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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών,
που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, 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 αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. 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 Δημοπράτησης.

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  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου
προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό
κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό
αντικείμενο του Έργου. 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
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ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα
του Τιμολογίου. 

Ομοίως  οι  δαπάνες  για  την  φορτοεκφόρτωση  και  μεταφορά  (με  την  σταλία
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών
και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη
των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, 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  ΚΥΑ
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. 

1.1.5 Οι  δαπάνες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  μονάδων  παραγωγής
προκατασκευασμένων  στοιχείων,  εφ’  όσον  προβλέπονται  από  τους  όρους
δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο),
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., 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,  οι  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. 
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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 οι 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 για το προσωπικό του Έργου, 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  πρόληψης  ατυχημάτων  εργαζομένων  ή  τρίτων,  της  αποφυγής
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων,
ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι 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 οι δαπάνες κατασκευής των
πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. 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, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του
έργου,  οι  ημεραργίες  για  οποιαδήποτε  αιτία,  οι  πάσης  φύσεως  σταλίες  και
καθυστερήσεις  (που  δεν  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  Κυρίου  του  Έργου),  η
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη
αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας 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  ρητά  ότι  η  μεταφορά
πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). 
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Περιλαμβάνονται  οι  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, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx 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 απαραίτητο 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 οι 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
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των επιμέρους στοιχείων του έργου,  οι  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 [ΟΚΩ]),

1.1.14 Οι  δαπάνες  αποτύπωσης  τεχνικών  έργων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων  που
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους
με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων
κατ’  αντιπαράσταση  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  κοίτης  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 διαφορετικά
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 οι δαπάνες αποξήλωσης των
προσωρινών  κατασκευών  και  περιβαλλοντικής  αποκατάστασης  των  χώρων
(προσβάσεων,  προσπελάσεων,  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  οι
αποζημιώσεις  για  κάθε  είδους  βλάβη  ή  μη  συνήθη  φθορά  επί  υφισταμένων
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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  ισχυουσών  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 προκύπτουν 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 οι 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.

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την
εφαρμογή  ασφαλτικών  επιστρώσεων  επ'  αυτών,  όπως  π.χ.  σκούπισμα,
καθαρισμός,  δημιουργία οπών 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 Έργου 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 (Γ.Ε.)  και  Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.),  στο οποίο περιλαμβάνονται  οι  πάσης
φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά
αφορούν συνολικά το κόστος  του έργου όπως,  κρατήσεις  ή υποχρεώσεις  αυτού,  όπως
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δαπάνες  διοίκησης  και  επίβλεψης  του  Έργου,  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 αναλαµβανόµενα 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  και  αποχέτευσης,  καθώς  και  λοιπών
απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά
την περαίωση του έργου, καθώς και οι 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,
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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 συνnρτηµένα έξοδα, 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 οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις.
Το επιστημονικό προσωπικό και οι 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 χρηματοοικονομικό 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  (Φ.Π.Α)  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, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή
εργασιών  που  επιμετρώνται  διαφορετικά,  οι  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, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων  και 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα,   PVC   κλπ  

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
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της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το
λόγο:

DN / DM 
όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται 
στο παρόν Τιμολόγιο.

 
Αν  δεν  υπάρχει  μικρότερη  διάμετρος  ως  DM  θα  χρησιμοποιείται  η  αμέσως
μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος.

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 
αναλόγου  

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: 

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

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC  

Για  πλάτος  ΒN 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: 

ΒN / 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 ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση
η  υποχρεωτική  εφαρμογή,  η  σχετική  αναφορά  αντιστοιχίζεται  με  αναφορά  σε  ΠΕΤΕΠ
σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα παρακάτω :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ – ΠΕΤΕΠ
(ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΕΠ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ)

01
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 01

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

01-01

Παραγωγή 
σκυροδέματος - 
εργασίες 
σκυροδέτησης 

01-01
Παραγωγή σκυροδέματος
- εργασίες σκυροδέτησης

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-
01-00

Παραγωγή και μεταφορά 
σκυροδέματος

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00
Παραγωγή και μεταφορά 
σκυροδέματος
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-
03-00 Συντήρηση σκυροδέματος ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00

Συντήρηση του 
σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-
04-00

Εργοταξιακά 
συγκροτήματα 
παραγωγής σκυροδέματος

ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00
Συγκροτήματα παραγωγής 
σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-
01-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00
Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-
00-00 Ικριώματα ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 Ικριώματα

02
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 02

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

02-02 κλπ Εκσκαφές 02-02 κλπ Εκσκαφές

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-
01-00

Γενικές εκσκαφές 
οδοποιίας και υδραυλικών 
έργων

ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές 

02-07
Επιχώματα / 
Επενδύσεις 02-07 Επιχώματα / Επενδύσεις

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-
01-00

Κατασκευή επιχωμάτων 
με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών ή 
δανειοθαλάμων

ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00
Κατασκευή επιχωμάτων με 
κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών ή δανειοθαλάμων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-
03-00 Μεταβατικά επιχώματα ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00 Μεταβατικά επιχώματα

03
ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 03

ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΤΙΡΙΩΝ

03-02 Τοιχοδομές 03-02 Τοιχοδομές

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-
02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00 Οπτοπλινθοδομές

03-06 Μονώσεις 03-06 Μονώσεις

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-
01-01

Στεγανοποίηση δωμάτων 
και στεγών με ασφαλτικές
μεμβράνες

ΠΕΤΕΠ 03-06-01-01
Στεγανώσεις  Δωμάτων - 
Στεγών με ασφαλτικές 
μεμβράνες

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-
01-02

Στεγανοποίηση δωμάτων 
και στεγών με μεμβράνες 
PVC

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-
01-02

Στεγανοποίηση δωμάτων 
και στεγών με μεμβράνες 
PVC

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-
02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-
02-02

Θερμομόνωση 
εξωτερικών τοίχων

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02
Θερμομόνωση εξωτερικών 
τοίχων
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ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-
02-03

Θερμομονώσεις 
κεραμοσκεπών στεγών

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-03
Θερμομονώσεις 
κεραμοσκεπών στεγών

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-
02-04

Συστήματα μόνωσης 
εξωτερικού κελύφους 
κτιρίου με διογκωμένη 
πολυστερίνη και λεπτά 
οπλισμένα συνθετικά 
επιχρίσματα

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-04

Συστήματα μόνωσης 
εξωτερικού κελύφους 
κτιρίου με διογκωμένη 
πολυστερίνη και λεπτά 
οπλισμένα συνθετικά 
επιχρίσματα

03-07
Επενδύσεις - 
επιστρώσεις - 
ψευδοροφές

03-07
Επενδύσεις - 
επιστρώσεις - 
ψευδοροφές

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐03‐07‐
03‐00

Επιστρώσεις με φυσικούς 
λίθους

ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00
Επιστρώσεις με φυσικούς 
λίθους

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐03‐07‐
04‐00

Επένδυση τοίχων με 
πλάκες μαρμάρου, γρανίτη
και φυσικών λίθων

ΠΕΤΕΠ 03-07-04-00
Επένδυση τοίχων με φυσικές
πλάκες (μάρμαρα,γρανίτες)

03-08
Κουφώματα 
-υαλουργικά 03-08 Κουφώματα -υαλουργικά

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐03‐08‐
03‐00

Κουφώματα Αλουμινίου ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 Κουφώματα Αλουμινίου

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501‐03‐08‐ Κουφώματα από 
συνθετικά υλικά

ΠΕΤΕΠ 03-08-04-00 Κουφώματα από συνθετικά 
υλικά
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04‐00

05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

05-01
Τεχνικά έργα και 
γέφυρες 05-01 Τεχνικά έργα και γέφυρες

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-
07-01

Στεγάνωση 
καταστρώματος γεφυρών 
με συνθετικές μεμβράνες

ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01
Στεγάνωση καταστρώματος
γεφυρών με συνθετικές 
μεμβράνες

05-02 Λοιπά τεχνικά έργα 05-02 Λοιπά τεχνικά έργα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-
01-00

Κράσπεδα, ρείθρα & 
τάφροι ομβρίων 
καταστρώματος οδών 
επενδεδυμένες με 
σκυρόδεμα

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00
Κράσπεδα-Ρείθρα - Τάφροι 
παράπλευρα της οδού

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-
04-00 Ηχοπετάσματα οδών ΠΕΤΕΠ 05-02-04-00 Ηχοπετάσματα 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-
07-00

Φράχτες ανάσχεσης 
βραχοπτώσεων

ΠΕΤΕΠ 05-02-07-00
Φράχτες Συγκράτησης 
βραχοπτώσεων

05-03 Οδοστρώματα 05-03 Οδοστρώματα

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-
03-00

Στρώσεις οδοστρώματος 
από ασύνδετα αδρανή 
υλικά

ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00
Στρώσεις οδοστρωμάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά
Α27

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-
11-04

Ασφαλτικές στρώσεις 
κλειστού τύπου

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04

Στρώσεις ασφαλτικού 
σκυροδέματος συνεχούς 
κοκκομετρικής διαβάθμισης
(κλειστού τύπου)

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-
12-01

Αντιολισθηρή στρώση 
ασφαλτικού 
σκυροδέματος

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01
Αντιολισθηρή στρώση 
ασφαλτικού σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-
16-00

Ανακατασκευή στρώσεων 
οδοστρώματος με βαθειά 
ψυχρή ανακύκλωση και 
προσθήκη αφρώδους 
ασφάλτου (CIR)

ΠΕΤΕΠ 05-03-16-00

Ανακατασκευή βάσεων 
οδοστρωμάτων με ψυχρή 
ανακύκλωση και προσθήκη 
αφρώδους ασφάλτου (CIR)

05-04 Σήμανση 05-04 Σήμανση

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-
07-00

Διατάξεις στήριξης 
πινακίδων κατακόρυφης 
σήμανσης

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00
Διατάξεις στήριξης 
πινακίδων κατακόρυφης 
σήμανσης

05-07 Οδοφωτισμός κλπ 05-07 Οδοφωτισμός κλπ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  13



ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-
01-00 Υποδομή οδοφωτισμού ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-
02-00

Ιστοί οδοφωτισμού και 
φωτιστικά σώματα

ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00 Ανωδομή οδοφωτισμού

10 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 10 ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

10-02
Εξοπλισμός πάρκων 
και πλατειών 10-02

Εξοπλισμός πάρκων και 
πλατειών

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-
02-01

Καθιστικά υπαίθριων 
χώρων

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-
02-02 Κάδοι απορριμμάτων ΠΕΤΕΠ 10-02-02-02 Κάδοι απορριμμάτων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-
02-03

Εξοπλισμός παιδικής 
χαράς

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-03 Εξοπλισμός παιδικής χαράς

10-06 Συντήρηση Πρασίνου 10-06 Συντήρηση Πρασίνου

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-
04-01 Κλάδεμα δένδρων ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01 Κλάδεμα δένδρων

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-
04-02 Κλάδεμα θάμνων ΠΕΤΕΠ 10-06-04-02 Κλάδεμα θάμνων

14
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 14

ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

14-02 Φέρουσες Τοιχοποιίες 14-02 Φέρουσες Τοιχοποιίες

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-
04-00

Αποκατάσταση 
τοιχοποιίας με εφαρμογή 
ενεμάτων

ΠΕΤΕΠ 14-02-04-00
Αποκατάσταση τοιχοποιίας 
με εφαρμογή ενεμάτων

2 ΓΕΝΙΚΟΙ  ΚΑΙ  ΕΙΔΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΤΡΟΠΟΥ  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

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.
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2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε
εργασίας,  επιμετρούμενης  ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης,
επί  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  οι  ίδιες  επιμέρους  εργασίες  δεν  θα  επιμετρώνται  ούτε  θα
πληρώνονται  στο  πλαίσιο  άλλου  άρθρου  που  περιλαμβάνεται  στο
Τιμολόγιο.

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών,
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

 Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι 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,  οι  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 μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους
πάνω από 0,50 m3.

 Ως  "σκληρά  γρανιτικά"και  "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται  οι  συμπαγείς
σκληροί  βραχώδεις  σχηματισμοί  από  πυριγενή  πετρώματα  και  οι  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 ΗΡ, η δε απόδοση
των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη).

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 
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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 στρεπτά 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

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

- Κλειδαριά  ασφαλείας,  χαλύβδινη,  γαλβανισμένη  και  χωνευτή  για  θύρες
πυρασφάλειας

- Ράβδοι (μπάρες) 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 συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων
- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ
- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας
- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)
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- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ
- Μεταλλικά  εξαρτήματα  λειτουργίας  ανοιγόμενων  ή  συρόμενων  θυρών

ασφαλείας, με Master Key
- 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
Εργων"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 kg 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  οι  αναμίξεις  των
χρωμάτων, οι 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.
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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:

α/α Είδος Συντελεστή
ς

1. Θύρες  ταμπλαδωτές  ή  πρεσσαριστές  πλήρεις  ή  με
υαλοπίνακες  οι  οποίοι  καλύπτουν  λιγότερο  από  το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου

2,30
2,70
3,00

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το
50% του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου

1,90
2,30
2,60

3. Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού,
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 3,70

5. Ρολλά  ξύλινα,  πλαίσιο  και  πήχεις  βάσει  των
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

6. Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ

2,80
2,00
1,00
1,60

7. Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)

2,50
1,00
1,60

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου
β) πολυσυνθέτου σχεδίου

1,00
1,50
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α/α Είδος Συντελεστή
ς

9. Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική  χρωματιζομένη  επιφάνεια  βάσει  των
Πινάκων  συντελεστών  των  εργοστασίων  κατασκευής
των θερμαντικών σωμάτων

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1. 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 οι  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 ΝΕΤ 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  ΝΕΤ  ΟΙΚ.
Παράλληλα  θα  πρέπει  να  επέμβει  στην  περιγραφή  του  άρθρου  και  να
εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου.
Επειδή  οι  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 EN 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 με την ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007.

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό
2 Κοκκιναρά Τεφρόν
3 Κοζάνης Λευκό
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6 Μαραθώνα Γκρί
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7 Νάξου Λευκό
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό
10 Βέροιας Λευκό
11 Θάσου Λευκό
12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι
10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό
10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 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.

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων
και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 
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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 γυψοσανίδων 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  γυψοσανίδας  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.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Α. Οι  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου  που  φέρουν  την  σήμανση  [*]
παραπλεύρως  της  αναγραφόμενης  τιμής  σε  ΕΥΡΩ  δεν  συμπεριλαμβάνουν την
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3km

Σε αστικές περιοχές  

 - απόσταση < 5 km 0,28

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21

Εκτός πόλεως

 · οδοί καλής βατότητας

 - απόσταση < 5 km 0,20

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19

 · οδοί κακής βατότητας

 - απόσταση < 5 km 0,25

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21

 · εργοταξιακές οδοί

 - απόσταση < 3 km 0,22

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20

Πρόσθετη  τιμή  για  παρατεταμένη  αναμονή
φορτοεκφόρτωσης  (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων
και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

0,03

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι  εργασίες επιμετρώνται  σε κυβικά
μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

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.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ
ΟΙΚ),  προστίθεται  στην  τιμή  βάσεως  των  άρθρων  που  επισημαίνονται  με  [*],  και
αναθεωρείται  με  βάση  τον  εκάστοτε  καθοριζόμενο  κωδικό  αναθεώρησης  (δεν
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).

Β. Στις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου  που  φέρουν  την  σήμανση  [**]
παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά
υλικά.  Όταν  διαφοροποιούνται  τα  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  των  κυρίων
ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Άρθρο, η
Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει  ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις
ξυλείας, κεραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).
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3. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως
προϊόντων  εκσκαφών  και  καθαιρέσεων,  δεν  συμπεριλαμβάνεται  στις  αντίστοιχες  τιμές
μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ
ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα
με τους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ.
Οι  ποσότητες  των  προς  απόρριψη  προϊόντων  εκσκαφών  θα  επιμετρώνται  σε  όγκο
ορύγματος  (συνολική ποσότητα  προϊόντων εκσκαφών -  καθαιρέσεων μείον  ποσότητες
που διατίθενται για επανεπιχώσεις).

Α.Τ. : Α.   1

Γενικές  εκσκαφές  σε  έδαφος  γαιώδες-ημιβραχώδες  για  την  δημιουργία  υπογείων  κλπ
χώρων, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

ΟΙΚ-20.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-
00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m
και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι
2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, 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
μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές
αντιστηρίξεις  των  παρειών  και  την  συσσώρευση  των  προϊόντων  εκσκαφής  σε  μέση
απόσταση έως 30 m.

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.

ΕΥΡΩ: 4,14

Α.Τ. : Α.   2

Eκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων  με  χρήση  μηχανικών  μέσων,  σε  εδάφη  γαιώδη-
ημιβραχώδη, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών

ΟΙΚ-20.05.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 

Εκσκαφή  θεμελίων  και  τάφρων  με  χρήση  μηχανικών  μέσων,  σε  εδάφη  γαιώδη-
ημιβραχώδη, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας
βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής
εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί
είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την
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αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν
αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".

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

ΕΥΡΩ: 5,64

Α.Τ. : Α.   3

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00   m   για τις γενικές εκσκαφές 

ΟΙΚ- 20.06.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2132 

Πρόσθετη αποζημίωση γενικών εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του αρχικού
βάθους των 2,00 m.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά
την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ: 0,40

Α.Τ. : Α.   4

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων

ΟΙΚ- 20.10 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
10,00  m,  με  την  έκριψη,  διάστρωση  κατά  στρώσεις  έως  30  cm,  διαβροχή  και
συμπύκνωση,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  02-07-02-00  "Επανεπιχώσεις
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.

ΕΥΡΩ: 4,00

Α.Τ. : Α.   5

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου

ΟΙΚ- 20.20 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162 

Κατασκευή  στρώσεων  από  θραυστά  υλικά  προελέυσεως  λατομείου  (αδρανή
οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά
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των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με
ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση
με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες.

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. 

ΕΥΡΩ: 17,12

Α.Τ. : Α.   6

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΟΙΚ- 20.30  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. 

ΕΥΡΩ: 0,80

Α.Τ. : Α.   7

Προμήθεια συνήθων δάνειων υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3

ΟΔΟ- Α-18.1 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-1510

Προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  των  έργων  από  οποιαδήποτε  απόσταση,  δανείων
χωμάτων  κατηγορίας  Ε2  έως  Ε3, είτε  για  την  κατασκευή  νέου  επιχώματος  είτε  για  τη
διαπλάτυνση  ή  ανύψωση  υπάρχοντος  επιχώματος  είτε  για  την  επανεπίχωση  θεμελίων,
τάφρων, C&C κλπ 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
 οι  απαιτούμενες  ενέργειες  και  διαδικασίες  για  την  ανάπτυξη  λατομείου  ή

δανειοθαλάμου, 
 η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση

των φυτικών γαιών και γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και η
απομάκρυνσή τους σε οποιαδήποτε απόσταση, 

 η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων, 
 οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου, 
 οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων 

Η εργασία θα εκτελείται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-06-00-00 "Ανάπτυξη -
εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων".

Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, με την μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση,
που επιμετράται  σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος  με λήψη αρχικών και  τελικών
διατομών.
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ΕΥΡΩ: 2,59

Ν.20.70 Πλήρης διαχείρηση των παντός είδους Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών
και  Κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  που  θα  προκύψουν  από  την  εκ  τ      έ  λ  ε      ση  των
προβλεπόμενων   ερ      γ  α  σ  ι  ώ  ν για την ολοκλήρωση του έργου

Πλήρης  διαχείρηση  των  παντός  είδους  Αποβλήτων  Εκσκαφών  Κατασκευών  και
Κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  που  θα  προκύψουν  από  την  εκτέλεση  των  προβλεπόμενων
εργασιών  για  την  ολοκλήρωση  του  έργου,  με  στόχο  την  πρόληψη  και  μείωση  των
επιπτώσεων στο περιβάλλον και  την υγεία του ανθρώπου από την ανεξέλεγκτη ρίψη
αποβλήτων  από  εκσκαφές  και  κατεδαφίσεις  καθώς  και  την  αξιοποίηση  και
επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων υλικών με τελικό προορισμό την διακίνηση
τους πίσω στην αγορά. 

Ο Ανάδοχος του έργου, που σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.21 της ΚΥΑ 36259/2010 είναι
ο διαχειριστής ΑΕΚΚ, υποχρεούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της ίδιας ΚΥΑ, πριν
από  την  έναρξη  των  οικοδομικών  εργασιών  ή  των  έργων  τεχνικών  υποδομών,  να
υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που
θα παραχθούν από τη δραστηριότητά τους.

Η όλη διαχείρηση των αποβλήτων θα γίνει πιστοποιημένο από τον Ελληνικό Οργανισμό
Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρησης (ΣΣΕΔ) που θα
διαθέτει σύγχρονο σταθερό και κινητό εξοπλισμό θραύσης και διαλογής των αποβλήτων,
σύμφωνα με τους όρους τις προϋποθέσεις και τους στόχους, που περιγράφονται στις
διατάξεις  της  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103-24/08/2010  και  το  Νόμο  2939/2001,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 3854/2010.

Α.Τ. : Α.   8

Πλήρης διαχείρηση των παντός είδους Αποβλήτων προϊόντων εκσκαφών (ΑΕΚΚ) 

ΟΙΚ- Ν.20.70.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2178

Πλήρης διαχείρηση των παντός είδους Αποβλήτων Εκσκαφών, που θα προκύψουν από
την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών.

Επιμέτρηση  ανά  τόνο  (ton)  πραγματικού  βάρους  αποβλήτων,  μετρούμενων  βάσει
ζυγολογίου, πριν την ανακύκλωση τους.

Τιμή ανά τόννο (ton).

ΕΥΡΩ: 1,50

Α.Τ. : Α.   9

Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες D 160 mm με περίβλημα
γεωυφάσματος

ΟΙΚ- 21.03.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6620.3
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Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων πλαστικών σωλήνων από  PVC ή πολυαιθυλένιο,
διαμέτρου  D 160  mm, με περίβλημα γεωυφάσματος των 200  gr/m2.  Περιλαμβάνεται  η
προμήθεια,  μεταφορά  επί  τόπου  και  τοποθέτηση  των  σκύρων  στραγγιστηρίου
(μονοβάθμιο φίλτρο).

