας σκάφης

(1 Τεμ. ) Τεμάχιο

Τιμή ενός τεμ 29,00€ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ

AT. 223
ΑΡΗΕ
8168.2 Καθρέφτης τοίγου πάχους 4 mm ιjπιζουτέ



Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm ρονταρισμένος ή μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, μικροϋλικά επί
τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Τιμή ενός τεμ 54,00€ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ [‘
Α.Τ. 224
ΑΤΗΕ
8169.1 .2 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0.60cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100%
Εταζέρα νιπτήρα πλήρης δηλαδή υλικά και μίκροϋλίκά επί τόπου και εργασία πλήρους
τοποθετήσεως
(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ 17,00€ΛΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ

AT. 225
ΑΤΗΕ
8178.1.2 Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100% [
Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως
(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ 12,20€ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 226
ΑΡΗ Ε
8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα πλήρες λευκού χρώματος

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 18 . [
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού, πλήρες,δηλαδή υλικά και μικρουλικά
επι τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

Τιμή ενός τεμ 23,08€ εiκυοι ipki ευρω και οκτώ λεπτ&

Α.Τ. 227
ΑΡΗ Ε
8305ΣΧ1 Λεκάνη αποχωρητησίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη με το δοχείο πλύσεως, το κάλλυμα

και τα εεαρτήματά του

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 14 100%
Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη ‘Ευρωπαϊκού (καθήμενου) τύπου, με
το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης. Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη
με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτη χρωμέ και τεμαχίου
εύκαμπτου χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ χρωμέ στα άκρα του για την προσαρμογή του, το
πλαστικό κάθισμα με ιο κάλλυμα και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία
για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
(1 τεμ)

Τιμή ενός τεμ 250,00€ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 228
ΑΤΗΕ
8305ΣΧ2 Λεκάνη αποχωρητηρίου, ‘τουρκικού” τύπου από πορσελάνrι



Κωδικός αναθεώρησης HAM 14 100%
Λεκάνη αποχωρητηρίου, 1TΤΟυρΚΙΚΟύ” τύπου από πορσελάνη με ενσωματομένη οχυβάδα,
δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

Τιμή ενός τεμ 140,83€ ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ. 229
ΑΤΗ Ε
8392.1 ΣΧ Αποεήλωση και επανατοποθέτηση φωτιστικών οροφής και ανεμιστήρα.

Κωδικός Αναθεώρησης HAM 5
Αποξήλωση φωτιστικού σώματος οροφής ή ανεμιστήρα οροφής μετά προσοχής και φύλαξη σε
χώρο που Θα υποδείξει η υπηρεσία καθώς και επανατοποθέτηση σε νέα Θέση μετά την
ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών συμπεριλαμβανομένου και των απαιτούμενων
υλικών και μικρουλικών
Εργασία Τεχνίτη (003) 2(3 ώρας * 19,45€= 1296€

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

Τιμή ενός τεμ 12,96€ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ.230
ΑΤΗ Ε
8983.5.1.1 Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίγου η οροφής. σφαιρικού κώδωνα (Αριjατούρα) προστασίας

‘P 20, με λαμπτήρα κοχλιωτό 60 W

Κωδικός Αναθεώρησης HAM 60
Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου η οροφής, σφαιρικού κώδωνα (Αρματούρα) προστασίας
Ρ 20, με λαμπτήρα κοχλιωτό 60W, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού

σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ)

Τιμή ενός τεμ 33,46€ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

ΑΠ. 231
NFT ΟΛΟ
Δ - 1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269(α)
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε
πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα
προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές
κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης,
τιμολογούνται ως ‘Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες”

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

Τιμή ενός m 1,00€ ΕΝΑ ΕΥΡΩ

Α.Τ. 232
NET ΥΔΡ
10. 19 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών ο-τοιyείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων ατην

διάΒρωση του οπλισμού με γρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάί3ρωσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370



Ι

Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλομένων Ι
στην διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή διείσδυσης
χλωριόντων, οποία άχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και την απολέπιση ή
αττοφλοίωση του σκυροδέματος. Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης Ι
που προβλέπονατι στην σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν
σήμανση CE, χημικώς συμβατών μεταξύ τους, εγκεκριμένων από την Υπηρεσία, μετά από
τεκμηριωμένη με τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
. η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων

ινοπλισμένων επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3
για εφαρμογή με το χέρι’ βελτιωτικών πρόσφυσης’ αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 1504-7’ υλικών προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε
σφραγισμένες συσκευασίες που Θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους
και Θα φέρουν την σήμανση CE

. η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις Θέσεις των επεμβάσεων
• η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση

εργαλείων πεπιεσμένου αέρα’ ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός’ μέχρι την
πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού.

. ο επιμελής καΘαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα

. η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή
πινέλο

• η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες
του προμηθευτή για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος στην
αρχική της I

. η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού
κονιάματος και η εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής’
σιλοξανικής βάσεως’ με ρολλό ή πινέλλο. [

Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη
υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και το
ύψος της επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη επιφάνεια).

Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων Θα διευρύνεται στην απαιτούμενη έκταση’ μετά [
από έγκριση της Υπηρεσίας’ εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού διαπιστωΘεί ότι η διάβρωση
του οπλισμού έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας έκτασης.

Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογήσε εκτεταμένες βλάβες
κατασκευών από σκυρόδεμα

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης

Τιμή ενός m2 53’6Ο £ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

AT. 233
NET ΥΔΡ
11.02.03 Μεταλλικές εσγάρες υδροσυλλονής. Εσχάρει καναλιών υδροσυλλονής, γςιλύβδινες,

γαλί3ανισιiένες, ηλεκτροπρεσσαριστές.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής’ με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως
τοποθετημένες’ σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης
αυτής’ η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία’ μη συρρικνούμενο
κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή’ τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).
Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους

Ii



πίνακες βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση
αναλυτικσύς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα Που
χρησιμοποιούνται για την Κατασκευή τους. Σε Καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή
επιμέτρηση με ζύγιση.

Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύ’3δινες, γαλβανισμένες ηλεκτρο-πρεσσαριστές,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 “ σχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες
ηλεκτροττρεσσαριστές’

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Τιμή ενός kgr 3,10€ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. 234
NET ΥΔΡ
11.13 Γαλί3ανισι.ιένο συοιjατόπλενιjα πεοιφοάΕεων. ιιε την ερνασία τοποθέτησης

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6812

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση (στερέωση, πρόσδεση, τάνυση)
γαλβανισμένου συρματοπλέγματος περιφράξεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10244-2, με ελάχιστη
επίστρωση γαλβανίσματος 70 gdm2, οποιουδήποτε τύπου (ανεξαρτήτως ανοίγματος και
σχήματος βροχίδας, πάχους σύρματος, πλέξης ή συγκόλλησης των συρμάτων), του
αναλογούντος γαλβανισμένου σύρματος τάνυσης και ακανθωτού πλέγματος για την
κατασκευή περίφραξης σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε περίπτωση μη τυποποιημένων περιφράξεων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ενσωματουμένων ως άνω υλικών

Τιμή ενός kgr 2,90€
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