Τιμή ανά τρεχον μέτρο (m) πλήρως αποπερατωμένου στραγγιστηρίου.

ΕΥΡΩ: 10,00

ΟΜΑΔΑ  :  Β  –  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ -  ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ  -  ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ  -
ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ

32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

32.01 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
με χρήση αντλίας ή πυργογερανού 

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

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου
του έργου.  Επίσης απαγορεύεται  η χρήση του σκυροδέματος  μετά την παρέλευση 90
λεπτών  από την  ανάμιξη,  εκτός  εάν  εφαρμοσθούν  επιβραδυντικά  πρόσθετα  με  βάση
ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια,  η μεταφορά από οποιαδήποτε  απόσταση στη θέση εκτέλεσης του

έργου,  του  σκυροδέματος  εφόσον  πρόκειται  για  εργοστασιακό  σκυρόδεμα  ή  η
προμήθεια,  φορτοεκφόρτωση  όλων  των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,
τσιμέντων,  νερού)  για  την  παρασκευή του σκυροδέματος,  εφόσον το  σκυρόδεμα
παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο  (εργοταξιακό  σκυρόδεμα),  οι  σταλίες  των
αυτοκινήτων  μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και  σκυροδέματος,  η  παρασκευή  το
μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.
Επισημαίνεται  ότι  στην  τιμή  ανά  κατηγορία  σκυροδέματος  συμπεριλαμβάνεται  η
δαπάνη  της  εκάστοτε  απαιτούμενης  ποσότητας  τσιμέντου  για  την  επίτευξη  των
προβλεπομένων  χαρακτηριστικών  (αντοχής,  εργασίμου  κλπ)  υπό  την
εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία
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περίπτωση  επιμετράται  ιδιαίτερα  η  ενσωματούμενη  ποσότητα  τσιμέντου  στο
σκυρόδεμα.
Η  απαιτούμενη  κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  αδρανών  και  η  περιεκτικότητα  σε
τσιμέντο  για  την  επίτευξη  της  ζητούμενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.

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

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

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς
του  σκυροδέματος  (βαρέλας),  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  (m3)  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Α.Τ. : Β.   1

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού,   για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας   C  12/15

ΟΙΚ- 32.01.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

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

ΕΥΡΩ: 75,00

Α.Τ. : Β.   2

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού,   για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας   C  16/20

ΟΙΚ- 32.01.04 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.
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Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο  (m3)  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

ΕΥΡΩ: 80,00

Α.Τ. : Β.   3

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού,   για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας   C  20/25

ΟΙΚ- 32.01.05 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3215

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.

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

ΕΥΡΩ: 85,00

Α.Τ. : Β.   4

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού,   για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας   C  25/30

ΟΙΚ- 32.01.06 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3215

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση
αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30.

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

ΕΥΡΩ: 90,00

Α.Τ. : Β.   5

Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα με διογκωμένη πολυστερίνη

ΟΙΚ- 32.15 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7933.1

Προμήθεια,  κοπή,  τοποθέτηση  και  στερέωση  στοιχείων  από  διογκωμένη  πολυστερίνη
ειδικού  βάρους  τουλάχιστον  25  kg/m3,  για  την  πλήρωση  διακένων  φορέων  από
σκυρόδεμα (λ.χ. πλακών τύπου Zöllner), διακένων αρμών και εγκοπών.

Η στερέωση των σωμάτων πλήρωσης θα εξασφαλίζει  την σταθερότητά τους κατά την
διάστρωση και συμπύκνωση του σκυροδέματος.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημέτων σωμάτων πλήρωσης.
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ΕΥΡΩ: 30,00

Α.Τ. : Β.   6

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων

ΟΙΚ- 35.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3504

Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 400 και 600
kg/m3, με 250 kg τσιμέντου ανά  m3, στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις για την
μόνωση δωμάτων και την δημιουργία των απαιτουμένων ρύσεων. Συμπεριλαμβάνεται η
προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα
σκυροδέματος),  o καθαρισμός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεμα),  η
διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεμα των 400 kg/m3 (σε πάχος
ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεπομένου) και η διάστρωση, μετά την παρέλευση
του  προβλεπομένου  από  την  μελέτη  χρόνου,  του  υπολοίπου  πάχους  με  κυψελωτό
κονιόδεμα των 600 kg/m3.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ: 100,00

Α.Τ. : Β.   7

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 800 kg/m  3

ΟΙΚ- 35.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3505

Κατασκευή στρώσεων κυψελωτού κονιοδέματος βάρους 800 kg/m3, με 250 kg τσιμέντου
ανά  m3,  σε  oποιαδήποτε  θέση  του  έργου  και  σε  οποιοδήποτε  ύψος  από το  δάπεδο
εργασιών. 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).

ΕΥΡΩ: 120,00

Α.Τ. : Β.   8

Ξυλότυποι χυτών τοίχων

ΟΙΚ- 38.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3801 

Ξυλότυποι  χυτών  τοίχων  εσωτερικοί  και  εξωτερικοί  σε  οποιαδήποτε  στάθμη  από  το
έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "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
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παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς παραμορφώσεις
ή υποχωρήσεις. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 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) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα.

ΕΥΡΩ: 12,00

Α.Τ. : Β.   9

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών

ΟΙΚ- 38.03 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 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από
σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών,  η  εργασία  ανέγερσης-συναρμολόγησης  και  η  εργασία  αποξήλωσης  του
καλουπιού  και  απομάκρυνσης  όλων  των  υλικών  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  την
διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφανείας.

ΕΥΡΩ: 14,00

Α.Τ. : Β.   10

Προσαύξηση τιμής  παντός είδους  ξυλοτύπων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων για
την  χρησιμοπ  o  ίηση ειδικού κόντρα πλακέ   betoform

ΟΙΚ- Ν.38.11.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3841

Προσαύξηση τιμής παντός είδους ξυλοτύπων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων  γιά
την  χρησιμοποίηση  ειδικού  κόντρα  πλακέ  betoform,  εξαιρετικώς   επιμελημένης
κατασκευής, σταθερού πάχους,  σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, και την δημιουργία
λείων,  ομαλών χωρίς  παραμορφώσεις  και  κακοτεχνίες,  και  άριστης εμφάνισης ορατών
επιφανειών σκυροδέματος που προορίζονται να παραμείνουν ανεπίχρηστες και εμφανείς
(ορατές).  Το  betoform  κατά  την  προσκόμιση  του  στο  εργοτάξιο  θα  είναι  απολύτως
καινουργές, πρωτοχρησιμοποιούμενο, και θα χρησιμοποιηθεί το πολύ πέντε φορές ανά
όψη.  Πριν την διάστρωση του σκυροδέματος οι  ξυλότυποι   θα επαλείφονται  με  ειδικό
υλικό που εμποδίζει  την πρόσφυση του σκυροδέματος   επάνω στους ξυλοτύπους και
επιτρέπει την εύκολη και  χωρίς βλάβη του  σκυροδέματος αποξήλωση τους.  Το υλικό
αυτό θα  εγκριθεί από την επίβλεψη και θα χρησιμοποιηθεί  σύμφωνα  με  τις οδηγίες του
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προμηθευτή.  Οι  διαστάσεις  των  τεμαχίων  του  betoform  θα  καθορισθούν  (εάν  δεν
προκύπτουν  σαφώς  από  τα  σχέδια  της  μελέτης)  σε  συνενόηση  με  την   επίβλεψη
προκειμένου οι  αρμοί μεταξύ των τεμαχίων να προσαρμόζονται  προς  τα σχέδια των
όψεων  των  ανεπίχρηστων  επιφανειών,  θα  εξασφαλισθεί  δε  πλήρης  εφαρμογή  των
τεμαχίων  μεταξύ  τους,  με  αρμούς  απόλυτα  ευθύγραμμους  και  παράλληλους.  Με
κατάλληλη πυκνή διάταξη του σκελετού στήριξης, ανάλογα με το πάχος και το ύψος των
στοιχείων που κατασκευάζονται  καθώς και με  την  χρήση  των  ειδικών  μεταλλικών
συνδέσμων,  θα  εξασφαλισθεί   τελείως   το  ευθύγραμμο  και  το  απαραμόρφωτο  των
ξυλοτύπων   ανεξάρτητα   από   το  τυχόν  μεγάλο  μήκος  ή  ύψος  των  κατασκευών.  Η
σύνθεση  και   στήριξη  τω ξυλοτύπων   όπου  απαιτείται  θα  γίνει  με  χρήση  πλαστικών
σωλήνων  και  συνδέσμων,  απαγορευομένων  των  τρυπόξυλων  ή  των  απλών  (χωρίς
πλαστικό σωλήνα) σιδηρών  ραβδών, μετά δε την αποξήλωση οι οπές  αυτές θα γεμίσουν
με ισχυρό τσιμεντοκονίαμα.  Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται  επίσης και  η
μόρφωση και η δημιουργία σκοτιών και φαλτσογωνιών οριζοντίων και κατακορύφων  με
διαστάσεις και στις θέσεις που προβλέπει η μελέτη ή ήθελε  υποδείξει  η επίβλεψη. Οι
σκοτίες και οι φαλτσογωνιές κατασκευάζονται με την τοποθέτηση στον ξυλότυπο πριν την
διάστρωση του σκυροδέματος,  ειδικής διατομής πήχεων από σίδηρο,  πολυαιθυλένιο ή
άλλο  σκληρό  πλαστικό,  που  θα  επιτρέπει  την  μόρφωση  απολύτως  ισόπαχων  και
ευθύγραμμων εγκοπών χωρίς “κοιλιές” ή άλλου είδους παραμορφώσεις. 
Ητοι υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής σε οποιαδήποτε στάθμη από το
έδαφος χωρίς την εργασία σύνθεσης και αποσύνθεσης των ξυλοτύπων που πληρώνεται
με άλλα άρθρα του τιμολογίου αυτού, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη
και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

ΕΥΡΩ: 7,00

38.20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας   B  500   C 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής
διατομών,  κατηγορίας (χάλυβας B500A,  B500C και  δομικά  πλέγματα)  και  διαμόρφωσης
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

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

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισμού.  Εάν  οι  πίνακες  αυτοί  δεν  συμπεριλαμβάνονται  στην  εγκεκριμένη  μελέτη  του
έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς
έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι  Πίνακες  θα  συντασσονται  βάσει  των  σχεδίων  της  μελέτης  και  θα  περιλαμβάνουν
λεπτομερώς  τις  διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγματα),  τις  διαμέτρους,  τις  θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί
μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι
ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.
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Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1
του  ΚΤΧ-2008,  ο  οποίος  παρατίθεται  στην  συνέχεια.  Σε  καμμία  περίπτωση  δεν  γίνεται
αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ. 
διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ.
διατομή 

(mm2)

Ονομ. 
μάζα/ μέτρο 

(kg/m)
Ράβδοι

Κουλούρες και
ευθυγραμμισμένα

προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0   19,6 0,154
5,5   23,8 0,187
6,0      28,3 0,222
6,5   33,2 0,260
7,0   38,5 0,302
7,5   44,2 0,347
8,0      50,3 0,395

10,0    78,5 0,617
12,0    113 0,888
14,0    154 1,21
16,0    201 1,58
18,0  254 2,00
20,0  314 2,47
22,0  380 2,98
25,0  491 3,85
28,0  616 4,83
32,0  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 τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το

δάπεδο εργασίας. 
 Η  τοποθέτηση  υποστηριγμάτων  (καβίλιες,  αναβολείς)  και  ειδικών  τεμαχίων

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

Α.Τ. : Β.   11

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C
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ΟΙΚ- 38.20.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

ΕΥΡΩ: 0,95

Α.Τ. : Β.   12

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας δομικά πλέγματα B500C

ΟΙΚ- 38.20.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας δομικά πλέγματα B500C.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

ΕΥΡΩ: 0,90

Α.Τ. : Β.   13

Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων

ΟΙΚ- 38.45 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 ύψος από το δάπεδο εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.

ΕΥΡΩ: 2,00

Α.Τ. : Β.   14

Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (  waterstop  )

ΟΔΟ- Β-44 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6373

Προμήθεια  και  τοποθέτηση  ελαστικής  ταινίας  στεγάνωσης  αρμού  κατασκευής  από
σκυρόδεμα, ενσωματούμενης στα εκατέρωθεν του αρμού στοιχεία, από νεοπρέν ή  PVC,
ευθύγραμμης, με μία κεντρική διόγκωση, πλάτους 240 mm, σε οποιαδήποτε θέση και κάθε
είδους  κατασκευή,  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  08-05-02-02  ‘’Ταινίες  στεγάνωσης  αρμών
κατασκευών από σκυρόδεμα (waterstops)’’.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  της  ελαστικής  ταινίας  και  των

προδιαμορφωμένων ειδικών τεμαχίων της, 
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 η  κοπή,  τοποθέτηση  και  στερέωση  της  ταινίας  στις  ράβδους  οπλισμού  του
σκυροδέματος, 

 η  συγκόλληση  τμημάτων  και  ειδικών  τεμαχίων  για  την  επίτευξη  συνεχούς
υδροφραγμού, 

 η  απαιτούμενη  ειδική  διαμόρφωση  των  ξυλοτύπων  για  την  διέλευση  του
προεξέχοντος τμήματος της ταινίας (η οποία είναι υποχρεωτική).

Στην περίπτωση που προβλέπεται  από την μελέτη ταινία πλάτους διαφορετικού από το
συμβατικό των 240 mm, η επιμέτρηση θα γίνεται με αναγωγή του μήκους της σε ισοδύναμο
μήκος συμβατικού πλάτους 240  mm, όπως ορίζεται στους γενικούς όρους του παρόντος
Τιμολογίου. 

Τιμή ανά μέτρο (m) μήκους ελαστικής ταινίας στεγάνωσης αρμών πλάτους 240 mm.

ΕΥΡΩ:  12,50

ΟΜΑΔΑ : Γ - ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ – ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ

Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους
έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις  τιμές  μονάδος  συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου
οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", με σήμανση
CE,  η  δαπάνη  του  απαιτούμενου  εξοπλισμού  ανάμιξης  και  τροφοδοσίας  του
κονιάματος,  οι  πλάγιες  μεταφορές,  τα  ικριώματα,  η  απομείωση  και  φθορά  των
υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων
και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με
σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου.

β) Στη  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  ενδεχόμενη  χρήση  ρευστοποιητικών
προσμίκτων κονιαμάτων, αλλά δεν συμπεριλαβάνεται 

γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα:
- τα  τυχόν  χρωστικά  και  αντισυρρικνωτικά  πρόσμικτα  και  τα  ενσωματούμενα

μεταλλικά  στοιχεία  (πλέγματα,  γαλβανισμένοι  συνδεμοι  και  αγκύρια  από
ανοξείδωτο χάλυβα)

- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και  η διαμόρφωση νεροχυτών και
καπακιών

- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη
- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων

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

Α.Τ. : Γ. 1

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9  x  12  x  19   cm  , πάχους 1/2
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
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ΟΙΚ- 46.10.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1

Πλινθοδομές  με  διάκενους  τυποποιημένους  οπτόπλινθους  διαστάσεων  9x12x19  cm,
πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι), 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.

ΕΥΡΩ: 20,00

Α.Τ. :     Γ.   2

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9  x  12  x  19    cm  , πάχους 1
πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

ΟΙΚ- 46.10.04 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4664.1

Πλινθοδομές  με  διάκενους  τυποποιημένους  οπτόπλινθους  διαστάσεων  9x12x19  cm,
πάχους 1 πλίνθου (μπατικοί τοίχοι), 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.

ΕΥΡΩ: 30,00

Α.Τ. : Γ.   3

Διαζώματα (σενάζ)   δρομικών τοίχων   από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα

ΟΙΚ- 49.01.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάτων (σενάζ) δρομικών τοίχων, ποδιών ή ανωφλίων τοίχων
πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12
με  συνδετήρες  Φ8/10),  διατομής έως 0,06 m2,  σε  οποιοδήποτε  ύψος  από το  δάπεδο
εργασίας. 

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

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

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 
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ΕΥΡΩ: 15,00

Α.Τ. : Γ.   4

Διαζώματα (σενάζ)   μπατικών τοίχων   από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα

ΟΙΚ- 49.01.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάτων (σενάζ) μπατικών τοίχων, ποδιών ή ανωφλίων τοίχων
πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12
με  συνδετήρες  Φ8/10),  διατομής έως 0,06 m2,  σε  οποιοδήποτε  ύψος  από το  δάπεδο
εργασίας. 

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

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

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

ΕΥΡΩ: 17,50

Α.Τ. : Γ.   5

Διαζώματα  (σενάζ)  εξωτερικών  διπλών  δρομικών  τοίχων  από  ελαφρά  οπλισμένο
σκυρόδεμα

ΟΙΚ- Ν.49.02.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 

Πλήρης κατασκευή γραμμικού διαζώματος (σενάζ) εξωτερικών διπλών δρομικών τοίχων ή
ποδιών ή κατακόρυφων ή ανωφλίων εξωτερικών τοίχων πληρώσεως, διατομής έως 0,06
m2,  με  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C16/20 και  ελαφρό οπλισμό  Β500C (S500s) (4Φ12 με
συνδετήρες Φ8/10), σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Το σενάζ θα είναι
ενιαίο και  θα συνδέει  τις  δύο παράλληλες και  σε απόσταση ευρισκόμενες  τοιχοποιϊες.
Κατά την φάση της σκυροδέτησης του σενάζ,  στο διάκενο μεταξύ των τοιχοποιϊών θα
τοποθετηθούν  ανάλογου  πάχους  τεμάχια  από  πολυστερίνη  για  να  μην  διαρεύσει  το
σκυρόδεμα στο κενό. 

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

Στη  περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης  διατομής,  η τιμή προσαυξάνεται
αναλογικά  με  βάση  το  προαναφερόμενο  εμβαδόν  διατομής  των  0,06  m2,  και  στη
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περίπτωση  προσαυξημένου  οπλισμού,  κατά  την  επιπλέον  διαφορά  του  ονομαστικού
βάρους τους.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

ΕΥΡΩ: 18,40

Α.Τ. :     Γ.   6

Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης,   συμπαγή
από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm

ΟΙΚ- 50.15.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4713 

Προδιαμορφωμένα  κινητά  διαχωριστικά  χώρων  υγιεινής,  τυποποιημένα,  βιομηχανικής
προέλευσης,  συμπαγή  από  συνθετικές  ρητίνες,  πάχους  10  mm,  ύψους  έως  2,20  m,
πλήρη με τις πόρτες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα συναρμολόγησης και στερέωσης
της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη
από φάκελο τεχνικών στοιχείων.
Eλάχιστες απαιτήσεις:  
- ανθεκτικότητα στην υγρασία και την βαρειά χρήση 
- δυνατότητα καθαρισμού με συνήθη απορρυπαντικά. 
- περιμετρική κορνίζα αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον 50x30 mm, με επίστρωση

πολυεστερικής ρητίνης, γαι την εξασφάλιση επαρκούς ακαμψίας
- στοιχεία  συναρμολόγησης  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  ποιότητας  AISI  304,  με

επικάλυψη πολυεστερικής ρητίνης  
- δυνατότητα  στερέωσης  του  σκελετού  των  πετασμάτων,  μέσω  κοχλιωτών

συστημάτων, ώστε να δημιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150 mm
- περιστρεφόμενες κλειδαριές με την ένδειξη (vacant/engaged),  με  τα απαιτούμενα

είδη κιγκαλερίας
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων επί τόπου
του έργου και η συναρμολόγηση και στερέωση σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πετάσματος

ΕΥΡΩ: 170,00

71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι
γενικοί όροι:

α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά):

- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του  επιχρίσματος.  όπως  αφαίρεση
ρύπων  (με  κατάλληλο  απορρυπαντικό),  μούχλας  (με  μυκητοκτόνο  διάλυμα),
χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ

- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας

της εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί.
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- Η  διαμόρφωση  τάκων  ζυγίσματος,  κατακορύφων  οδηγών,  ξύλινων  οδηγών
οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ

γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν
περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό  
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,

δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:

- Για  οποιαδήποτε  μεταβολή  της  αναφερόμενης  στην  περιγραφή  των  άρθρων
σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου,
του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά). 

- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες

διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών).

Α.Τ. :     Γ.   7

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

ΟΙΚ- 71.21 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7121

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5
cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα)
και  τρίτη  τριπτή (τριβιδιστή),  επί  τοίχων ή  οροφών,  σε οποιασδήποτε  στάθμη από το
έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ: 12,00

Α.Τ. : Γ.   8

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

ΟΙΚ- 71.31 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 ύψος μέχρι 4,00 m από το
δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με
κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως  περαιωμένη  εργασία,  με  τα  υλικά  επί  τόπου  και  τον  απαιτούμενο  μηχανικό
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ: 10,00

Α.Τ.: Γ.   9

Θερμομόνωση  εξωτερικών  επιφανειών  κτιρίου,  με  ολοκληρωμένο  πιστοποιημένο
“σύστημα” εξωτερικής θερμομόνωσης, πάχους μονωτικού 7 cm

ΟΙΚ- Ν.71.86.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7136

Θερμομόνωση  εξωτερικών  επιφανειών  κτιρίου,  με  ολοκληρωμένο  πιστοποιημένο
“σύστημα” εξωτερικής θερμομόνωσης, που εφαρμόζεται επί παντός είδους δομικό υλικό,
οιωνδήποτε  διαστάσεων  και  σχεδίου  επιφανειών  και  σε  οποιοδήποτε  ύψος  από  το
δάπεδο εργασίας,  αφού προηγηθεί  η  απαραίτητη  προετοιμασία  του υποβάθρου και  ο
καθαρισμός των επιφανειών. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο είναι οι
ακόλουθες:  1)  προετοιμασία  του  υποβάθρου  και  καθαρισμός  των  επιφανειών,  2)
τοποθέτηση  (συγκόλληση)  θερμομονωτικών  πλακών  γραφιτούχας  διογκωμένης
πολυστερίνης ειδικών προδιαγραφών πάχους 7 cm σε όλες τις επιφάνειες, με εφαρμογή
1-συστατικού,  ινοπλισμένου κονιάματος τσιμεντοειδούς  βάσης για  την  επικόλληση των
θερμομονωτικών πλακών. Το υλικό  αυτό θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ 998-
1:2010 ως γενικής χρήσης επίχρισμα / κονίαμα για εξωτερική και εσωτερική χρήση (GP),
με  συμπεριφορά στην  φωτιά  Α2  –  s1,  d0,  και  βυσμάτων με  πλαστικά  καρφιά  για  τη
μηχανική υποβοήθηση  της  στήριξης  των  πλακών περιμετρικά,  με  πύκνωσή τους  στις
γωνίες  και  στο άνω μέρος του κτιρίου,  3)  πλήρωση κενών στις  ενώσεις  των πλακών
γίνεται με εφαρμογή θερμομονωτικού αφρού πολυουρεθανικής ελεγχόμενης διόγκωσης,
με  ηχομονωτικές  ιδιότητες,  κατάλληλου  για  θερμομόνωση  στοιχείων,  4)  τοποθέτηση
ειδικών γωνιόκρανων και νεροσταλακτών από PVC για την διαμόρφωση των τελειωμάτων
της θερμομόνωσης και του επιχρίσματος σε ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες κλπ.)
και πλήρης διαμόρφωση της ένωσης του τοίχου με το έδαφος όπως προβλέπεται από τον
προμηθευτή, 5) εφαρμογή τσιμεντοειδούς βάσης, ενός συστατικού κονιάματος σε πάχος
στρώσης ~4mm, με εγκιβωτισμό ειδικού υαλοπλέγματος εντός της μάζας του κονιάματος,
με αλληλοκάλυψη των λωρίδων του υαλοπλέγματος τουλάχιστον 10 cm,  Το υαλόπλεγμα
με ειδική αντιαλκαλική επίστρωση και μεγάλη ικανότητα απορρόφησης τάσεων, βάρους
160gr/m2,  θα  πληροί  τις  απαιτήσεις  του  ETAG 004  για  χρήση ως  μέρος  συστήματος
εξωτερικής  θερμομόνωσης,  6)  Εφαρμογή  ασταριού  γενικής  χρήσης,  υδατικής  βάσης,
υδατοαπωθητικό, κατάλληλο για επιχρίσματα σε μορφή πάστας και για την τελική στρώση
φινιρίσματος του συστήματος και 7) Εφαρμογή τελικού επιχρίσματος με μορφή πάστας σε
πολύ  λεπτή  ή  μεγάλη  κοκκομετρία,  ακρυλικής  βάσης,  έτοιμη  προς  χρήση,  έγχρωμη,
υδατοαπωθητική σχεδιασμένη για χρήση ως τελική επίστρωση συστήματος εξωτερικής
θερμομόνωσης.  Το  προϊόν  θα  πληροί  τις  απαιτήσεις  του  προτύπου  ΕΝ  15824,  ως
οργανικής  βάσης  φινίρισμα  για  εξωτερική  χρήση,  διαθέτει  υψηλή  ελαστικότητα  και
εξαιρετική αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία. Η εφαρμογή του θα γίνει με σπάτουλα ή με
μηχανή εκτόξευσης.
Σημειώνεται ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα προτεινόμενα από τον προμηθευτή συμβατά
παρελκόμενα εξαρτήματα  όπως οδηγοί  στήριξης των θερμομονωτικών  πλακών,  ειδικά
τεμάχια, γωνιόκρανα και ειδικά υαλοπλέγματα, και θα εφαρμοσθούν οι κατασκευαστικές
λεπτομέρεις  του  συστήματος  με  χρήση  υλικών  και  εργασιών,  όπως  τις  προτείνει  ο
προμηθευτής,  έτσι  ώστε  να  εξασφαλιστεί  το  καλύτερο  δυνατόν  κατασκευαστικά  και
αισθητικά αποτέλεσμα. 
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Επισημαίνεται  ότι  όλα  τα  υλικά  που  θα  χρησιμοποιηθούν  πρέπει  να  είναι  του  ιδίου
“συστήματος”  κατασκευαστή,  πλήρως  συμβατά  μεταξύ  τους  και  με  τα  υπόβαθρα
εφαρμογής. Στους λαμπάδες των ανοιγμάτων και όπου αλλού προβλέπεται, το πάχος του
μονωτικού υλικού είναι μικρότερο σύμφωνα με τα σχέδια. 

Ήτοι υλικά, μικροϋλικά, ειδικά τεμάχια, ικριώματα και  εργασία  πλήρους κατασκευής του
συστήματος  εξωτερικής  θερμομόνωσης,  σε  οποιοδήποτε  σημείο  του  έργου,  αφού
προηγηθεί η απαραίτητη προετοιμασία των επιφανειών, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις
οδηγίες και τις προδιαγραφές των υλικών και του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04
«Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά
οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα».

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ: 45,00

Α.Τ.: Γ.   10

Θερμομόνωση  εξωτερικών  επιφανειών  κτιρίου,  με  ολοκληρωμένο  πιστοποιημένο
“σύστημα” εξωτερικής θερμομόνωσης, πάχους μονωτικού 5 cm

ΟΙΚ- Ν.71.86.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7136

Θερμομόνωση  εξωτερικών  επιφανειών  κτιρίου,  με  ολοκληρωμένο  πιστοποιημένο
“σύστημα” εξωτερικής θερμομόνωσης, που εφαρμόζεται επί παντός είδους δομικό υλικό,
οιωνδήποτε  διαστάσεων  και  σχεδίου  επιφανειών  και  σε  οποιοδήποτε  ύψος  από  το
δάπεδο εργασίας,  αφού προηγηθεί  η  απαραίτητη  προετοιμασία  του υποβάθρου και  ο
καθαρισμός των επιφανειών. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο είναι οι
ακόλουθες:  1)  προετοιμασία  του  υποβάθρου  και  καθαρισμός  των  επιφανειών,  2)
τοποθέτηση  (συγκόλληση)  θερμομονωτικών  πλακών  γραφιτούχας  διογκωμένης
πολυστερίνης ειδικών προδιαγραφών πάχους 5 cm σε όλες τις επιφάνειες, με εφαρμογή
1-συστατικού,  ινοπλισμένου κονιάματος τσιμεντοειδούς  βάσης για  την  επικόλληση των
θερμομονωτικών πλακών. Το υλικό  αυτό θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΝ 998-
1:2010 ως γενικής χρήσης επίχρισμα / κονίαμα για εξωτερική και εσωτερική χρήση (GP),
με  συμπεριφορά στην  φωτιά  Α2  –  s1,  d0,  και  βυσμάτων με  πλαστικά  καρφιά  για  τη
μηχανική υποβοήθηση  της  στήριξης  των  πλακών περιμετρικά,  με  πύκνωσή τους  στις
γωνίες  και  στο άνω μέρος του κτιρίου,  3)  πλήρωση κενών στις  ενώσεις  των πλακών
γίνεται με εφαρμογή θερμομονωτικού αφρού πολυουρεθανικής ελεγχόμενης διόγκωσης,
με  ηχομονωτικές  ιδιότητες,  κατάλληλου  για  θερμομόνωση  στοιχείων,  4)  τοποθέτηση
ειδικών γωνιόκρανων και νεροσταλακτών από PVC για την διαμόρφωση των τελειωμάτων
της θερμομόνωσης και του επιχρίσματος σε ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες κλπ.)
και πλήρης διαμόρφωση της ένωσης του τοίχου με το έδαφος όπως προβλέπεται από τον
προμηθευτή, 5) εφαρμογή τσιμεντοειδούς βάσης, ενός συστατικού κονιάματος σε πάχος
στρώσης ~4mm, με εγκιβωτισμό ειδικού υαλοπλέγματος εντός της μάζας του κονιάματος,
με αλληλοκάλυψη των λωρίδων του υαλοπλέγματος τουλάχιστον 10 cm,  Το υαλόπλεγμα
με ειδική αντιαλκαλική επίστρωση και μεγάλη ικανότητα απορρόφησης τάσεων, βάρους
160gr/m2,  θα  πληροί  τις  απαιτήσεις  του  ETAG 004  για  χρήση ως  μέρος  συστήματος
εξωτερικής  θερμομόνωσης,  6)  Εφαρμογή  ασταριού  γενικής  χρήσης,  υδατικής  βάσης,
υδατοαπωθητικό, κατάλληλο για επιχρίσματα σε μορφή πάστας και για την τελική στρώση
φινιρίσματος του συστήματος και 7) Εφαρμογή τελικού επιχρίσματος με μορφή πάστας σε
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πολύ  λεπτή  ή  μεγάλη  κοκκομετρία,  ακρυλικής  βάσης,  έτοιμη  προς  χρήση,  έγχρωμη,
υδατοαπωθητική σχεδιασμένη για χρήση ως τελική επίστρωση συστήματος εξωτερικής
θερμομόνωσης.  Το  προϊόν  θα  πληροί  τις  απαιτήσεις  του  προτύπου  ΕΝ  15824,  ως
οργανικής  βάσης  φινίρισμα  για  εξωτερική  χρήση,  διαθέτει  υψηλή  ελαστικότητα  και
εξαιρετική αντοχή σε υπεριώδη ακτινοβολία. Η εφαρμογή του θα γίνει με σπάτουλα ή με
μηχανή εκτόξευσης.
Σημειώνεται ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα προτεινόμενα από τον προμηθευτή συμβατά
παρελκόμενα εξαρτήματα  όπως οδηγοί  στήριξης των θερμομονωτικών  πλακών,  ειδικά
τεμάχια, γωνιόκρανα και ειδικά υαλοπλέγματα, και θα εφαρμοσθούν οι κατασκευαστικές
λεπτομέρεις  του  συστήματος  με  χρήση  υλικών  και  εργασιών,  όπως  τις  προτείνει  ο
προμηθευτής,  έτσι  ώστε  να  εξασφαλιστεί  το  καλύτερο  δυνατόν  κατασκευαστικά  και
αισθητικά αποτέλεσμα. 
Επισημαίνεται  ότι  όλα  τα  υλικά  που  θα  χρησιμοποιηθούν  πρέπει  να  είναι  του  ιδίου
“συστήματος”  κατασκευαστή,  πλήρως  συμβατά  μεταξύ  τους  και  με  τα  υπόβαθρα
εφαρμογής. Στους λαμπάδες των ανοιγμάτων και όπου αλλού προβλέπεται, το πάχος του
μονωτικού υλικού είναι μικρότερο σύμφωνα με τα σχέδια. 

Ήτοι υλικά, μικροϋλικά, ειδικά τεμάχια, ικριώματα και  εργασία  πλήρους κατασκευής του
συστήματος  εξωτερικής  θερμομόνωσης,  σε  οποιοδήποτε  σημείο  του  έργου,  αφού
προηγηθεί η απαραίτητη προετοιμασία των επιφανειών, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις
οδηγίες και τις προδιαγραφές των υλικών και του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04
«Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά
οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα».

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ: 43,00

ΟΜΑΔΑ : Ε - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α.Τ. : Ε.   1

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου   πλευράς άνω των 30 cm   

ΟΙΚ- 73.16.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7316

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5  mm, επί υποστρώματος πάχους 2  cm, από
τσιμεντοασβεστοκονίαμα  των  350  kg τσιμέντου  και  0,04  m3 ασβέστου,  με  τα  υλικά,
πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ: 12,00
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Α.Τ. : Ε.   2

Επιστρώσεις δαπέδων με βοτσαλωτές πλάκες τσιμέντου   διαστάσεων 40Χ40 cm   

ΟΙΚ- Ν.73.17.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7316

Επιστρώσεις  δαπέδων  με  βοτσαλωτές  πλάκες  τσιμέντου  διαστάσεων  40Χ40  cm και
πάχους  3  έως  5  cm,  οιασδήποτε  χρωματικής  απόχρωσης  και  μεγέθους  βοτσάλων
επιλογής  της  επίβλεψης,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1338,  με  αρμούς  πλάτους  έως  5  mm,  επί
υποστρώματος πάχους 2  cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350  kg τσιμέντου και
0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία
πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ: 14,40

Α.Τ. : Ε.   3

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια   GROUP   4, διαστάσεων 30  x  30 cm

ΟΙΚ- 73.33.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7331

Επιστρώσεις  δαπέδων  με  κεραμικά  πλακίδια  1ης  ποιότητας  ανυάλωτα,  έγχρωμα,
υδατοαπορροφητικοτητας  έως  0,5%,  αντοχής  σε  απότριψη  "GROUP  4",  διαστάσεων
30x30 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)

ΕΥΡΩ: 30,00

Α.Τ. : Ε.   4

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια   GROUP   1,   διαστάσεων 30  x  30 cm

ΟΙΚ- 73.34.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7326.1

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη
"GROUP 1", διαστάσεων 30x30 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με
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την μελέτη και την ΕΤΕΠ 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. 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ: 32,00

Α.Τ. : Ε.   5

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια

ΟΙΚ- 73.35 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7326.1 

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

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

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ: 4,00

Α.Τ. : Ε.   6

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις  , πάχους 3,0
cm

ΟΙΚ- 73.36.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7335

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα πάχους 3,0  cm,
με δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και
τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ: 16,00
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Α.Τ. : Ε.   7

Περιθώρια δώματος (λούκια)

ΟΙΚ- 73.47 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7347 

Περιθώρια  δώματος  (λούκια)  αναπτύγματος  έως  0,30  m,  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. 

Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του δώματος, η
διαμόρφωση  καμπύλου  τμήματος  με  ακτίνα  4  έως  5  cm,  με  κατάλληλο  καλούπι
(απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα), τα υλικά και μικροϋλικά και η
εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ: 8,00

Α.Τ. : Ε.   8

Επιστέψεις  στηθαίων,  δημιουργία  λουκιών  κλπ.  παρόμοιες  κατασκευές,  οιωνδήποτε
διαστάσεων και σχεδίου, με ισχυρή τσιμεντοκονία

ΟΙΚ- Ν.73.48.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7347 

Επιστέψεις  στηθαίων,  δημιουργία  λουκιών  κλπ.  παρόμοιες  κατασκευές,  οιωνδήποτε
διαστάσεων και σχεδίου, με ισχυρή τσιμεντοκονία μέσου πάχους 3  cm, που αποτελείται
από  δύο  στρώσεις  τσιμεντοκονιάματος  των  450  Kg τσιμέντου  με  χονδρόκοκκη  και
μετριόκοκκη άμμο, και τρίτη στρώση με πατητό-τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg
τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Στα κονιάματα, κατά την παρασκευή τους, θα προστεθεί
ειδικό βελτιωτικό που ελαχιστοποιεί το νερό και αυξάνει την αντοχή και την πρόσφυση με
το υπόβαθρο, καθώς και οπλισμός από ίνες πολυπροπυλενίου (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2
με  σήμανση  CE)  για  την  αποφυγή  και  τον  έλεγχο  επιφανειακών  ρηγματώσεων  που
οφείλονται στην πλαστική ξήρανση κατά το πρώιμο στάδιο της ενυδάτωσης, σε αναλογίες
και τρόπους εφαρμογής σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές των υλικών και τις
οδηγίες του προμηθευτή.. Ήτοι υλικά γενικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους
κατασκευής σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού
του υποβάθρου, την προσαρμογή στα σημεία συναρμογής με τα άλλα δομικά στοιχεία και
την δημιουργία μικρών ρύσεων για απορροή των ομβρίων όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας τσιμεντοκονιάματος

ΕΥΡΩ: 26,70

Α.Τ. : Ε.   9

Περιθώρια (σοβατεπιά) με   λωρίδες     linoleum
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ΟΙΚ- N.73.75.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7396

Περιθώρια  (σοβατεπιά)  με  λωρίδες linoleum,  πάχους  2,5  mm,  με  ηχοαπορροφητικό
υπόστρωμα πάχους 13 mm, ίδιου με αυτό που επιστρώνεται στο δάπεδο , οποιουδήποτε
σχεδίου διάταξης και χρωματισμού, σύμφωνα με την μελέτη που επικολούνται επάνω σε
βάση από pvc καμπύλης μορφής με ειδική διάταξη ενίσχυσης των άκρων. 
Περιλαμβάνεται  η  τοποθέτηση  της  βάσης  και  των  περιθωρίων  με  ειδικές  κόλλες,  η
στίλβωση και ο καθαρισμός της επιφάνειας. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)

ΕΥΡΩ: 3,50

Α.Τ. : Ε.   10

Αντιολισθητικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων από σκληρό   PVC

ΟΙΚ- Ν.73.77.04 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7396

Αντιολισθητικό  παρέμβλημα  μαρμάρινων  βαθμίδων  από  σκληρό  PVC,  εσωτερικών  ή
εξωτερικών χώρων, που τοποθετείται  ακριβώς (φρακαριστό) με ισχυρή κόλλα σε εγκοπή
που  έχει  διανοιγεί  επάνω  στο  πάτημα  της  βαθμίδας,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του
προμηθευτή.  Yλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  διάνοιξης  της  εγκοπής,
τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).

ΕΥΡΩ: 5,00

Α.Τ. : Ε.   11

Κατασκευή  αντιολισθητικής  επιφάνειας  ραμπών  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  ή
γαρμπιλόδεμα  με  σκληρυντικό  υλικό  επιφανείας  και  δημιουργία  αντιολισθητικών
ραβδώσεων

ΟΙΚ- Ν.73.95.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7373.1 

Κατασκευή  αντιολισθητικής  επιφάνειας  ραμπών  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  ή
γαρμπιλόδεμα,  με  σκληρυντικό  υλικό  επιφανείας  και  δημιουργία  αντιολισθητικών
ραβδώσεων, οιουδήποτε  χρώματος επιλογής της επίβλεψης, σε σκόνη, και σε αναλογία
10  Kg/m2 δαπέδου  που  εκτελείται  ως  εξής.  Όταν  το  σκυρόδεμα  ή  γαρμπιλόδεμα
(πληρώνεται με άλλο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης) αρχίσει να πήζει, αναμιγνύεται το
σκληρυντικό υλικό με νερό ώστε να δημιουργηθεί ένας πολτός, ο οποίος διαστρώνεται
επάνω στο νωπό γαρμπιλόδεμα. Στη συνέχεια γίνεται η κατεργασία της επιφάνειας για την
δημιουργία των ραβδώσεων με ειδικό χαράκτη, βάσει σχεδίου και σύμφωνα με τις οδηγίες
της επίβλεψης και τις προδιαγραφές του υλικού. Παράλληλα με όλα αυτά θα γίνει  αγωγή
της  επιφανείας  με   ψεκασμό  αντιεξατμιστικής  μεμβράνης  ή  κάλυψη  με  φύλλο
πολυαιθυλενίου  που  εμποδίζει   την  απότομη  ξήρανση  της  διάστρωσης.  Μετά  την
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παρέλευση τουλάχιστον τριών ημερών γίνεται η κοπή των αρμών επιφανείας πλάτους 3 -
4 mm, και σε βάθος 15 mm περίπου με μηχάνημα αρμοκοπής  σε κάναβο 20 – 25 m2, και
σε  διάταξη  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  επίβλεψης.  Οι  αρμοί  θα  πληρωθούν  με
ελαστομερές υλικό. Στα σημεία διαχωρισμού των παράπλευρων υλικών δαπεδόστρωσης,
τοποθετούνται ειδικά μεταλλικά ελάσματα. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή του σκλυρηντικού υλικού.
Με τις παραπάνω εργασίες πρέπει να επιτευχθεί η ενσωμάτωση του σκληρυντικού στο
σκυρόδεμα και η  δημιουργία ενός μονολιθικού δαπέδου χωρίς  κανένα απολύτως κίνδυνο
αποκόλλησης και ανθεκτικού σε φθορές, τριβή και κρούση. 

Ήτοι υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους επεξεργασίας της επιφάνειας των δαπέδων,
συμπεριλαμβανομένης της μόρφωσης και πλήρωσης των αρμών, κατά τα λοιπά σύμφωνα
με τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου

ΕΥΡΩ: 15,00

Α.Τ. : Ε.   12

Επεξεργασία δαπέδων από γαρμπιλόδεμα, για την δημιουργία   αντιολισθηρής ή χτενιστής
επιφανείας 

ΟΙΚ- Ν.73.95.06 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7373.1 

Επεξεργασία δαπέδων από γαρμπιλόδεμα για την δημιουργία αντιολισθηρής ή χτενιστής
επιφάνειας, που εκτελείται ως εξής. Αμέσως μετά την διάστρωση του γαρμπιλοδέματος
(πληρώνεται  με  άλλο  άρθρο  του  τιμολογίου  της  μελέτης)  η  επιφάνεια  αλφαδιάζεται  ή
δίνονται  οι  προβλεπόμενες  ρύσεις  με  την  βοήθεια  οδηγών και  μορφώνεται  με  δονητή
επιφανείας για να γίνει απολύτως επίπεδη και λεία, χωρίς καμία ανωμαλία ή προεξοχή
αδρανών υλικών.  Όταν η επιφάνεια έχει  στεγνώσει  σε ικανοποιητικό βαθμό ακολουθεί
επεξεργασία με μηχανικό λειαντήρα μεγάλων πτερύγων (ελικοπτεράκι) και  χειρονακτικά
με μυστρί ή σπάτουλα στα σημεία που  δεν καλύπτονται από τον λειαντήρα, κατά τέτοιο
τρόπο  ώστε  τελικά  να  επιτευχθεί  εντελώς  λεία  επιφάνεια.  Στη  συνέχεια  ακολουθεί
επεξεργασία με ειδική βούτσα ώστε να προκύψει ελαφρά αντιολισθηρότητα ή γίνεται ειδική
επεξεργασία  της επιφάνειας χειρονακτικά με κατάλληλο εργαλείο (χτένι)  για δημιουργία
αντιολισθητικών γραμμώσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Πριν την εφαρμογή της εργασίας, θα προηγηθεί η κατασκευή ανάλογων δειγμάτων μέχρι
να επιτευχθεί το τελικά επιθυμητό από την επίβλεψη αποτέλεσμα. 
Ήτοι  υλικά,  μικροϋλικά  και  εργασία  πλήρους  επιπέδωσης  του  γαρμπιλοδέματος  και
επεξεργασίας των επιφανειών σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου

ΕΥΡΩ: 7,50
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Α.Τ. : Ε.   13

Επιστρώσεις δαπέδων με γαρμπιλόδεμα των 300 Kg τσιμέντου ανά    m  3  ,  πάχους 9-9,5
mm  ,   με επιφανειακή   επεξεργασία

ΟΙΚ- Ν.73.95.08 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3208 

Επιστρώσεις δαπέδων με γαρμπιλόδεμα των 300 Kg τσιμέντου ανά  m3,  πάχους 9-9,5
mm, με επιφανειακή επεξεργασία, που θα αποτελέσουν το υπόστρωμα των εσωτερικών
δαπεδοστρώσεων. 

Πριν την διάστρωση του γαρμπιλοδέματος θα προηγηθεί πολύ καλός καθαρισμός των
επιφανειών με αφαίρεση παντός χαλαρού υλικού και προσδιορισμός με υγρασιόμετρο της
υγρασίας του υποστρώματος που πρέπει να είναι ≤ 4%.

Για  να  εξασφαλιστεί  η  πρόσφυση  του  γαρμπιλοδέματος  με  την  υπόβαση  θα
χρησιμοποιηθεί  συγκολλητικό  γαλάκτωμα  κατάλληλου  τύπου  ή  εποξειδικό  υλικό
συγκόλλησης.  Κατά την παρασκευή του γαρμπιλοδέματος,  θα γίνει  χρήση προσμίκτου
ισχυρού υπερρευστοποιητή νέας γενιάς σε υγρή μορφή, για την επίτευξη υψηλής μείωσης
νερού σε συνδυασμό με αυξημένη ρευστότητα μείγματος,  καθώς και  οπλισμός με ίνες
πολυπροπυλενίου (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2 με σήμανση CE) για την αποφυγή και τον
έλεγχο  επιφανειακών  ρηγματώσεων  που  οφείλονται  στην  πλαστική  ξήρανση  κατά  το
πρώιμο στάδιο της ενυδάτωσης, σε αναλογίες και τρόπους εφαρμογής σύμφωνα με τις
αντίστοιχες προδιαγραφές των υλικών και τις οδηγίες του προμηθευτή. 
Περιμετρικά των χώρων διαμορφώνονται αρμοί με φύλλα πολυστερίνης.

Στη συνέχεια διαστρώνεται το γαρμπιλόδεμα, δονείται με δονητή επιφανείας για να γίνει
απολύτως επίπεδη και  λεία,  χωρίς καμία ανωμαλία ή προεξοχή  αδρανών υλικών και
αλφαδιάζεται ή δίνονται οι προβλεπόμενες ρύσεις με την βοήθεια των οδηγών, και όταν η
επιφάνεια  του  σκυροδέματος  έχει  στεγνώσει  ακολουθεί  επεξεργασία  με  μηχανικό
λειαντήρα μεγάλων πτερύγων (ελικοπτεράκι) και  χειρονακτικά με μυστρί ή σπάτουλα στα
σημεία  που   δεν  καλύπτονται  από  τον  λειαντήρα,  κατά  τέτοιο  τρόπο ώστε  τελικά  να
επιτευχθεί εντελώς λεία επιφάνεια. 

Παράλληλα με όλα αυτά θα γίνει  αγωγή  της επιφανείας με  ψεκασμό αντιεξατμιστικής
μεμβράνης ή κάλυψη με φύλλο πολυαιθυλενίου που εμποδίζει  την απότομη ξήρανση της
διάστρωσης. Μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών ημερών γίνεται η κοπή των αρμών
επιφανείας, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15 mm περίπου με μηχάνημα αρμοκοπής  σε
κάναβο 4Χ4 m, και σε διάταξη σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Μετά την πλήρη
ωρίμανση του γαρμπιλοδέματος, θα ακολουθήσει πολύ καλός καθαρισμός της επιφάνειας,
καθώς και στοκάρισμα των αρμών με εποξειδική ρητίνη 2-συστατικών σε συνδυασμό με
χαλαζιακή άμμο.

Συμπεριλαμβάνεται  η προμήθεια των υλικών και  μικρουλικών επί  τόπου του έργου,  η
ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες
από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και επεξεργασία της άνω στάθμης επίπεδης και
λείας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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ΕΥΡΩ: 14,24

Α.Τ. : Ε.   14

Επιστρώσεις δαπέδων με γαρμπιλόδεμα των 300 Kg τσιμέντου ανά    m  3  ,  πάχους 9-9,5
mm  ,   με επιφανειακή   επεξεργασία   βιομηχανικού δαπέδου με σκληρυντικό υλικό επιφανείας
οιουδήποτε  χρώματος

ΟΙΚ- Ν.73.95.09 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3208 

Επιστρώσεις δαπέδων με γαρμπιλόδεμα των 300 Kg τσιμέντου ανά  m3,  πάχους 9-9,5
mm, με επιφανειακή επεξεργασία βιομηχανικού δαπέδου με σκληρυντικό υλικό επιφανείας
οιουδήποτε  χρώματος και σε αναλογία 5 Kg/m2. 

Πριν την διάστρωση του γαρμπιλοδέματος θα προηγηθεί πολύ καλός καθαρισμός των
επιφανειών με αφαίρεση παντός χαλαρού υλικού και προσδιορισμός με υγρασιόμετρο της
υγρασίας του υποστρώματος που πρέπει να είναι ≤ 4%.

Για  να  εξασφαλιστεί  η  πρόσφυση  του  γαρμπιλοδέματος  με  την  υπόβαση  θα
χρησιμοποιηθεί  συγκολλητικό  γαλάκτωμα  κατάλληλου  τύπου  ή  εποξειδικό  υλικό
συγκόλλησης.  Κατά την παρασκευή του γαρμπιλοδέματος,  θα γίνει  χρήση προσμίκτου
ισχυρού υπερρευστοποιητή νέας γενιάς σε υγρή μορφή, για την επίτευξη υψηλής μείωσης
νερού σε συνδυασμό με αυξημένη ρευστότητα μείγματος,  καθώς και  οπλισμός με ίνες
πολυπροπυλενίου (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2 με σήμανση CE) για την αποφυγή και τον
έλεγχο  επιφανειακών  ρηγματώσεων  που  οφείλονται  στην  πλαστική  ξήρανση  κατά  το
πρώιμο στάδιο της ενυδάτωσης, σε αναλογίες και τρόπους εφαρμογής σύμφωνα με τις
αντίστοιχες προδιαγραφές των υλικών και τις οδηγίες του προμηθευτή. 
Περιμετρικά των χώρων διαμορφώνονται αρμοί με φύλλα πολυστερίνης.

Στη συνέχεια διαστρώνεται το γαρμπιλόδεμα, δονείται με δονητή επιφανείας για να γίνει
απολύτως επίπεδη και  λεία,  χωρίς καμία ανωμαλία ή προεξοχή  αδρανών υλικών και
αλφαδιάζεται  ή  δίνονται  οι  προβλεπόμενες  ρύσεις  με  την  βοήθεια  οδηγών.   Όταν  η
επιφάνεια του γαρμπιλοδέματος έχει στεγνώσει διαστρώνονται τα 2/3 της ποσότητας του
σκληρυντικού υλικού επάνω στο νωπό σκυρόδεμα και ακολουθεί ισχυρή συμπίεση του
υλικού  και  επεξεργασία  με  μηχανικό  λειαντήρα  μεγάλων  πτερύγων  (ελικοπτεράκι)  και
χειρονακτικά με μυστρί ή σπάτουλα στα σημεία που  δεν καλύπτονται από τον λειαντήρα.
Στη συνέχεια διαστρώνεται  το υπόλοιπο 1/3 της ποσότητας του σκληρυντικού και  γίνεται
νέα  συμπίεση  και  επεξεργασία με τον μηχανικό λειαντήρα ώστε να ενσωματωθεί  το
μίγμα του σκληρυντικού υλικού στο σκυρόδεμα και να σχηματισθεί πρόσθετη ενισχυμένη
επιφάνεια πάχους 3 mm τουλάχιστον. Τέλος  ακολουθεί η τελική λείανση της επιφάνειας
(φινίρισμα)  με  μηχανικό  λειαντήρα κατά τέτοιο τρόπο ώστε τελικά να επιτευχθεί λεία ή
αντιολισθηρή επιφάνεια.  

Παράλληλα με όλα αυτά θα γίνει  αγωγή  της επιφανείας με  ψεκασμό αντιεξατμιστικής
μεμβράνης ή κάλυψη με φύλλο πολυαιθυλενίου που εμποδίζει  την απότομη ξήρανση της
διάστρωσης. Μετά την παρέλευση τουλάχιστον τριών ημερών γίνεται η κοπή των αρμών
επιφανείας, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15 mm περίπου με μηχάνημα αρμοκοπής  σε
κάναβο 4Χ4 m, και σε διάταξη σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Μετά την πλήρη
ωρίμανση του γαρμπιλοδέματος, θα ακολουθήσει πολύ καλός καθαρισμός της επιφάνειας,
καθώς και στοκάρισμα των αρμών ελαστομερές υλικό.
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Συμπεριλαμβάνεται  η προμήθεια των υλικών και  μικρουλικών επί  τόπου του έργου,  η
ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες
από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και επεξεργασία της άνω τελικής στάθμης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ: 15,10

Α.Τ. : Ε.   15

Επιστρώσεις δαπέδων με ηχομονωτικούς τάπητες από   linoleum  , σε ρόλους πλάτους 2,00
m, και πάχους 3,8  mm

ΟΙΚ- Ν.74.00.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7396 

Επιστρώσεις  δαπέδων με  ηχομονωτικούς  τάπητες  από linoleum,  σε ρόλλους πλάτους
2,00 m, και πάχους 2,5 mm, με ηχοαπορροφητικό υπόστρωμα πολυολεφινών πάχους 13
mm µε ακουστική απόδοση ∆Lw= 18 dB, με μεγάλη αντοχή στη σκληρή χρήση και στο
χρόνο, οιουδήποτε χρώματος ή συνδυασμού χρωμάτων και σχεδίου διάταξης σύμφωνα
με  την  μελέτη  ή  επιλογής  της  επίβλεψης.  Οι  τάπητες  κατασκευάζονται  από  λάδι
λιναρόσπορου, ρετσίνι, κόκκους ξύλου και φελλού και ορυκτό χρώμα πεπιεσμένα σε μία
και μόνο στρώση επάνω σε φυσική γιούτα, διασφαλίζοντας αντοχή στο χάραγµα έως 0,08
mm και µια απόλυτα λεία επιφάνεια. Αποσκληραίνονται σε ειδικούς φούρνους  με πολύ
υψηλές θερμοκρασίες,  για να αποκτήσουν την απαιτούμενη ανθεκτικότητα, ευκαμψία και
αντοχή  στη  σκληρή  χρήση.  Είναι  βραδύκαυστοι,  μη  τοξικοί  κατά  την  καύση σε  πολύ
μεγάλη πυρκαϊά, δεν συσσωρεύουν ηλεκτρικά φορτία, είναι μικροβιοκτόνοι, υποαλλεργικοί
και στεγανοί που επιτυγχάνεται με τη μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης των αρμών. 

Οι  τάπητες  επικολλούνται  με  ειδική  κόλλα  επάνω  σε  λείο  δάπεδο  αφού  προηγηθεί
καθαρισμός  της  επιφανείας  και  αποκατάσταση  των  τυχόν  προβλημάτων  του
υποστρώματος  με  επισκευαστικά  υλικά  συμβατά  με  τα  υπόλοιπα  υλικά.  Πριν  την
εφαρμογή  των  ταπήτων  θα  πρέπει  να  μετρηθεί  το  υπόλοιπο  της  υγρασίας  που
εσωκλείεται στο υπόστρωμα το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει την τάξη μεγέθους  4%.

Οι αρμοί μεταξύ των ρόλων πάχους 3.5 mm συγκολούνται με τη μέθοδο της θερμικής
συγκόλλησης και με τα κατάλληλα  αρμοκολλητικά εργαλεία και θερμοκολλητικό κορδόνι
συγκόλλησης.  Μετά το πέρας της διαδικασίας της αρμοκόλλησης η περίσσια του υλικού
του  αρμού  θα  αφαιρεθεί  σε  δύο  διαδοχικές  φάσεις  με  ειδικά  εργαλεία  έτσι  ώστε  να
διασφαλίζεται η στεγανότητα των αρμών καθώς και η μη διαφοροποίηση ύψους μεταξύ
φύλλων και αρμών. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διάστρωσης και συγκόλλησης
του τάπητα, οι επιφάνειες επιστρώνονται με ειδικό προστατευτικό γαλάκτωμα.

Ήτοι τάπητες, ηχομονωτικό υπόστρωμα, κόλλες, κορδόνια συγκόλλησης, προστατευτικό
υγρό και εργασία πλήρους επικόλλησης και αρμοκόλλησης σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή και τις τεχνικές προδιαγραφές του υλικού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ: 25,00
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Α.Τ. : Ε.   16

Επιστρώσεις  δαπέδων    παιδικής  χαράς    με    αντικραδασμικά  πλακίδια  ασφαλείας,
κατασκευασμένα από μίγμα   πολυουρεθάνη  ς   με έγχρωμο 100% ανακυκλωμένο καουτσούκ
σε κόκκους, οιουδήποτε χρώματος ή συνδυασμού χρωμάτων, διαστάσεων 500Χ500Χ50
mm

ΟΙΚ- Ν.74.00.05 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7396 

Επιστρώσεις  δαπέδων  παιδικής  χαράς  με  αντικραδασμικά  πλακίδια  ασφαλείας,
κατασκευασμένα από μίγμα πολυουρεθάνης με έγχρωμο 100% ανακυκλωμένο καουτσούκ
σε κόκκους,  οιουδήποτε χρώματος ή συνδυασμού χρωμάτων, διαστάσεων 500Χ500Χ50
mm.  Η  επιφάνεια  των  πλακιδίων  είναι  λεία,  πορώδης  και  αντιολισθητική,  είναι
υδατοπερατά  και  η  κάτω  πλευρά  τους  φέρει  αυλακώσεις  ή  στρογγυλές  τάπες  σε
απόσταση, για μεγαλύτερη απορρόφηση κραδασμών και για την δίοδο των υδάτων. Για
την  τοποθέτησή  τους  υπάρχουν,  εργοστασιακά  κατασκευασμένες,  οπές  και  πύροι
σύνδεσης στα πλαϊνά των πλακιδίων για να συνδέονται στέρεα μεταξύ τους (8 πύροι ανά
τρέχον μέτρο).  Είναι  εύκολα στο κόψιμο ώστε να μπορούν να κοπούν ακριβώς όπως
απαιτείται  για  να  ταιριάζουν  απόλυτα  στα  λοιπά  στοιχεία  της  παιδικής  χαράς.  Η
τοποθέτηση  των  πλακιδίων  γίνεται  με  την  χρήση  των  εργοστασιακά  τοποθετημένων
πύρων που συνδέουν τις πλαϊνές επιφάνειες των πλακιδίων που εξασφαλίζουν γρήγορη
και σταθερή τοποθέτηση, σε συνδυασμό με παράλληλη χρήση πολυουρεθανικής κόλλας
όταν  τοποθετούνται  επάνω  σε  σκληρό  δάπεδο  ή  χωρίς  όταν  τοποθετούνται  επί  του
εδάφους. Ο σχεδιασμός και η παραγωγή των πλακιδίων ασφαλείας θα πρέπει να είναι
σύμφωνος με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του "Equipment Safety Law EN 1177-1. 

Ήτοι υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής της επίστρωσης σύμφωνα με
τις ειδικές προδιαγραφές του προμηθευτή και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας

ΕΥΡΩ: 45,00

Α.Τ. : Ε.   17

Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες μαλακού μαρμάρου πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5
τεμ/m  2  , προέλευσης   ΝΕΣΤΟΥ   (λευκό)

ΟΙΚ- 74.30.05 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7451 

Επιστρώσεις  δαπέδων  με  ισομεγέθεις  πλάκες  μαλακού  μαρμάρου  πάχους  3  cm,  σε
αναλογία έως 5 τεμ/m2, προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό), 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, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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ΕΥΡΩ:                                  78.50

Α.Τ. : Ε.   1  8

Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες μαλακού μαρμάρου πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5
τεμ/m  2  , προέλευσης   ΚΑΒΑΛΑΣ   (  γκρι)   αμμοβολημένο αγυάλιστο

ΟΙΚ- N.74.31.05 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7451 

Επιστρώσεις  δαπέδων  με  ισομεγέθεις  πλάκες  μαλακού  μαρμάρου  πάχους  3  cm,  σε
αναλογία  έως  5  τεμ/m2,  προέλευσης  ΚΑΒΑΛΑΣ  (γκρι)  αμμοβολημένο  αγυάλιστο,
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
τσιμεντοκονιάματα  ή  γενικά  κονιάματα  στρώσεως  και  η  εργασία  κοπής  των  πλακών,
αμμοβολής  των  πλακών  για  δημιουργία  αντιολισθηρής  επιφάνειας,  στρώσης,
αρμολογήματος και καθαρισμού

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ:                                  73.50

Α.Τ. : Ε.   19

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μαλακό   μάρμαρο πάχους 3
cm, πλάτους   έως 4  0   cm  , προέλευσης   ΝΕΣΤΟΥ   (λευκό)

ΟΙΚ- Ν.75.02.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7506

Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων  από μαλακό μάρμαρο πάχους 3
cm, πλάτους έως 40 cm, προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό), 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, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ: 79,00

Α.Τ. : Ε.   20

Περιθώρια (σουβατεπιά)  από μαλακό  μάρμαρο πάχους 2 cm, προέλευσης    ΝΕΣΤΟΥ
(λευκό)

ΟΙΚ- 75.11.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7511
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Περιθώρια (σουβατεπιά)  από μάρμαρο μαλακό προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό), πάχους 2
cm και πλάτους 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, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

ΕΥΡΩ: 8,00

Α.Τ. : Ε.   21

Περιθώρια (σουβατεπιά)  από μαλακό  μάρμαρο πάχους 2 cm, προέλευσης ΚΑΒΑΛΑΣ
(γκρι) αμμοβολημένο αγυάλιστο

ΟΙΚ- N.75.12.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7511

Περιθώρια (σουβατεπιά)  από μάρμαρο μαλακό προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό), πάχους 2
cm και πλάτους 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, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

ΕΥΡΩ: 7,50

Α.Τ. : Ε.   22

Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm, πλάτους   έως   40 cm, προέλευσης
ΝΕΣΤΟΥ (λευκό)

ΟΙΚ- Ν.75.32.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7531

Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm, προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό),
πλάτους έως 40 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,
λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ: 70,00
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Α.Τ. : Ε.   23

Επενδύσεις  βαθμίδων  μήκους  μέχρι  2.00  m  με  μάρμαρο  πάχους  3/2  cm
(βατήρων/μετώπων), προέλευσης   ΝΕΣΤΟΥ   (λευκό)

ΟΙΚ- 75.41.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7541 

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους μέχρι 2.00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο πάχους   3/2
cm (βατήρων/μετώπων), προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό), 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,λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πρόσθιας ακμής βατήρων. 

ΕΥΡΩ: 33,00

Α.Τ. : Ε.   24

Επενδύσεις  βαθμίδων  μήκους  μέχρι  2.00  m  με  μάρμαρο  πάχους  3/2  cm
(βατήρων/μετώπων), προέλευσης   ΚΑΒΑΛΑΣ   (  γκρι)   αμμοβολημένο αγυάλιστο

ΟΙΚ- Ν.75.42.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7541 

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους μέχρι 2.00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο πάχους   3/2
cm  (βατήρων/μετώπων),  προέλευσης  ΚΑΒΑΛΑΣ  (γκρι)  αμμοβολημένο  αγυάλιστο,
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
τσιμεντοκονιάματα  ή  γενικά  κονιάματα  στρώσεως  και  η  εργασία  κοπής  των  πλακών,
αμμοβολής  των  πατημάτων  για  δημιουργία  αντιολισθηρής  επιφάνειας,  στρώσης,
αρμολογήματος και καθαρισμού.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πρόσθιας ακμής βατήρων. 

ΕΥΡΩ: 30,00

Α.Τ. : Ε.   25

Σκαλομέρια από μαλακό   μάρμαρο πάχους 2 cm,   προέλευσης    ΝΕΣΤΟΥ   (λευκό)

ΟΙΚ- 75.58.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7558 

Σκαλομέρια  από  μαλακό μάρμαρο  πάχους  2  cm,  προέλευσης  ΝΕΣΤΟΥ  (λευκό),
αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή από δύο ορθογωνικά τεμάχια (κλιμακωτά),
σύμφωνα με την μελέτη. 
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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. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ: 14,00

Α.Τ. : Ε.   26

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 

ΟΔΟ  Β-51 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2921

Τοποθέτηση  προκατασκευασμένων  κρασπέδων  από  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C20/25,
διατομής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών
της  μελέτης,  με  απότμηση,  ευθυγράμμων  ή  καμπύλων,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1340,  προς
κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται
σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους
επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και  τάφροι
ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην

του σκυροδέματος της βάσης έδρασης, 
 η τοποθέτησή τους  σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις  προβλεπόμενες  θέσεις  από τα

σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των
0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά
συνεχούς  πρίσματος  διατομής  0,10x0,20  m από  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C8/10,  ο
εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου
ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η
οποία επιμετράται ιδιαιτέρως.

ΕΥΡΩ: 8,80

ΟΜΑΔΑ : ΣΤ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Α.Τ. : ΣΤ.   1

Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία πριστής δομικής ξυλείας 

ΟΙΚ- 52.76.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5277 

Ζευκτά  στέγης  πλαισιωτά  ή  δικτυωτά,  οποιουδήποτε  ανοίγματος  και  σε  οποιοδήποτε
ύψος  από  το  έδαφος,  από  απλά  στοιχεία  πριστής  δομικής  ξυλείας  κατηγορίας  κατ’
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ελάχιστον  C22  -  10E κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 338,  σύμφωνα  με  την  στατική  μελέτη,  με  τους
στρωτήρες, τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους ζευκτών και ημιζευκτών (κατά μήκος,
κατά πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και τοποθετημένα. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας. 

ΕΥΡΩ: 600,00

Α.Τ. : ΣΤ.   2

Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή

ΟΙΚ- 52.79.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5280 

Τεγίδωση στέγης από πριστή ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες και
επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους
κατασκευής). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας. 

ΕΥΡΩ: 400,00

Α.Τ. : ΣΤ.   3

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20   mm

ΟΙΚ- 52.81.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5281 

Επενδύσεις  στεγών  και  δαπέδων  με  κόντρα  πλακέ  θαλάσσης  πάχους  20  mm,  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 150x150 mm και πύκνωση στά άκρα 100x100 mm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας

ΕΥΡΩ: 28,00

54. ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ

Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν
εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:
Ολα  τα  απαιτούμενα  συνδετικά  μέσα,  όπως  γαλβανισμένα  εν  θερμώ  καρφιά,

ξυλόβιδες,  ξυλουργικές  κόλλες,  γαλβανισμένα  μεταλλικά  ειδικά  τεμάχια  και
στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα.
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων

από οποιοδήποτε  συνθετικό  υλικό,  οι  μαστίχες  σφράγισης  αρμών (ακρυλικές,
σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),  
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- Τα  στηρίγματα  της  κάσσας  (τρία  ανά  ορθοστάτη  και  τουλάχιστον  ένα  στο
πανωκάσι  για  τα  δίφυλλα  κουφώματα  )  από  εν  θερμώ  γαλβανισμένη  λάμα
διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό
στήριξης της κάσσας,

- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι
τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης,

- Τα  περιθώρια  (περβάζια)  διαστάσεων  τουλάχιστον  12x50  mm,  ή  ημικυκλικό
αρμοκάλυπτρο  διαστάσεων  τουλάχιστον  2,5x2,5  mm  (εκτός  αν  ορίζονται
μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα),

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

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

ενώ αν παραμένουν θα είναι  από εμποτισμένη ξυλεία  πάχους 22 mm) και  η
στήριξή τους,

- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ)
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά 

της ασφάλισης και κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται 
στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο, 

β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο 
αντίστοιχο άρθρο):
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες, 
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια.

γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της
βασικής δομικής ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού
αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου:

Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο
τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο νέος.

Α.Τ. : ΣΤ.   4

Υαλοστάσια ξύλινα σταθερά, μονόφυλλα ή πολύφυλλα

ΟΙΚ-  Ν.54.23.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5421  

Υαλοστάσια  ξύλινα  σταθερά,  μονόφυλλα  ή  πολύφυλλα,  από  τροπική  ξυλεία  ABURA
(χωρίς ρόζους),  οιωνδήποτε διαστάσεων και  σχεδίου,  σύμφωνα με την μελέτη και  την
ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιμετρικό πλαίσιο και ενδιάμεσα στοιχεία
από μασίφ  διατομή  6Χ5  cm,  με  πηχάκια  στερέωσης  υαλοπινάκων και  γενικά  ξυλεία,
σιδηρικά  και  όλα  τα  αναγκαία  υλικά  κατασκευής  και  στερέωσης και  εργασία  πλήρους
κατασκευής και τοποθέτησης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ:                                  120,00 
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Α.Τ. : ΣΤ.   5

Ξύλινες πρεσσαριστές θύρες εσωτερικών χώρων παντός τύπου, μονόφυλλες ή δίφυλλες
μετά ή άνευ φεγγιτών, με μεταλλική κάσα, πλήρεις μετά της βαφής τους

ΟΙΚ- N.54.47.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5446.1 

Ξύλινες πρεσσαριστές θύρες εσωτερικών χώρων παντός τύπου, μονόφυλλες ή δίφυλλες
μετά ή άνευ φεγγιτών με διαφανές κρύσταλλο, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, με
φύλλα ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα. Οι πόρτες αποτελούνται από :

 Μεταλλική κάσα από γαλβανισμένη "εν θερμώ" λαμαρίνα, πάχους 1,5 έως 2,00 mm και
στραντζαρισμένη  ώστε  να  δημιουργείται  ειδική  πατούρα  για  την  τοποθέτηση,
περιμετρικά, ελαστικού παρεμβύσματος από ΕΡDΜ, στο σημείο επαφής θυρόφυλλου –
κάσας (για αθόρυβο κλείσιμο φύλλου), και περιμετρική σκοτία στην προσαρμογή με τον
τοίχο. Η διατομή της κάσας καλύπτει όλο το πάχος του λαμπά (αγκαλιάζει και τις δύο
παρειές  του  τοίχου). Όλες  οι  μεταλλικές  κάσες  γεμίζονται  με  λεπτόρευστο
γαρμπιλόδεμα των 350 Kg μέχρι και του υπερθύρου τους. Το γέμισμα πρέπει να γίνεται
σταδιακά για να μη δημιουργηθούν βέλη κάμψης. Ειδικές θήκες κολλούνται πίσω από
τις  κάσες  προκειμένου  να  υποδεχθούν  τους  μεντεσέδες,  που  είναι  βιδωμένοι  στα
φύλλα. Τοποθετούνται τρεις (3) μεντεσέδες βαρέως τύπου (διάμετρος άξονα μεντεσέ 
16 mm) καθ' ύψος. Κάθε ορθοστάτης κάσας έχει τρεις εγκάρσιες ενισχύσεις με τζινέτια
που  πακτώνονται  στον  τοίχο.  Ακολουθεί  το  πρεσσάρισμα  δύο  ακέραιων  φύλλων
κόντρα  πλακέ  οκουμέ  Α'  ποιότητος  ή  MDF  πάχους  6  mm  με  ισχυρές  κόλλες  και
θερμόπρεσσα. Το συνολικό πάχος των θυροφύλλων θα είναι περίπου 45mm.

 Ξύλινο πρεσσαριστό θυρόφυλλο, χωρίς πατούρα επικάλυψης (καβαλίκι). Αποτελούνται
από πλαίσιο (τελλάρο) Σουηδικής ξυλείας, χωρίς ρόζους αρίστης ποιότητος. Το πάχος
του πλαισίου είναι 30 mm και οι διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων του είναι για μεν
τα "μπόγια" και το πάνω "τρέσσο" 85/30, για δε το κάτω "τρέσσο" 170/30 (2 κολλητά
τεμάχια  85/30).  Το "γέμισμα"  του πλαισίου  γίνεται  με  ξύλινη  κυψέλη  (εσχάρα)  από
μισοχαρακτά  πηχάκια  8-10  mm  ανά  15  cm,  ή  με  άλλες  κυψελωτές  ελαφρές
κατασκευές. Ο οφθαλμός της εσχάρας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 10 cm..

Όλες  οι  ορατές  ξύλινες  επιφάνειες  θα  βαφούν  με  σύγχρονα  βερνίκια  ξύλου,  όπως
αλκυδικά βερνίκια με βάση το νερό, βερνίκια με ειδικές συμβατές διαφανείς ή αδιαφανείς
χρωστικές ουσίες κ.λ.π. αφού προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία των επιφανειών, ενώ
οι  μεταλλικές  χρωματίζονται  με  ντουκοχρώματα  στιλπνά,  με  βάση  αλκυδικές  ρητίνες,
περιεκτικότητας σε στερεά τουλάχιστον 70% (χρωστικής επί των στερεών 45% έως 47%
κ.β.) σε δύο τουλάχιστον στρώσεις. Όλα τα είδη των χρωμάτων που θα χρησιμοποιηθούν
πρέπει  να  είναι  "οικολογικού  σήματος"  φιλικά  προς  το  περιβάλλον  και  χωρίς  τοξικά
συστατικά.
Τα θυρόφυλλα θα φέρουν όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα ανάρτησης και λειτουργίας
σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, με   παρεχόμενη πενταετή εγγύηση.
Ήτοι υλικά γενικά, μικροϋλικά, ειδικά τεμάχια, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής,
τοποθέτησης,  στερέωσης,  βαφής  και  παράδοσης έτοιμων για λειτουργία και ασφάλιση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εξωτερικού περιγράμματος θύρας.

ΕΥΡΩ: 161,00
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Α.Τ. : ΣΤ.   6

Ξύλινο πολύφυλλο πτυσσόμενο διαχωριστικό βιομηχανικού τύπου (κινητός τοίχος)

ΟΙΚ- N.54.47.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5446.1

Ξύλινο  πολύφυλλο  πτυσσόμενο  διαχωριστικό  βιομηχανικού  τύπου  (κινητός  τοίχος),
πάχους 104 mm και πλάτους φύλλων 80-124 cm με δείκτη ηχοαπορρόφησης > 45 dB και
αντίσταση στην φωτιά 60΄, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη.
Αποτελούνται από εσωτερικό αφανή μεταλλικό σκελετό, επάνω στον οποίο στερεώνονται
μοριοσανίδες πάχους 19 mm (και στις δύο πλευρές), στο δε σόκορο υπάρχει προφίλ PVC
ή  από  ανοδιωμένο  αλουμίνιο  (κοίλο  –  κυρτό).  Οι  μοριοσανίδες  είναι  σταθερά
συνδεδεμένες στον σκελετό των πανέλλων και δεν συγκρατούνται μόνο από προφίλ μέσω
των  πλευρικών  σόκορων.  Οι  διατομές  των  προφίλ  του  σόκορου  είναι  κατάλληλης
κατασκευής που επιτρέπουν την σε βάθος διείσδυση του κυρτού μέσα στο κοίλο προφίλ,
ενώ ελαστικά πτερύγια μέσα στο κοίλο προφίλ ενισχύουν την ηχομονωτική στεγανότητα
της  σύνδεσης.  Εσωτερικά  των  πανέλων  υπάρχουν  κοχλιωτοί  μηχανισμοί  που
ενεργοποιούν  στεγανοποιητικά  πέλματα  στα  άνω και  κάτω  άκρα  του  πανέλλου,  που
συσφίγγουν το πανέλλο μεταξύ δαπέδου και οδηγού. 
Η ανάρτηση των πανέλλων γίνεται σε ένα ή δύο σημεία με ειδικά ένσφαιρα ράουλα για να
γίνεται  ομαλά η  κίνηση και  στα  σημεία  της  ένωσης του  οδηγού.  Ο οδηγός  είναι  από
γαλβανισμένο  χάλυβα  διαστάσεων  98×66  ή  140×80  αναλόγως  του  βάρους  των
πανέλλων. Η ρύθμιση του ύψους των πανέλλων γίνεται από τους ρυθμιστικούς κοχλίες,
χωρίς να χρειάζεται επέμβαση σε άλλα σημεία της κατασκευής, κατά τα λοιπά σύμφωνα
με τις προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής.
Ήτοι  υλικά,  μικροαϋλικά,  ειδικά  εξαρτήματα  και  μηχανισμοί,  ικριώματα  και  εργασία
πλήρους κατασκευής του διαχωριστικού, τοποθέτησης και στερέωσης επί τόπου έτοιμου
για πλήρη και  ασφαλή λειτουργία,  περιλαμβανομένων όλων των ειδικών εξαρτημάτων
όπως αυτά προβλέπονται από το εργοστάσιο κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ:                                  400,00 

Α.Τ. : ΣΤ.   7

Συρτάρια επιφάνειας μέχρι  0,30 m  2    για ξύλινα ερμάρια οιουδήποτε τύπου, σχεδίου και
διαστάσεων

ΟΙΚ- Ν.56.12.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5613.1 

Συρτάρια επιφάνειας μέχρι  0,30 m2  για ξύλινα ερμάρια οιουδήποτε τύπου, σχεδίου και
διαστάσεων, εμφανή στην όψη του ερμαρίου, ίδιας κατασκευής και με τα ίδια υλικά με
αυτά  των φύλλων των ερμαρίων.  Τα συρτάρια  κατασκευάζονται  από MDF συνολικού
πάχους  16  mm  για  τα  πλαϊνά  και  πάχους  8  mm  για  τον  πυθμένα,  αμφίπλευρα
επενδυμένου με μελαμίνη, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm,
με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες
εντορμίες,  φέρουν  δε  απλούς  μεταλλικούς  τυποποιημένους  οδηγούς  λειτουργίας  του
συρταριού,  κατά  τα  λοιπά  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-09-01-00
"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ". Ήτοι υλικά γενικά, μικροϋλικά, μηχανισμοί λειτουργίας
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συρταριού,  χειρολαβές  επιλογής  της  επίβλεψης,  και  εργασία  πλήρους  κατασκευής,
τοποθέτησης και προσαρμογής στα ερμάρια που τοποθετούνται. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ: 45,00

Α.Τ. : ΣΤ.   8

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL

ΟΙΚ- 56.21 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 πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με  επικάλυψη

από  άκαυστη  φορμάϊκα,  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) Άνοιγμα οιουδήποτε 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 όψης.

ΕΥΡΩ: 25,00

Α.Τ. : ΣΤ.   9

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα

ΟΙΚ- 56.23 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, πάχους 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 ",  με τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
 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. 
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 Τα  φύλλα  (μονά  ή  διπλά)  από  νοβοπάν  με  μελαμίνη  οιουδήποτε  χρώματος,
εσωτερικά  και  εξωτερικά  (min  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. 

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

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

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται χωριστά. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης.

ΕΥΡΩ: 200,00

Α.Τ. : ΣΤ.   10

Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα

ΟΙΚ- 56.24 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5613.1 

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με "κουτιά" από
νοβοπάν συνολικού πάχους 18  mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα,
πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm, με
ενώσεις  των  επιφανειών με  ανοξείδωτες  ξυλόβιδες,   κόλλα και  κατάλληλες  εντορμίες,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 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  (min  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.

ΕΥΡΩ: 160,00

Α.Τ. : ΣΤ.   11

Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα
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ΟΙΚ- 56.25 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 ",  με τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
 Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
 Κατασκευή πλάτης  του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορμάϊκα 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
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  (min  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. 

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

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

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης.

ΕΥΡΩ: 140,00

61. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ 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 Έγκριση –
ΕΤΑ -, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται,
στροφείς,  ράουλα  κύλισης  κλπ)  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  ή  εν  θερμώ
γαλβανισμένα,

- τα  υλικά  συγκόλλησης  και  τα  ενδεχόμενα  παρεμβλήματα  στεγανότητας
(νεοπρένιο, EPDM κλπ), 

- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.
(β) Όταν  μεταβάλλονται  γεωμετρικά  στοιχεία  αναφερόμενων  διατομών  σιδηρών

στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με
βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με
βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.
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Α.Τ. : ΣΤ.   12

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160   mm    

ΟΙΚ- 61.05 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 ΕΛΟΤ ΕΝ 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. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής

ΕΥΡΩ: 2,40

Α.Τ. : ΣΤ.   13

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160   mm    

ΟΙΚ- 61.06 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6104 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή
πλευρά  μεγαλύτερη  από  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
ηλεκτροσυγκολλήσεις,  σύμφωνα  με  την  μελέτη   και  έδρασή  τους  επί  των  στοιχείων
θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 

Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής

ΕΥΡΩ: 2,50

Α.Τ. : ΣΤ.   14

Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης

ΟΙΚ- 61.24 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6104
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Κατασκευή  διαβαθρών  και  δαπέδων  σε  οποιοδήποτε  ύψος  με  μεταλλικές  εσχάρες
βιομηχανικής  προέλευσης,  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  λεπτομερειών  της  μελέτης  και  την
ΕΤΕΠ  08-07-01-03  "'Εσχάρες  υδροσυλλογής  χαλύβδινες  ηλεκτροπρεσσαριστές",
γαλβανισμένες  εν  θερμώ με  οποιοδήποτε  άνοιγμα βρόχου,  από λάμες  και  στρογγυλό
σίδηρο.  Προμήθεια  εσχαρών  επί  τόπου,  μικροϋλικά  και  εργασία  τοποθέτησης  και
στερέωσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΥΡΩ: 6,00

Α.Τ. : ΣΤ.   1  5

Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

ΟΙΚ- 61.31 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).

ΕΥΡΩ: 2,50

62. ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

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

- όλα  τα  ειδικά  τεμάχια  σύνδεσης  (ταυ,  συνδετήρες  επέκτασης,  κοχλίες  κλπ),
στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-,
σύμφωνα με τις  ETAG 001.XX),  και  λειτουργίας (στροφείς,  ράουλα κύλισης κλπ)
από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα,

- τα  υλικά  συγκόλλησης  και  τα  παρεμβλήματα  στεγανότητας  (νεοπρένιο,  EPDM,
κυψελωτό χαρτί, κλπ), 

- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

Όταν  μεταβάλλονται  γεωμετρικά  στοιχεία  αναφερόμενων  διατομών  σιδηρών στοιχείων
των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα
μήκους  ή  την  επιφάνεια,  η  τιμή  αναπροσαρμόζεται  με  βάση την  αναλογία  συνολικού
βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.
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Α.Τ. : ΣΤ.   1  6

Κατασκευή  και  τοποθέτηση  ηλεκτροκίνητου  προπετάσματος  (ρολλό)  ασφαλείας  από
προφίλ αλουμινίου διπλού τοιχώματος,   κλειστού τύπου 

ΟΙΚ- N.62.47.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ- 6226

Κατασκευή  και  τοποθέτηση  ηλεκτροκίνητου  προπετάσματος  (ρολλό)  ασφαλείας  από
προφίλ αλουμινίου διπλού τοιχώματος,  κλειστού τύπου,  αρθρωτής σύνδεσης σε ενιαίο
φύλλο,  οιωνδήποτε διαστάσεων, βαμμένου με ηλεκτροστατική βαφή πάχους 80 μm σε
απόχρωση  επιλογής  της  επίβλεψης,  αποτελούμενου   από  προφίλ  αλουμινίου  διπλού
τοιχώματος,  ειδικά διελασμένου  με σκοπό την επίτευξη άριστων αρθρώσεων. Το πάχος
του κάθε τοιχώματος είναι 1,5 mm, ενώ του συνολικού προφίλ είναι 20 mm. Η λειτουργία
του ρολλού  γίνεται με  ηλεκτροκινητήρα 220/380  V, μηχανισμούς,  σπειροειδή ελατήρια,
μειωτήρα, ηλεκτρόφρενο, μηχανισμό απεμπλοκής και πλευρικούς οδηγούς διατομής Π με
στεγανωτικό παρέμβυσμα από PVC και βουρτσάκι. Το τελευταίο προφίλ του ρολλού είναι
ενισχυμένο για  μεγαλύτερη στιβαρότητα και φέρει στο κάτω μέρος στεγανωτικό  λάστιχο
στο σημείο  επαφής με το έδαφος. Ο  μηχανισμός  καλύπτεται με κουτί από λαμαρίνα
αλουμινίου πάχους 1,5 mm βαμμένη στο ίδιο χρώμα με το ρολλό. 
Ήτοι  ρολλό  ασφαλείας,  άξονας  περιστροφής,  ηλεκτροκινητήρας,  κουτί  κάλυψης  του
μηχανισμού,  επένδυση  κουτιού  με  λαμαρίνα  αλουμινίου,  οδηγοί,  λοιπά  εξαρτήματα
μικροϋλικά και  εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης,  λειτουργίας και ασφάλισης
έτοιμα  για  λειτουργία  και  ασφάλιση,  σύμφωνα  με  τις  ειδικές  προδιαγραφές  του
εργοστασίου κατασκευής. Η τελική επιλογή των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών των
ρολλών θα γίνει από την κατασκευάστρια εταιρεία, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
της  Υπηρεσίας,  και  τις  διαστάσεις  του  ρολλού  σε  συνδυασμό  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας μετρούμενης οριζόντια στις εξωτερικές όψεις
του οδηγού και κατακόρυφα από το δάπεδο μέχρι τον άξονα περιστροφής.

ΕΥΡΩ: 300,00

Α.Τ. : ΣΤ.   1  7

Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης

ΟΙΚ 62.50 Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236

Προμήθεια  και  τοποθέτηση  μονόφυλλης  ή  δίφυλλης  θύρας  βιομηχανικής  προέλευσης,
σύμφωνα με την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα",  με  ή  χωρίς
φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από δύο φύλλα λαμαρίνας
DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m3, κάσσα
δρομική ή μπατική από στρατζαριστή λαμαρίνα  DKP πάχους τουλάχιστον 1,5  mm, με
ελαστικά  παρεμβύσματα,  αντισκωριακή προστασία  με  δύο  στρώσεις  βερνικοχρώματος
συνθετικών ρητινών, με την προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων λειτουργίας, και
γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου
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ΕΥΡΩ:  180,00

Α.Τ. : ΣΤ.   1  8

Θύρες  μεταλλικές  πυρασφαλείας,  ανοιγόμενες,  μονόφυλλες  χωρίς  φεγγίτη,  κλάσης
πυραντίστασης 60   min

ΟΙΚ- 62.60.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ- 6236

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ: 250,00

Α.Τ. : ΣΤ.     19

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

ΟΙΚ- 62.60.05 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ- 6236

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ: 300,00

Α.Τ. : ΣΤ.     20

Θύρες  μεταλλικές  πυρασφαλείας,  ανοιγόμενες,  δίφυλλες  χωρίς  φεγγίτη,  κλάσης
πυραντίστασης 60   min

ΟΙΚ- 62.61.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ- 6236

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ: 300,00

Α.Τ. : ΣΤ.     21

Θύρες  μεταλλικές  πυρασφαλείας,  ανοιγόμενες,  δίφυλλες  με  φεγγίτη  από  πυρίμαχο
οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60   min

ΟΙΚ- 62.61.05 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ- 6236

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ: 375,00

Α.Τ. : ΣΤ.   22

Σύνθετο υαλοστάσιο αλουμινίου με θωρακισμένη   μεταλλική   θύρα ασφαλείας και σταθερά
τμήματα

ΟΙΚ- N.62.70.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6236

Σύνθετο υαλοστάσιο αλουμινίου με θωρακισμένη μεταλλική θύρα ασφαλείας και σταθερά
τμήματα,  οιωνδήποτε  διαστάσεων  και  σχεδίου,  αποτελούμενο  από  θωρακισμένη
μεταλλική  θύρα  με  επενδυση  φύλλου  αλουμινίου  ηλεκτροστατικά  βαμένου,  μετά  της
χαλύβδινης  κάσσας  της,   ανοιγόμενης  με  μεντεσέδες,  σε  συνδυασμό  μετά  σταθερών
υαλόφρακτων  τμημάτων  στο  πλάϊ  και  στο  άνω  μέρος  από  ενισχυμένες  διατομές
αλουμινίου.  Μπροστά από τα  σταθερά υαλόφρακτα τοποθετούνται  μεταλλικές σιδεριές
ασφαλείας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και το άρθρο Ν.65.03.01 του
παρόντος τιμολογίου της μελέτης που αφορά στα αλουμινένια τμήματα.
 
Η θωρακισμένη θύρα θα κατασκευασθεί σύμφωνα με το πρότυπο UNI EN 14351-1 και θα
έχει  περάσει από τις πιο σκληρές και αξιόπιστες δοκιμές και ελέγχους σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα :
o Αντιδιαρρηκτική προστασία (UNI ENV 1627 – UNI ENV 1628 – UNI ENV 1629 - UNI

ENV 1630)
o Διαπερατότητα Αέρα (UNI EN 1026 – UNI EN 12207)
o Διαπερατότητα Νερού (UNI EN 1027 - UNI EN 12208)
o Αντίσταση στον αέρα (UNI EN 12211 - UNI EN 12210)
o Θερμική αγωγιμότητα (UNI EN ISO 10077-1 & ISO 10077-2)
o Ηχομόνωση (UNI EN ISO 140-3 & UNI EN ISO 717-1).

Θα αποτελείται δε  από :
o Ατσάλινη λαμαρίνα πάχους 1,2 mm και δύο κάθετες ενισχύσεις με ατσάλινη νεύρωση

σχήματος «Ω» πάχους 1 mm
o Ειδικά σχεδιασμένη ατσάλινη κάσα πάχους 1,5mm με ηλεκτροστατική βαφή
o Επιχρωμιωμένη  κορνίζα  περιμετρικά  του  θυρόφυλλου  πάχους  1,5mm  για  μεγάλη

αντοχή
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o Κλειδαριά με κύλινδρο υψηλής ασφάλειας European Cylinder Scudo 5000 καθώς και
ροζέτα προστασίας από μαγγάνιο που είναι αδιαπέραστο από τρυπάνι και πριόνι για
ύψιστη αντιδιαρρηκτική προστασία της κλειδαριάς

o 11 σημεία κλειδώματος
o Μονωτικό πάνελ από πετροβάμβακα υψηλής πυκνότητας στο εσωτερικό της πόρτας,

λάστιχο περιμετρικά στην κάσα και στο φύλλο και ρυθμιζόμενο μηχανικό ανεμοφράκτη
o Σύστημα  κρυφών  μεντεσέδων  για  ενίσχυση  της  ασφάλειας  και  παράλληλα  υψηλή

αισθητική
o Ένα  προσωρινό  κλειδί  (κλειδί  οικοδομής)  και  5  κανονικά  κλειδιά  σε  σφραγισμένη

συσκευασία
o Άγκιστρο  περιορισμένου  ανοίγματος  και  ρυθμιζόμενη  πλάκα  αντικρίσματος  για  την

κλειδαριά
o Μηχανισμό αυτόματης επαναφοράς

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης,  τις  οδηγίες  της επίβλεψης και  τις
ειδικές τεχνικές προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής των θυρών. 

Ήτοι προμήθεια θυρών, μικροϋλικών, ικριώματα, και εργασία τοποθέτησης και στερέωσης
επί  τόπου  του  έργου,  συμπεριλαμβανομένων  όλων  των  ειδικών  τεμαχίων  και
εξαρτημάτων που απαιτούνται για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία και ασφάλιση τους.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας 

ΕΥΡΩ:  350,00

Α.Τ. : ΣΤ.   23

Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους συνήθων διατομών

ΟΙΚ- 64.01.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6401.

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων απλού σχεδίου, εξωστών, κλιμάκων,
περιφράξεων κλπ., από ευθύγραμμες 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)

ΕΥΡΩ: 4,00

Α.Τ. : ΣΤ.   2  4

Κατασκευή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων περίφραξης οικοπέδου,  οιωνδήποτε διαστάσεων
και σχεδίου, με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης από δομικό χάλυβα κατά
DIN     EN  10025

ΟΙΚ- N.64.08.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ- 6104

Κατασκευή μεταλλικών κιγκλιδωμάτων περίφραξης οικοπέδου,  οιωνδήποτε διαστάσεων
και σχεδίου, με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης από δομικό χάλυβα κατά
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DIN EN10025,  γαλβανισμένες  εν  θερμώ,  αποτελούμενες  από  κατακόρυφες  λάμες
στήριξης, οριζόντιες περαστές ράβδους πλευρικές λάμες, και υποστυλώματα από λάμα
που  βιδώνονται  στη  βάση  της  περίφραξης,  οιωνδήποτε  διατομών  των  επί  μέρους
στοιχείων.  Οι  σχάρες  συνδέονται  με  τα  υποστηλώματα  με  ανοξείδωτα  αντικλεπτικά
μπουλώνια. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά DIN 50976. 

Ήτοι  προμήθεια  εσχαρών  και  λοιπών  υλικών  επί  τόπου,  ικριώματα,  μικροϋλικά  και
εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης επί τόπου σύμφωνα με τις
οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας, τις οδηγίες της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 08-07-01-
03 "'Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές".    

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ: 6,00

Α.Τ. : ΣΤ.   2  5

Κατασκευή  μεταλλικών  ανοιγόμενων  θυρών  περίφραξης  οικοπέδου  με  γαλβανισμένες
μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης από δομικό χάλυβα κατά DIN EN10025

ΟΙΚ- N.64.08.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ- 6104

Κατασκευή  μεταλλικών  ανοιγόμενων  θυρών  περίφραξης  οικοπέδου,  οιωνδήποτε
διαστάσεων και σχεδίου, με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης από δομικό
χάλυβα κατά  DIN EN10025, γαλβανισμένες εν θερμώ, αποτελούμενες από περιμετρικά
τελλάρα  από κοιλοδοκούς,  και  τελλάρα  πλήρωσης  από κατακόρυφες  λάμες  στήριξης,
οριζόντιες  περαστές ράβδους πλευρικές  λάμες,  οιωνδήποτε  διατομών των επί  μέρους
στοιχείων. Οι σχάρες συνδέονται με τα τελλάρα με ανοξείδωτα αντικλεπτικά μπουλώνια.
Οι θύρες θα φέρουν τα προβλεπόμενα εξαρτήματα λειτουργίας και ασφάλισης. Όλα τα
μεταλλικά στοιχεία θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ κατά DIN 50976. 

Ήτοι  προμήθεια  εσχαρών  και  λοιπών  υλικών  επί  τόπου,  ικριώματα,  μικροϋλικά  και
εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης επί τόπου σύμφωνα με τις
οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας, τις οδηγίες της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 08-07-01-
03 "'Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές".    

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ: 7,20

Α.Τ. : ΣΤ.     26

Κατασκευή και  τοποθέτηση επίτοιχου χειρολισθήρα από σιδηροσωλήνα μαύρη Φ50Χ2
mm

ΟΙΚ- Ν.64.22.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6423

Κατασκευή και  τοποθέτηση επίτοιχου χειρολισθήρα από σιδηροσωλήνα μαύρη Φ50Χ2
mm, οποιουδήποτε σχεδίου, που στερεώνεται σε τοίχους ή στηθαία μέσω χαλύβδινων
στηριγμάτων Φ20 mm και ειδικά τεμάχια βάσης στήριξης, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα
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σχέδια της μελέτης και  τις  οδηγίες  της επίβλεψης.  Συμπεριλαμβάνεται  η αντισκωριακή
βαφή  του  χειρολισθήρα  καθώς  και  ο  τελικός  χρωματισμός  του  με  διπλή  στρώση
εποξειδικής βαφής.  Ήτοι  υλικά γενικά,  μικροϋλικά, ειδικά τεμάχια και εργασία πλήρους
κατασκευής, τοποθέτησης και χρωματισμού.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου μήκους χειρολισθήρα

ΕΥΡΩ: 15,75

65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι
γενικοί όροι:
α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 
- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.

γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.
δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται  ανηγμένα και  τα ακόλουθα

(εργασία και υλικά):
δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία

των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και
η προμήθειά τους.

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους
τουλάχιστον  1,8  mm,  διατομής  ορθογωνικής  ή  Π,  με  τα  στηρίγματα  του
σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα
αποτούμενα  μικροϋλικά,  σύμφωνα με  οδηγίες  τοποθέτησης  του  προμηθευτή
του  προϊόντος,  για  την  πλήρη,  την  εξασφάλιση  της  υδατοστεγανότητας,  της
αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.

δ4) Η  τοποθέτηση  προσωρινών  αφαιρούμενων  συνδέσμων  (προφίλ  Π)  στις
ψευτόκασες ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους
κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και  ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου,  εκτός  άν
ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα.

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί,
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ
65.44.

Α.Τ. : ΣΤ.   2  7

Υαλόθυρες αλουμινίου   ενεργειακές   ανοιγόμενες με μεντεσέδες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη

ΟΙΚ- N.65.03.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6502 
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Υαλόθυρες  αλουμινίου  ενεργειακές  ανοιγόμενες  με  μεντεσέδες,  μονόφυλλες  χωρίς
φεγγίτη,  οιωνδήποτε  διαστάσεων  και  σχεδίου.  Οι  διατομές  αλουμινίου  που  θα
χρησιμοποιηθούν θα είναι με θερμοδιακοπή, με κατάλληλο συντελεστή θερμοπερατότητας
Uf  έτσι  ώστε σε συνδυασμό με τον συντελεστή του ενεργειακού υαλοπίνακα  Ug που
πληρώνεται με άλλο άρθρο του παρόντος τιμολογίου, να επιτυγχάνουν Uw ≤ 2,60 W/m2 K.
Το κούφωμα θα είναι βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους
ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", θα είναι δε βαμμένα με
πούδρα μεταλλοξειδίου πολυεστερική σκληρή για εξωτερικές επιφάνειες με τη μέθοδο της
ηλεκτρικής απόθεσης και πολυμερισμένα με θερμική κατεργασία (θερμολακέ), με πάχος
χρώματος τουλάχιστον 60 μικρά οποιασδήποτε απόχρωσης της απόλυτης επιλογής της
επίβλεψης. 

Ειδικότερα  στην  τιμή  περιλαμβάνονται  επιτόπου  και  με  τη  φθορά  και  απομείωση  οι
οποιεσδήποτε  μεταλλικές  ψευτόκασσες  (από  στραντζαριστό  σωλήνα  ορθογωνικής
διατομής γαλβανισμένο),  οι  τυχόν απαιτούμενοι  ορθοστάτες διαχωρισμού κουφωμάτων
που  ανήκουν  σε  διαφορετικούς  χώρους,  οι  τυχόν  μεταλλικοί  δοκοί  ενίσχυσης  του
κουφώματος (από κοιλοδοκούς ή διατομές μορφοσιδήρου), οι λάμες ή γωνιακές διατομές
για την επαφή και στήριξη πάνω σε τοίχους ή διαχωρίσματα από οποιοδήποτε υλικό, τα
κάθε  είδους  προφίλ  από  αλουμίνιο,  κλπ.  για  την  πλήρη  και  σύμφωνα  με  τα  σχέδια
κατασκευή, η δαπάνη για την αντισκωριακή προστασία και  χρωματισμό των μεταλλικών
ψευτοκασσών,  η  δαπάνη  της  ηλεκτροστατικής  βαφής  των  διατομών  αλουμινίου,  όλα
γενικά  τα  υλικά  είτε  απλά  είτε  σύνθετα  είτε  έτοιμα  στοιχεία  των  κουφωμάτων,  τα
μικροϋλικά  και  βοηθητικά  υλικά,  όλοι  οι  μηχανισμοί  ασφαλείας  και  λειτουργίας
(άνοιγμα/ανάκλιση),  τα  ελαστικά  παρεμβύσματα  (E.P.D.M.)  για  τη  στερέωση  των
υαλοπινάκων,  τα  ελαστικά  προφίλ  για  την  φραγή  πλαισίου  και  κάσσας  (E.P.D.M.),  η
σιλικόνη για την φραγή των οποιωνδήποτε αρμών των κουφωμάτων, οι παντός είδους
επενδύσεις  και  προσαρμογές  τυχόν  στοιχείων  ενίσχυσης  του  κουφώματος,  κάθε
μικροϋλικό που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητο για την  πλήρη και έντεχνη
κατασκευή και εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση και ανάρτηση
για πλήρη λειτουργία και ασφάλιση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ: 201,50

Α.Τ. : ΣΤ.   2  8

Υαλόθυρες αλουμινίου ενεργειακές, ανοιγόμενες με μεντεσέδες δίφυλλες χωρίς φεγγίτη

ΟΙΚ- N.65.03.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6503 

Υαλόθυρες αλουμινίου ενεργειακές, ανοιγόμενες με μεντεσέδες δίφυλλες χωρίς φεγγίτη,
οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
και το άρθρο Ν.65.03.01 του παρόντος τιμολογίου της μελέτης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
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ΕΥΡΩ:  188,50

Α.Τ. : ΣΤ.   2  9

Υαλόθυρες αλουμινίου ενεργειακές, συρόμενες, τρίφυλλες

ΟΙΚ- N.65.03.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6514 

Υαλόθυρες αλουμινίου ενεργειακές, συρόμενες, τρίφυλλες, με ένα ή δύο ή και τρία φύλλα
επάλληλα σε δύο επίπεδα (μη χωνευτά), οποιασδήπτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού
πλαισίου, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και το άρθρο Ν.65.03.01 του
παρόντος τιμολογίου της μελέτης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ:  136,50

Α.Τ. : ΣΤ.   30

Υαλόθυρες αλουμινίου ενεργειακές, συρόμενες, τετράφυλλες

ΟΙΚ- N.65.03.04 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6512 

Υαλόθυρες αλουμινίου ενεργειακές, συρόμενες, τετράφυλλες, με δύο επάλληλα συρόμενα
φύλλα (το ένα επί του άλλου), οποιασδήπτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου,
κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και το άρθρο Ν.65.03.01 του παρόντος
τιμολογίου της μελέτης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ:  162,50

Α.Τ. : ΣΤ.   31

Υαλοστάσια αλουμινίου ενεργειακά μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο και οριζόντιο
άξονα

ΟΙΚ- N.65.03.05 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6519 

Υαλοστάσια αλουμινίου ενεργειακά μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο και οριζόντιο
άξονα,  μεμονωμένα  (που  δεν  αποτελούν  σειρά  υαλοστασίων  σύνθετου  κουφώματος),
οποιασδήπτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα
σχέδια της μελέτης και το άρθρο Ν.65.03.01 του παρόντος τιμολογίου της μελέτης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ:  234,00
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Α.Τ. : ΣΤ.   32

Υαλοστάσια αλουμινίου ενεργειακά μονόφυλλα ή πολύφυλλα μετά σταθερών τμημάτων,
με φύλλα ανοιγόμενα περί κατακόυφο και οριζόντιο άξονα 

ΟΙΚ- N.65.03.06 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6520 

Υαλοστάσια αλουμινίου ενεργειακά μονόφυλλα ή πολύφυλλα μετά σταθερών τμημάτων,
με  φύλλα  ανοιγόμενα  περί  κατακόυφο  και  οριζόντιο  άξονα,  οιωνδήποτε  διαστάσεων,
σχεδίου και αναλογίας μεταξύ των επι μέρους τμημάτων που συνθέτουν το υαλοστάσιο,
κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και το άρθρο Ν.65.03.01 του παρόντος
τιμολογίου της μελέτης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ:  208,00

Α.Τ. : ΣΤ.   3  3

Υαλοστάσια αλουμινίου ενεργειακά, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, σταθερά

ΟΙΚ- N.65.03.07 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6522

Υαλοστάσια  αλουμινίου  ενεργειακά,  μονόφυλλα  ή  πολύφυλλα,  σταθερά  οιωνδήποτε
διαστάσεων, σχεδίου και αναλογίας μεταξύ των επι μέρους τμημάτων που συνθέτουν το
υαλοστάσιο, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και το άρθρο Ν.65.03.01
του παρόντος τιμολογίου της μελέτης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ: 117,00

Α.Τ. : ΣΤ.   3  4

Φεγγίτες αλουμινίου με σταθερές περσίδες αερισμού

ΟΙΚ- N.65.03.08 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6502 

Φεγγίτες  αλουμινίου  με  σταθερές  περσίδες  αερισμού,  ηλεκτροστατικά  βαμμένες,
οιωνδήποτε  διαστάσεων,  αποτελούμενες  από  περιμετρικό  ειδικής  διατομής  προφίλ
στερέωσης  διατομές  διπλού  τοιχώματος  κατάλληλα  προσαρμοσμένες  σε,  που
τοποθετούνται σε κουφώματα αλουμινίου όπως οι υαλοπίνακες. Εσωτερικά των περσίδων
τοποθετείται σταθερή σίτα από πολυπροπυλένιο, για την  αποτροπή εισόδου εντόμων,
κατά τα λοιπά σύμφωνα με Ν.65.03.01 του παρόντος τιμολογίου της μελέτης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ: 150,00
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Α.Τ. : ΣΤ.   3  5

Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου

ΟΙΚ- 65.32 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6532 

Προστατευτική  ποδιά  θυρών  (μπάζα)  από  φύλλο  αλουμινίου  ύψους  έως  20  cm,
προστατευτική  επένδυση  στην  περιοχή  των  χειρολαβών,  από  φύλλο  αλουμινίου
διαστάσεων  έως  0,20x0,60  cm  και  πάχους  μέχρι  2  mm,  επί  οποιουδήποτε  τύπου
θυροφύλλων, και στις δύο όψεις τους. Συμπεριλαμβάνεται το ανοδιωμένο αλουμίνιο, τα
υλικά συνδέσεως και τοποθετήσεως και η εργασία διάνοιξης οπών για την υποδοχή των
χειρολαβών και κλείθρων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας αλουμινίου.

ΕΥΡΩ: 40,00

Α.Τ. : ΣΤ.   3  6

Σύστημα  με  οριζόντιες  σταθερές  περσίδες  ηλιοπροστασίας  από  αλουμίνιο,
ηλεκτροστατικά  βαμμένες

ΟΙΚ- N.65.45.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6502 

Σύστημα με οριζόντιες σταθερές περσίδες ηλιοπροστασίας πλάτους 20 cm ατρακτοειδούς
διατομής,   από αλουμίνιο, ηλεκτροστατικά βαμμένες,  συμπεριλαμβανομένων όλων των
ειδικών τεμαχίων που απαιτούνται για την συναρμολόγηση του συστήματος (περσίδες,
κούτελα, ενδιάμεσα και πλαϊνά εγκιβωτισμού των περσίδων), τοποθετημένες επάνω σε
κατάλληλα  διαμορφωμένο  μεταλλικό  σκελετό,  οιωνδήποτε  διαστάσεων  και  σχεδίου
διάταξης,  κατά  τα  λοιπά  σύμφωνα  με  τα  ασχέδια  της  μελέτης  και  τις  οδηγίες  του
προμηθευτή και της επίβλεψης. 
Ήτοι  περσίδες,  ειδικά  τεμάχια  και  υλικά  στερέωσης,  μικροϋλικά  και  εργασία  πλήρους
κατασκευής και τοποθέτησης του συστήματος των περσίδων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) μήκους περσίδας

ΕΥΡΩ: 55,00

Α.Τ. : ΣΤ.   3  7

Ρολλά  αλουμινίου  ηλεκτροκίνητα,  που  τοποθετούνται  σε  συνδυασμό  με  υαλοστάσια
αλουμινίου

ΟΙΚ- Ν.65.55.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6541 

Ρολλά  αλουμινίου  ηλεκτροκίνητα,  που  τοποθετούνται  σε  συνδυασμό  με  υαλοστάσια
αλουμινίου, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου διάταξης. Τα ρολλά (κρυφού ή εμφανούς
τύπου)  αποτελούνται  από  προφίλ  αλουμινίου  διπλού  τοιχώματος,  κλειστού  τύπου,
αρθρωτής σύνδεσης σε ενιαίο φύλλο, βαμμένων με ηλεκτροστατική βαφή πάχους 80 μm
σε απόχρωση ίδια  με αυτή των κουφωμάτων αλουμινίου.  Το ρολλό,  η λειτουργία του
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οποίου  γίνεται  ηλεκτροκίνητα,  αποτελείται  από  άξονα,  ηλεκτροκινητήρα,  κουρτίνα,  και
πλευρικούς οδηγούς διατομής Π. Ο μηχανισμός  και ο άξονας καλύπτονται με κουτί από
λαμαρίνα αλουμινίου βαμμένη στο ίδιο χρώμα με το ρολλό. 

Ήτοι  ρολλό  ασφαλείας,  άξονας  περιστροφής,  ηλεκτροκινητήρας,  κουτί  κάλυψης  του
μηχανισμού,  επένδυση  κουτιού  με  λαμαρίνα  αλουμινίου,  οδηγοί,  λοιπά  εξαρτήματα
μικροϋλικά και  εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης,  λειτουργίας και ασφάλισης
έτοιμα  για   λειτουργία  και  ασφάλιση,  σύμφωνα  με  τις  ειδικές  προδιαγραφές  του
εργοστασίου κατασκευής. Η τελική επιλογή των ιδιαίτερων τεχνικών χαρακτηριστικών των
ρολλών θα γίνει από την κατασκευάστρια εταιρεία, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις
της  Υπηρεσίας,  και  τις  διαστάσεις  του  ρολλού  σε  συνδυασμό  με  τις  τεχνικές
προδιαγραφές.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας μετρούμενης οριζόντια στις εξωτερικές όψεις
του οδηγού και κατακόρυφα από το δάπεδο μέχρι τον άξονα περιστροφής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας

ΕΥΡΩ: 115,00

ΟΜΑΔΑ : Ζ - ΛΟΙΠΑ – ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι
γενικοί όροι:
α) Στις  τιμές  μονάδας  των  άρθρων  συμπεριλαμβάνονται  ανηγμένα  τα  ακόλουθα

(εργασία και υλικά):
- Τα  πάσης  φύσεως  απαιτούμενα  ειδικά  τεμάχια  (κορφιάδες,  λούκια,  πλαΙνές

καταλήξεις κλπ).
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ.
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.
- Η στερέωση  των  κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών),  των κορφιάδων κλπ,  με

σύρμα  από  σκληρό  χάλυβα,  ανοξείδωτα  ή  γαλβανισμένα  άγκιστρα,
αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ.

- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε
σύνθεσης), στην περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης

- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των
οπών στις κάτω απολήξεις επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια.

- Οι  τυχόν  αυτοκόλλητες  ασφαλτικές  μεμβράνες  για  την  στεγάνωση  αρμών
απολήξεων καπνοδόχων κλπ,

- Τα  κονιαμάτα  κάθε  μορφής  στην  περίπτωση  κολυμβητής  κατασκευής  και  τα
αντίστοιχα πρόσμικτα αυτών.

β) Στις  τιμές  των  άρθρων  επικεραμώσεων,  δεν  συμπεριλαμβάνεται  (εκτός  αν
αναφέρεται  ρητά  στην  περιγραφή  του  άρθρου)  η  τοποθέτηση  φύλλων  χαλκού,
γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά 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 επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται
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από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των
μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Α.Τ. : Ζ.   1

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

ΟΙΚ- 72.11 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7211

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους
και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00
"Επικεραμώσεις στεγών".

Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  όλων  των  απαιτουμένων  τύπων  κεραμιδιών,  ήλων,
σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και
η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα καθώς και η
κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφάνειας

ΕΥΡΩ: 20,00

Α.Τ. : Ζ.   2

Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50   mm

ΟΙΚ- 72.47.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7246 

Επικάλυψη  αρμού  διαστολής  δαπέδων,  οροφών  ή  τοίχων  εύρους  50  mm,  με
αρμοκάλυπτρο,  βιομηχανικής  προέλευσης,  της  εγκρίσεως  της  Υπηρεσίας  μετά  από
σχετική  πρόταση  του  Αναδόχου,  συνοδευόμενη  από  αναλυτικό  τεχνικό  φυλλάδιο  του
προϊόντος, οποίο στερεώνεται στα δομικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρμού, σύμφωνα με
τις οδηγίες του προμηθευτή και πλήρωση του διακένου του αρμού με παραμορφώσιμες
πλάκες από φυτικές ίνες εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή
αναλόγου), σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Περιλαμβάνονται τα υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (mm) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου

ΕΥΡΩ:  35,00

Α.Τ. : Ζ.   3

Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC

ΟΙΚ- 73.78 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7396 

Προστατευτικές φάσες σε τοίχους,  από ενισχυμένο uPVC,  διαστάσεων 125x30 mm  ή
200x30 mm μετά του απαιτουμένου μεταλλικού γαλβανισμένου σκελετού που στερεώνεται
στον τοίχο με κατάλληλα μπουλόνια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας
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εταιρείας.  Yλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθέτησης,  στερέωσης,
ευθυγράμμισης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ: 30,00

Α.Τ. : Ζ.   4

Πάγκος  νιπτήρων  χώρων  υγιεινής  από  πλάκες  μαλακού  μαρμάρου  πάχους  3  cm,
προέλευσης   ΝΕΣΤΟΥ   (λευκό), με κρέμαση στις όψεις του 

ΟΙΚ- N.75.81.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7578 

Πάγκος  νιπτήρων  χώρων  υγιεινής  από  πλάκες  μαλακού  μαρμάρου  πάχους  3  cm,
προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό), με κρέμαση στις όψεις του από το ίδιο μάρμαρο πάχους 2
cm, οιωνδήποτε διαστάσεων πάγκου, μορφής και σχεδίου. Ο πάγκος φέρει οπές κυκλικής
ή οβάλ μορφής, κατάλληλα μορφωμένες για την τοποθέτηση των νιπτήρων, στηρίζεται δε
επάνω  σε  εσωτερικό  αφανή  μεταλλικό  σκελετό  από  γαλβανισμένες  διατομές
μορφοσιδήρου που στηρίζονται επάνω στα παρακείμενα δομικά στοιχεία, κατά τα λοιπά
σύμφωνα με τα  σχέδια  της   μελέτης  και  τις  οδηγίες της επίβλεψης.  Όλες οι  ορατές
επιφάνειες  των  μαρμάρων  θα  λειοτριφτούν,  στιλβωθούν  και  θα  στεγανοποιηθούν  με
κατάλληλα υλικά πλήρως συμβατά με το μάρμαρο.
Πλήρως  περαιωμένη  εργασία  κοπής,  διαμόρφωσης,  τοποθέτησης,  στερέωσης,
στεγανοποίησης  του  πάγκου,  επεξεργασίας  της  επιφάνειας,  υλικά  και  μικροϋλικά  επί
τόπου  (σφραγίσεως  αρμών,  συνδέσεως  κ.λπ.),  σύμφωνα  με  τις  κατασκευαστικές
λεπτομέρειες της μελέτης. 

Tιμή ανά τρέχον μέτρο μήκους όψης πάγκου (m) πλήρως τοποθετημένου.

ΕΥΡΩ:                                  130,00

Α.Τ. : Ζ.   5

Υαλοπίνακες ασφαλείας (  Laminated  ) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5
mm)

ΟΙΚ- 76.22.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7690.2 

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED) συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5
mm),  πολλαπλών  στοιβάδων,  από  κρύσταλλα  διαφανή  (clear  float)  και  μεμβράνη
πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με
ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-
07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ:  40,00
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Α.Τ. : Ζ.   6

Υαλοπίνακες ασφαλείας (  Laminated  ) συνολικού πάχους 8 mm (4 mm + μεμβράνη + 4
mm)

ΟΙΚ- 76.22.05 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7690.2 

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED) συνολικού πάχους 8 mm (4 mm + μεμβράνη + 4
mm),  πολλαπλών  στοιβάδων,  από  κρύσταλλα  διαφανή  (clear  float)  και  μεμβράνη
πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με
ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί
τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-
07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ:  38,00

Α.Τ. : Ζ.   7

Διπλοί ενεργειακοί θερμοηχομονωτικοί  υαλοπίνακες, με αεροστεγές διάκενο,  συνολικού
πάχους 23 mm (6+12+5)

ΟΙΚ- Ν.76.28.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7690.2 

Διπλοί ενεργειακοί θερμοηχομονωτικοί  υαλοπίνακες, με αεροστεγές διάκενο,  συνολικού
πάχους 23  mm (6+12+5),  οιωνδήποτε   διαστάσεων, σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την
ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό", πλήρως τοποθετημένοι σε
οποιοδήποτε  πλαίσιο  με  πλαστικοελαστικά   παρεμβύσματα  EPDM, που εξασφαλίζουν
πλήρη  και  ασφαλή  εφαρμογή  των  υαλοπινάκων  των  κουφωμάτων,  με  αντοχή  σε
απόσχιση, διάβρωση, μόνιμες τάσεις θλίψεως και σταθερότητα στην ηλιακή ακτινοβολία
και τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας (-40 έως 100ο C), η αξία των περιέχεται  στην τιμή
του άρθρου αυτού. Οι διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες αποτελούνται από 1) τον εξωτερικό
ενεργειακό υαλοπίνακα πάχους 6 mm, 2) τον εσωτερικό πάχους 5 mm, και 3) το διάκενο
μεταξύ των υαλοπινάκων πάχους 12 mm,  που γεμίζει με αέριο argon. Ο υαλοπίνακας θα
έχει  κατάλληλο  συντελεστή  θερμοπερατότητας  Ug  έτσι  ώστε  σε  συνδυασμό  με  τον
συντελεστή του πλαισίου Uf να επιτυγχάνουν Uw ≤ 2,60 W/m2 K. Η απόσταση μεταξύ  των
υαλοπινάκων προσδιορίζεται  από αλουμινένιο  πλαίσιο  που περιέχει  υγραπορροφητικό
(αποξηραντικό) υλικό) από πυριτικά άλατα. Το σύνολο υαλοπίνακες- πλαίσιο  θα είναι
σφραγισμένο περιμετρικά με την τεχνική της διπλής σφράγισης (Double Sealing System)
με ειδικές ελαστικές μονωτικές ουσίες που παρέχουν τέλεια στεγανότητα, αναλλοίωτη στο
χρόνο, του εσωτερικού διάκενου από νερό και υδρατμούς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δοθεί  ώστε  οι  εσωτερικές  πλευρές  των υαλοπινάκων να είναι   απολύτως  καθαρές.  Η
έδραση των υαλοπινάκων,  που δεν περιβάλλονται  από λάστιχα σχήματος  Π,  επί  των
πλαισίων  των  κουφωμάτων  θα  γίνει  με  παρεμβολή  2  μικρών  "τάκων"  από  αδρανές,
αδιάβροχο, ασυμπίεστο και όχι σκληρότερο από τον υαλοπίνακα υλικό, όπως κατάλληλο
ξύλο (οξυά ή δρυς) ή πλαστικό. Οι υαλοπίνακες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του
εργοστασίου  παραγωγής  τους  ως  προς  τις  θερμομονωτικές  και  ηχομονωτικές  τους
ιδιότητες.  Επίσης,  θα συνοδεύονται  από εγγύηση ως προς τη στεγανότητά τους.  Ήτοι
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υλικά  και  εργασία  πλήρους  κατασκευής  και  τοποθέτησης  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  της
μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ: 59,20 

Α.Τ. : Ζ.   8

Καθρέπτες χώρων υγιεινής οιωνδήποτε διαστάσεων  , μορφής και σχεδίου (ορθογωνικοί,
στρογγυλοί)

ΟΙΚ- Ν.76.30.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7609.1 

Καθρέπτες χώρων υγιεινής οιωνδήποτε διαστάσεων, μορφής και σχεδίου  (ορθογωνικοί,
στρογγυλοί),  που  αποτελούνται  από  επαργυρωμένα  κρύσταλλα  πάχους  5  mm.  Οι
καθρέπτες με την απαιτούμενη  σχετική επεξεργασία στην  επιφάνεια  (επαργύρωση και
βερνίκωμα  προστασίας  επαργύρωσης,  ώστε  να  είναι  απρόσβλητοι  από  την  υγρασία)
φέρουν κατεργασία της περιμέτρου με μπιζωτάρισμα. Οι καθρέπτες, διαστάσεων μορφής
και σχεδίου σύμφωνα με τα σχέδια, στερεώνονται απ΄ ευθείας επάνω σε επενδεδυμένους
με πλακίδια τοίχους, με επικόλληση με κατάλληλες ταινίες επικόλλησης διπλής όψης και
σιλικόνη  τοπικά  με  στεγανό  πλαισίωμα  της  περιμέτρου  με  προφίλ  αλουμινίου  και
σφραγιστικό  υλικό,  κατά  τα  λοιπά  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  της  μελέτης.  Ήτοι  υλικά,
μικροϋλικά και εργασία  πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ: 80,00

Α.Τ. : Ζ.   9

Κρυστάλλινο  κιγκλίδωμα  ασφαλείας  βεραντών,  συνολικού  ύψους  60    cm  ,  με  σύστημα
κάθετης στήριξης υαλοπινάκων

ΟΙΚ- Ν.76.30.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7609.2 

Κρυστάλλινο  κιγκλίδωμα  ασφαλείας  βεραντών,  συνολικού  ύψους  60  cm,  με  σύστημα
κάθετης  στήριξης  υαλοπινάκων,  οιωνδήποτε  διαστάσεων και  σχεδίου  διάταξης  και  σε
οποιοδήποτε σημείο του έργου. 
Προκειμένου να αυξηθεί  το ύψος των στηθαίων,  στο επιτρεπόμενο ύψος του 1,50  m 
(χωρίς να αυξηθεί το συμπαγές στηθαίο πάνω 0,90 m) χρησιμοποιείται σύστημα κάθετης
στήριξης υαλοπινάκων μοντέρνας αισθητικής χωρίς κολώνες, για να μην εμποδίζεται το
οπτικό  πεδίο  και  να  προσφέρεται  απόλυτη  αίσθηση ελευθερίας  και  πολυτέλειας,  που
περιλαμβάνει 1) τοποθέτηση προφίλ αλουμινίου για την κάθετη στήριξη των υαλοπινάκων
στο  στηθαίο,  διαστάσεων  64Χ75  mm,  σε  σχήμα  U,  το  οποίο  βιδώνεται  επάνω  στο
στηθαίο.  2)  στο  στήριγμα  αυτό  τοποθετείται  υαλοπίνακας  ασφαλείας  triplex  8+8  με
τετραπλή μεμβράνη (συνολικό πάχος 17,52 mm) securit. 3) τοποθέτηση επί της στέψης
του υαλοπίνακα στρογγυλής κουπαστής αλουμινίου Φ50 mm, με χρήση σετ εξαρτημάτων
και με ταπωμένα όλα τα ελεύθερα άκρα, ηλεκτροστατικά βαμένου.
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H τοποθέτηση του προφίλ αλουμινίου θα γίνει πριν την εφαρμογή της θερμοπρόσοψης. Η
επαφή μεταξύ  αλουμινίου  και  θερμοπρόσοψης  θα  γίνει  με  την  εφαρμογή  κατάλληλου
υλικού-μαστίχης, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις προδιαγραφές
του κατασκευαστή.
Ήτοι υλικά, μικροϋλικά και εργασία  πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

ΕΥΡΩ: 100,00

77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί
όροι:

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα
μικροϋλικά  για  την  προσωρινή  αφαίρεση  και  επανατοποθέτηση  πρόσθετων
κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα
θέρμανσης  κλπ,  καθώς  και  για  την  προστασία  στοιχείων  της  κατασκευής
(κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών
από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ).

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ),
θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται
αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας
για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.

γ) Όταν  προβλέπεται  από  την  μελέτη  του  έργου  η  πληρωμή  ικριωμάτων  για  την
εκτέλεση  εργασιών  στις  κατακόρυφες  επιφάνειες  του  κτιρίου,  εσωτερικές  ή
εξωτερικές,  δεν  θα  εφαρμόζονται  τα  άρθρα  του  παρόντος  που  αφορούν
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται  η  προσοχή  στα  αναγραφόμενα  στο  Φύλλο  Ασφαλούς  Χρήσεως  του
Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό
που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με
τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η
δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.

Α.Τ. :   Ζ.   10

Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος  δύο ή τριών συστατικών διαλύτου,  με  βάση
εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο

ΟΙΚ- Ν.77.21.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7744

Εργοστασιακή βαφή παντός είδους μεταλλικών στοιχείων με  αντισκωριακό υπόστρωμα
δύο  ή  τριών  συστατικών  διαλύτου,  με  βάση εποξειδικό,  πολυουρεθανικό  ή  ανόργανο
πυριτικό ψευδάργυρο).  Όλα τα μεταλλικά στοιχεία  αφού υποστούν την  προβλεπόμενη
κατεργασία  τους  (κοπές,  ηλεκτροσυγκολλήσεις  στοιχείων,  διανοίξεις  οπών  κλπ.)  θα
βαφούν, αφού προηγηθεί καθαρισμός των επιφανειών με αμμοβολή (πληρώνεται με το
άρθρο ΟΙΚ-77.34  του  τιμολογίου),  θα  μεταφερθούν  δε  στις  προβλεπόμενες  θέσεις  με
προσοχή για να μην καταστραφεί  η βαφή τους. Σε περίπτωση που απαιτηθεί  να γίνει

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  81



διάνοιξη οπών ή κοπή στοιχείων επί τόπου του έργου, όλα τα σόκορα που θα προκύψουν
θα  περαστούν  με  primer πριν  την  συναρμολόγηση  τους.  Στις  περιπτώσεις
ηλεκτροσυγκολλήσεων  επί  τόπου  του  έργου,  θα  γίνει  επιμελημένος  καθαρισμός  των
επιφανειών  που  θα  επιρεασθούν,  θα  τριφθούν  με  ηλεκτρική  συρματόβουρτσα,  θα
απομακρυνθούν όλα τα σαθρά υλικά και θα βαφούν.  
Κατά  τα  λοιπά  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-03-00  "Αντισκωριακή
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

Tιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (kg)  σιδηροκατασκευής  συμπεριλαμβανομένων  όλων  των
παραπάνω αναφερομένων

ΕΥΡΩ: 0,15

Α.Τ. :   Ζ.   11

Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος
δύο συστατικών

ΟΙΚ- Ν.77.21.04 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7744

Εργοστασιακή βαφή παντός είδους μεταλλικών στοιχείων με εφαρμογή  αντισκωριακού
εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών σε δύο ή
περισσότερες στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υμένα τελικού χρώματος τα 100 μικρά.
Το υλικό εφαρμόζεται  επάνω σε παντός είδους μεταλλικά στοιχεία  αφού προηγηθεί  η
εφαρμογή  του  αντισκωριακού  υποστρώματος  του  άρθρου  ΟΙΚ.Ν.77.21.02,  μετά  την
προβλεπόμενη κατεργασία τους (κοπές, ηλεκτροσυγκολλήσεις στοιχείων, διανοίξεις οπών
κλπ.),  θα  μεταφερθούν  δε  στις  προβλεπόμενες  θέσεις  με  προσοχή  για  να  μην
καταστραφεί η βαφή τους. Σε περίπτωση που απαιτηθεί να γίνει διάνοιξη οπών ή κοπή
στοιχείων επί τόπου του έργου, όλα τα σόκορα που θα προκύψουν θα περαστούν με
primer πριν την συναρμολόγηση τους. Στις περιπτώσεις ηλεκτροσυγκολλήσεων επί τόπου
του έργου, θα γίνει επιμελημένος καθαρισμός των επιφανειών που θα επιρεασθούν, θα
τριφθούν με ηλεκτρική συρματόβουρτσα, θα απομακρυνθούν όλα τα σαθρά υλικά και θα
βαφούν.  
Στην περίπτωση βαφής γαλβανισμένων μεταλλικών στοιχείων θα προηγηθεί η εφαρμογή
κατάλληλου ασταριού πρόσφυσης.
Κατά  τα  λοιπά  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-03-00  "Αντισκωριακή
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

Tιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (kg)  σιδηροκατασκευής  συμπεριλαμβανομένων  όλων  των
παραπάνω αναφερομένων.

ΕΥΡΩ: 0,15

Α.Τ. : Ζ.   12

Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών

ΟΙΚ- 77.34 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7774
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Αμμοβολή  ή  μεταλλοβολή  στοιχείων  κατασκευής  από  χάλυβα  σε  βιομηχανική
εγκατάσταση  ποιότητας  SA 2  ½,  σύμφωνα  με  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO 8504-1.
σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  08-07-02-01  "Αντισκωριακή  προστασία  σιδηροκατασκευών
υδραυλικών έργων".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηροκατασκευής 

ΕΥΡΩ: 0,15

Α.Τ. : Ζ.   13

Ελαιοχρωματισμοί  κοινοί  σιδηρών  επιφανειών  με  χρώματα  αλκυδικών  ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

ΟΙΚ- 77.55 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7755 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση  και  καθαρισμός  με  ψήκτρα  και  σμυριδόπανο,  μία  στρώση  αντιδιαβρωτικού
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά
επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ: 6,00

Α.Τ. : Ζ.   1  4

Βερνίκωμα ξυλίνων επιφανειών παντός είδους, με ματ βερνίκι εμποτισμού του ξύλου

ΟΙΚ- Ν.77.73.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7768 

Βερνίκωμα ξυλίνων επιφανειών παντός είδους, με ματ βερνίκι εμποτισμού του ξύλου, που
δεν δημιουργεί επιφανειακό στρώμα και γυαλάδα. Οι ξύλινες επιφάνειες ψιλοστοκάρονται
όπου  απαιτείται  και  τρίβονται  με  γυαλόχαρτο  για  την  επίτευξη  λείας  επιφάνειας
κατάλληλης για βερνίκωμα. Στη συνέχεια εφαρμόζεται το βερνίκι  σε τρεις στρώσεις (1η

στρώση  αστάρωμα  και  δύο  επάλληλα  χέρια  με  ενδιάμεσο  ελαφρό  τρίψιμο  των
επιφανειών). Ήτοι υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους εφαρμογής του υλικού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ: 7,60

Α.Τ. : Ζ.   15

Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με    χρήση χρωμάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

ΟΙΚ- 77.80.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7785.1
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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).

ΕΥΡΩ: 8,00

Α.Τ. : Ζ.   16

Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων   με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

ΟΙΚ- 77.80.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7785.1

Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή
στυρενιο-ακριλικής 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).

ΕΥΡΩ: 9,00

Α.Τ. : Ζ.   17

Χρωματισμοί  επί  εσωτερικών  επιφανειών  επιχρισμάτων  ή  σκυροδέματος    με  χρήση
ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως   με σπατουλάρισμα

ΟΙΚ- 77.81.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7786.1

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με υδατικής
διασποράς  χρώματα  ακρυλικής,  ή  βινυλικής,  ή  στυρενιο-ακρυλικής  βάσεως  σε  δυο
διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών
σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία  της  επιφανείας,  σπατουλάρισμα  και  διάστρωση  χρώματος  υδατικής
διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ: 12,00
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Α.Τ. : Ζ.   18

Χρωματισμοί  επιφανειών  γυψοσανίδων  με  χρώμα  υδατικής  διασποράς  ακρυλικής  ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού,   με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

ΟΙΚ- 77.84.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7786.1

Χρωματισμοί  επιφανειών  γυψοσανίδων  με  χρώμα  υδατικής  διασποράς  ακρυλικής  ή
βινυλικής  ή  στυρενιο-ακρυλικής  βάσεως  σε  δύο  διαστρώσεις,  με  σπατουλάρισμα  της
γυψοσανίδας,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-02-00  "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία  των  επιφανειών,  εφαρμογή  ειδικής  γάζας  στις  συναρμογές  των
γυψοσανίδων,  αστάρωμα  με  υλικό  έμφραξης  των  πόρων  της  γυψοσανίδας  (για  την
μείωση της απορροφήτικότητάς της), σπατουλάρισμα των επιφανειών 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) πραγματικής επιφάνειας.

ΕΥΡΩ: 11,00

Α.Τ. : Ζ.   19

Προστασία  επιφανειών  σκυροδεμάτων  με  ειδικό  διάφανο  υδροαπωθητικό  υλικό
σιλοξανικής βάσης

ΟΙΚ- Ν.77.103.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7725 

Προστασία  οιωνδήποτε  επιφανειών  σκυροδεμάτων,  με  ειδικό  διάφανο υδροαπωθητικό
υλικό  σιλοξανικής  βάσης,  που  δεν  δημιουργεί  μεμβράνη  αλλά  εισχωρεί  βαθιά  στους
πόρους  του  σκυροδέματος  προστατεύοντας  το  από  την  αποσάθρωση  και  την
ατμοσφαιρική ρύπανση. Το υλικό διειδύει  στους ανοικτούς πόρους του υποστρώματος
προσδίδοντας του ανθεκτικές  υδροαπωθητικές ιδιότητες,  επιτρέποντας  παράλληλα την
διαπερατότητα των υδρατμών και στις δύο κατευθύνσεις. Το υλικό, πυκνότητας 0,80 kg/m2

(στους 20  0C) περιεκτικότητας σε ενεργά σιλάνια μεγαλύτερη από 80% σύμφωνα με το
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, αντέχει στα χτυπήματα και τις τριβές, δεν επηρεάζεται από την ηλιακή
ακτινοβολία,  δεν  κιτρινίζει  και  δεν  ξεφλουδίζει  με  την  πάροδο  του  χρόνου.  Το  υλικό
εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό ή με ψεκασμό με πιστόλι αέρος (airless) σε δύο στρώσεις
με ελάχιστη κατανάλωση 100 –200 g/m2 ανά στρώση για κανονικής απορροφητικότητας
υπόστρωμα,  αφού  προηγηθεί  η  κατάλληλη  προετοιμασία  και  ο  καθαρισμός  των
επιφανειών από ρύπους, σκόνες, λάδια και λιπαρές ουσίες, άλατα κλπ. 

Ήτοι  υλικά,  μικροϋλικά,  και  εργασία  πλήρους  προετοιμασίας  και  καθαρισμού  των
επιφανειών και εφαρμογής του υλικού σε οποιαδήποτε επιφάνεια οριζόντια ή κατακόρυφη
και  σε  οποιοδήποτε  ύψος ή  βάθος από την  επιφάνεια  του  εδάφους, σύμφωνα με  τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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ΕΥΡΩ: 7,00

78.   ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 78 έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) επιμετρώνται
με βάση το εξωτερικό τους περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι 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 0,50 m2.

Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται.

Α.Τ. : Ζ.   20

Επένδυση στοιχείων της  κατασκευής με κοινή γυψοσανίδα πάχους 12,5  mm   

ΟΙΚ- Ν.78.06.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7809 

Επένδυση στοιχείων της κατασκευής με κοινή γυψοσανίδα πάχους 12,5  mm,  κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 520, με σήμανση CE, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, που βιδώνεται επάνω σε
υπάρχοντα  εσωτερικό μεταλλικό  σκελετό.  Οι  πλάκες των γυψοσανίδων βιδώνονται  με
βίδες που διαπερνούν την γυψοσανίδα κάθετα και εισχωρούν στα μεταλλικά προφίλ του
σκελετού τουλάχιστον κατά 10 mm. Οι κεφαλές τους θα βυθίζονται κατά 1 mm περίπου
στην επιφάνεια της γυψοσανίδας ώστε να στοκαριστούν. Οι γυψοσανίδες τοποθετούνται
όρθιες. Σε περίπτωση τοποθέτησης δεύτερης στρώσης οι πλάκες μετατίθενται έτσι ώστε
να μην  έχουμε  ταύτιση αρμών.  Στις  ελεύθερες  εξέχουσες  ακμές  και  στα  πλαίσια  των
ανοιγμάτων  τοποθετούνται  τα  ειδικά  μεταλλικά  τεμάχια  γωνιόκρανων,  απόληξης,
νεροσταλάκτη κλπ. Μετά το πέρας των εργασιών οι αρμοί καλύπτονται με ταινία αρμών
και στοκάρονται με τα ειδικά υλικά αρμολόγησης, ανάλογα με τον τύπο των γυψοσανίδων,
των άκρων των πλακών,  και  φινίρονται  ώστε  να  επιτευχθεί  τέλεια  επιφάνεια,  κατά τα
λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια  της μελέτης, τις ειδικές προδιαγραφές των υλικών και τις
οδηγίες του προμηθευτή και της επίβλεψης. Ήτοι υλικά γενικά, ειδικά τεμάχια, μικροϋλικά,
ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής της επένδυσης σε οποιοδήποτε ύψος από το
εκάστοτε δάπεδο εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης γυψοσανίδας. 

ΕΥΡΩ: 11,60

Α.Τ. : Ζ.     2  1

Επένδυση στοιχείων της κατασκευής, σε πρώτη στρώση –όχι τελική- με κοινή γυψοσανίδα
πάχους 12,5  mm

ΟΙΚ- Ν.78.06.11 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7809 

Επένδυση στοιχείων της κατασκευής, σε πρώτη στρώση –όχι τελική- με κοινή γυψοσανίδα
πάχους 12,5  mm,  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση  CE, οιωνδήποτε διαστάσεων και
σχεδίου, που βιδώνεται επάνω σε υπάρχοντα εσωτερικό μεταλλικό σκελετό. Οι πλάκες
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των  γυψοσανίδων  βιδώνονται  με  βίδες  που  διαπερνούν  την  γυψοσανίδα  κάθετα  και
εισχωρούν στα μεταλλικά προφίλ του σκελετού τουλάχιστον κατά 10 mm, με τις κεφαλές
τους να βυθίζονται κατά 1 mm περίπου στην επιφάνεια της γυψοσανίδας. Οι γυψοσανίδες
τοποθετούνται  όρθιες,  κατά τα λοιπά σύμφωνα με  τα σχέδια   της  μελέτης,  τις  ειδικές
προδιαγραφές των υλικών και τις οδηγίες του προμηθευτή και της επίβλεψης. Ήτοι υλικά
γενικά,  ειδικά  τεμάχια,  μικροϋλικά,  ικριώματα  και  εργασία  πλήρους  κατασκευής  της
επένδυσης σε οποιοδήποτε ύψος από το εκάστοτε δάπεδο εργασίας. Το παρόν άρθρο
καλύπτει το κόστος κατασκευής της πρώτης στρώσης και εφαρμόζεται στις περιπτώσεις
τοποθέτησης  διπλής  στρώσης  γυψοσανίδων  (η  τελική  στρώση  πληρώνεται  με  άλλο
άρθρο του τιμολογίου)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης γυψοσανίδας. 

ΕΥΡΩ: 8,10

Α.Τ. : Ζ.   22

Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm

ΟΙΚ- 78.10.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7809

Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 12,5  mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων,
κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12467,  με  σήμανση  CE,  τοποθετημένες  σε  κατακόρυφη  ή  οριζόντια
επιφάνεια, μετά των υλικών στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ
βίδες) με την εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ: 28,00

Α.Τ. : Ζ.   23

Ψευδοροφή  από ηχοαπορροφητικές  πλάκες  ορυκτών  ινών  ,   διαστάσεων 600Χ600Χ15  ,
μετά του σκελετού ανάρτησης

ΟΙΚ- Ν.78.31.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7809 

Ψευδοροφή από ηχοαπορροφητικές πλάκες ορυκτών ινών, διαστάσεων 600Χ600Χ15, με
τετράγωνα άκρα (board) και σύστημα ανάρτησης prelude 24 mm, σε οποιοδήποτε ύψος
από  το  δάπεδο  εργασίας.  Οι  πλάκες  θα  έχουν  τα  κάτωθι  τεχνικά  χαρακτηριστικά  :
ανάκλαση φωτός 83%, αντοχή στην υγρασία 95% RH, ηχοαπορρόφιση 0,75 Η στα 2000
Ηz,  συμπεριφορά στην καύση D Klasse B1 (DIN 4102),  ηχομόνωση Dncw= 35dB, και
θερμική αγωγιμότητα λ= 0.052 - 0.057 W/moK. Η ψευδοροφή αναρτάται από την οροφή
με την βοήθεια οδηγών με ρυθμιζόμενες ντίζες από γαλβανισμένο σύρμα διαμέτρου 3-4
mm με την βοήθεια μιας πεταλούδας, που ρυθμίζει το ύψος.  Η απόσταση μεταξύ των
ντιζών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1300 mm, η δε απόσταση των ακραίων αναρτήσεων
από τους τοίχους τα 300 mm περίπου. Οι οδηγοί θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα και
η ορατή πλευρά τους θα είναι επενδεδυμένη με αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά σε
λευκό  χρώμα  RAL  9010.  Κατά  τα  λοιπά  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  της  μελέτης  και  τις
προδιαγραφές και οδηγίες του προμηθευτή. 
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Ήτοι υλικά γενικά επί τόπου με φθορές, μικροϋλικά και ειδικά εξαρτήματα, ικριώματα και
εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, ανάρτησης και στερέωσης σε οποιοδήποτε
ύψος από το εκάστοτε δάπεδο εργασίας, έτσι ώστε η ψευδοροφή να παρουσιάζει άριστη
εμφάνιση, με ειδική διαμόρφωση στις θέσεις φωτιστικών σωμάτων, στομίων κλιματισμού
κλπ. κατασκευών, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής 

ΕΥΡΩ: 25,80

Α.Τ. : Ζ.   24

Ψευδοροφή από πλάκες κοινών γυψοσανίδων πάχους 12,5 mm, παντός είδους σχεδίου
και μορφής, επίπεδη ή ανισόπεδη κλιμακωτής μορφής με ή χωρίς εσοχές τοποθέτησης
φωτιστικών, μετά του σκελετού ανάρτησης

ΟΙΚ- Ν.78.36.11 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7809 

Ψευδοροφή από πλάκες κοινών γυψοσανίδων πάχους 12,5 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με
σήμανση  CE, που βιδώνονται επάνω σε μεταλλικό σκελετό, παντός είδους σχεδίου και
μορφής,  επίπεδη  ή  ανισόπεδη,  κλιμακωτής  μορφής  με  ή  χωρίς  εσοχές  τοποθέτησης
φωτιστικών,  και  διαμόρφωση  περιμετρικών  λωρίδων  προσαρμογής  με  άλλου  τύπου
ψευδοροφή.  Ο  σκελετός  αποτελούμενος  από  κύριους  και  δευτερεύοντες  οδηγούς
(προφίλ) με όλα τα προβλεπόμενα ειδικά εξαρτήματα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα
πάχους 0.6 mm, αναρτάται δε από την οροφή και στερεώνεται στα περιμετρικά οικοδομικά
στοιχεία με τα ειδικά μεταλλικά στοιχεία του συστήματος ανάρτησης. 

Οι γυψοσανίδες τοποθετούνται κάθετα στους δευτερεύοντες οδηγούς και βιδώνονται προς
μία  κατεύθυνση  για  να  αποφευχθούν  τυχόν  παραμορφώσεις  της,  ενώ πιέζονται  καλά
πάνω στο σκελετό. Οι βίδες θα διαπερνούν την γυψοσανίδα κάθετα και θα εισχωρούν στα
μεταλλικά προφίλ του σκελετού τουλάχιστον κατά 10 mm. Οι κεφαλές τους θα βυθίζονται
κατά 1 mm περίπου στην επιφάνεια της γυψοσανίδας ώστε να μπορούν να στοκαριστούν.
Μετά το πέρας των εργασιών οι αρμοί καλύπτονται με ταινία αρμών και στοκάρονται με
ειδικά  υλικά  αρμολόγησης,  ανάλογα  με  τον  τύπο  των  γυψοσανίδων,  των  άκρων  των
πλακών, και φινίρονται ώστε να επιτευχθεί τέλεια επιφάνεια. 

Ήτοι υλικά γενικά, ειδικά τεμάχια, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής
της ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος από το εκάστοτε δάπεδο εργασίας. Η ψευδοροφή
θα προσαρμοσθεί πλήρως προς το προβλεπόμενο από την μελέτη σχέδιο και κατά την
κατασκευή της θα ληφθεί πρόνοια για την τοποθέτηση τυχόν φωτιστικών σωμάτων και
στομίων  κλιματισμού,  καθώς  και  των  απαιτούμενων  θυρίδων  επίσκεψης  Η/Μ
εγκαταστάσεων με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος επενδεδυμένες με γυψοσανίδα, η αξία
των οποίων περιλαμβάνεται ανηγμένη στην ανά m2 τιμή μονάδος, κατά τα λοιπά σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης ορατής επιφάνειας ψευδοροφής. 

ΕΥΡΩ: 24,80
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Α.Τ. : Ζ.   25

Ψευδοροφή από    αδιάτρητες    πλάκες    αλουμινίου  ,  διαστάσεων 600Χ600    mm  ,    σε εμφανή
σκελετό ανάρτησης 

ΟΙΚ- Ν.78.54.05 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7809 

Ψευδοροφή από αδιάτρητες μεταλλικές πλάκες αλουμινίου,  διαστάσεων 600Χ600 mm,
από έλασμα αλουμινίου πάχους 0,60  mm, ειδικά επεξεργασμένου  και   βαμμένου  με
ειδική  πολυεστερική  βαφή  φούρνου  (σε  180ο C),  πάχους  20  μικρά,  οποιασδήποτε
απόχρωσης επιλογής  της  επίβλεψης από την  γκάμα των διαθέσιμων χρωμάτων. Οι
πλάκες κουμπώνουν  επάνω σε εμφανή μεταλλικό  σκελετό  ανάρτησης,   με  μορφή και
διάταξη σύμφωνα με τα σχέδια  της μελέτης, με ειδικά περιθώρια για την επαφή με τα
περιμετρικά  δομικά  στοιχεία  από  διατομές  γαλβανισμένου  χαλυβδόφυλλου
χρωματισμένου όπως  πιο  πάνω αναφέρεται,  σχήματος  Π,L ή Ζ σύμφωνα με  τα σχέδια
της μελέτης. Το σύστημα ανάρτησης θα είναι μεταλλικό γαλβανισμένο, μη εμφανές, με
ειδικούς  οδηγούς  που  αναρτώνται  με  αναρτήρες,  με  όλα  τα  απαιτούμενα  εξαρτήματα
(αναρτήρες,  πεταλούδες  ανάρτησης, συνδέσμους οδηγών  και  λωρίδων κλπ.). Το όλο
σύστημα θα είναι απόλυτα οριζόντιο,  χωρίς  καμιά ανοχή. 

Ήτοι υλικά γενικά επί τόπου με φθορές, μικροϋλικά και ειδικά εξαρτήματα, ικριώματα και
εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, ανάρτησης και στερέωσης σε οποιοδήποτε
ύψος από το εκάστοτε δάπεδο εργασίας, έτσι ώστε η ψευδοροφή να παρουσιάζει άριστη
εμφάνιση, με ειδική διαμόρφωση στις θέσεις φωτιστικών  σωμάτων, στομίων κλιματισμού
κλπ. κατασκευών, σύμφωνα με  τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής 

ΕΥΡΩ: 40,00

Α.Τ. : Ζ.   26

Επένδυση  κατακορύφων  ή  οριζοντίων  επιφανειών  με  επίπεδη  ή  στραντζαριστή
ανοξείδωτη λαμαρίνα

ΟΙΚ- N.78.90.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231

Επένδυση  κατακορύφων  ή  οριζοντίων  επιφανειών  με  επίπεδη  ή  στραντζαριστή
ανοξείδωτη  λαμαρίνα  τύπου  18/8  (χρωμιονικελούχος  χάλυβας)  ποιότητας  AISI 304,
πάχους  1,0  mm υφής  σατινέ  ή  τροχιστής,  οιωνδήποτε  διαστάσεων  και  σχεδίου
επένδυσης.  Η  λαμαρίνα  τοποθετείται  επί  μεταλλικού  σκελετού  από  σιδηροσωλήνες
ορθογωνικής  διατομής  διαστάσεων  40/40/4  mm μετά  των  απαιτούμενων  σκοτιών
διαστάσεων  15/15  mm.  Όλες  οι  ενώσεις  του  πιο  πάνω  σκελετού  θα  γίνουν  με
ηλεκτροσυγκόληση σε συνεχή ραφή και θα τροχιστούν οι εξάρσεις, προ δε της επένδυσης
θα χρωματιστεί με δύο στρώσεις απο αντισκωριακό ελαιόχρωμα σε όλες τις επιφάνειες. Η
στήριξη του μεταλικού σκελετού στα δομικά στοιχεία θα γίνει  με ανοξείδωτα στριφώνια
μέσω μεταλικών γωνιών διαστάσεων 40/40/4  mm ενω η ανοξείδωτη λαμαρίνα στον πιο
πάνω σκελετό με ανοξείδωτες βίδες φρεζάτες σε πυκνό κάνναβο, κατά τα λοιπά σύμφωνα
με τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης. 
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Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία κοπής, τοποθέτησης, στερέωσης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ: 74,00

79.   ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ – ΗΧΟΥ -ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι
γενικοί όροι:

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών
αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας,  η επιλογή του
προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά
από  σχετική  πρόταση  του  Αναδόχου,  συνοδευόμενη  από  φυλλάδιο  τεχνικών
δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε
παρεμφερή έργα. 

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους
συσκευασίες  επί  των  οποίων  θα  αναγράφονται  κατ'  ελάχιστον  η  ονομασία  του
προϊόντος,  το  εργοστάσιο  παραγωγής  και  η  περιεχόμενη  ποσότητα  στην
συσκευασία.  

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό,
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.

(δ) Εφιστάται  η  προσοχή  στα  αναγραφόμενα  στο  Φύλλο  Ασφαλούς  Χρήσεως  του
Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό
που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με
τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η
δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

Α.Τ. : Ζ.   27

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα

ΟΙΚ- 79.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7902 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη
επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι  ασφαλτικό υλικό επί τόπου και
εργασία καθαρισμού της επιφανείας και  επαλείψεως σύμφωνα με  τις  σύμφωνα με  τις
οδηγίες του προμηθευτή.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ: 2,00

Α.Τ. : Ζ.   28

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

ΟΙΚ- 79.08 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7903 
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Επίστρωση  με  προαναμιγμένα  τσιμεντοειδή  στεγανωτικά  υλικά  εντός  σφραγισμένης
συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε
επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο
καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα
με  τις  οδηγίες  του  προμηθευτή,  καθώς  και  η  προμήθεια  και  εφαρμογή  ενισχυτικού
πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή
του.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών
που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.

ΕΥΡΩ: 5,00

Α.Τ. : Ζ.   29

Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

ΟΙΚ- 79.10 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7912 

Επίστρωση  με  ελαφρά  ελαστομερή  ασφαλτική  μεμβράνη  βάρους  0,5  kg/m2,
υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές ίνες
πολυπροπυλενίου.
Περιλαμβάνεται  η  στερέωση  στην  ξύλινη  υποδομή  με  καρφωτικό  εργαλείο  με  χρήση
πλατυκέφαλων  καρφιών  ή  με  διχαλωτές  αγράφες,  η  επικάλυψη  των  λωρίδων  της
στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το
υλικό.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας 

ΕΥΡΩ: 7,00

Α.Τ. : Ζ.   30

Επιστρώσεις  με  ελαστομερείς  μεμβράνες  από  ασφαλτο-πολυπροπυλένιο  (APP),
οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες

ΟΙΚ- 79.11.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7912 

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη από ασφαλτο-πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη
με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-
01 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες".

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  των  πάσης φύσεως  υλικών,  ο  επιμελής  καθαρισμός  της
επιφάνειας  εφαρμογής,  η  επάλειψη  με  θερμή  οξειδωμένη  ασφαλτόκολλα,  η
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση
στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες
και συναρμογές, και απολήξεις.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας 
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ΕΥΡΩ: 12,00

Α.Τ. : Ζ.   31

Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205   gr  /  m  2

ΟΙΚ- 79.15.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7914 

Στρώσεις  γεωυφάσματος  διαχωρισμού  ή  προστασίας,  μη  υφαντού,  σε  οποιεσδήποτε
θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, οιασδήποτε
συστάσεως, βάρους 205 gr/m2.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας

ΕΥΡΩ: 2,70

Α.Τ. : Ζ.   32

Φράγματα υδρατμών με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm

ΟΙΚ- 79.16.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7911 

Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων πολυαιθυλενίου πάχους 0,40
mm, σε οποιαδήποτε θέση του έργου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας. 

ΕΥΡΩ: 0,50

Α.Τ. : Ζ.   33

Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα

ΟΙΚ-  79.17 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".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

ΕΥΡΩ: 2,50

Α.Τ. : Ζ.   34

Μεμβράνη   HDPE   με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)

ΟΙΚ-  79.18 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7912 
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Στεγάνωση  επιφανειών  σκυροδέματος  σε  επαφή  με  το  έδαφος  με  μεμβράνη  HDPE
(πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, σε οποιαδήποτε
θέση  του  έργου,  η  οποία  στερεώνεται  μεταξύ  του  σιδηροπλισμού  και  των  παρειών
ορύγματος με κατάλληλους αποστατήρες, στην εξωτερική επιφάνεια των τοιχίων πριν την
επίχωσή τους και ματίζεται με επικάλυψη τουλάχιστον 30 cm.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας (υλικά και εργασία) 

ΕΥΡΩ: 9,00

Α.Τ. : Ζ.   35

Στεγανοποιητικά  μάζας  σκυροδέματος  (πρόσμικτα  μείωσης  υδατοπερατότητας)  κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

ΟΙΚ- 79.21 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7921 

Στεγανοποιητικά  μάζας  σκυροδέματος  (πρόσμικτα  μείωσης  υδατοπερατότητας)  κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2. 
Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που
καθορίζονται  στις  εγκεκριμένες  μελέτες  συνθέσεως  και  τις  αποδεκτές  ποσότητες
διαστρωθέντος σκυροδέματος.

ΕΥΡΩ: 1,20

Α.Τ. : Ζ.   36

Πλήρωση  οριζοντίων  και  κατακορύφων  αρμών  διαστολής  με  ελαστομερές
πολυουρεθανικό υλικό

ΟΙΚ-  79.37 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7936 

Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως
8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό και
ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών 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, η  παρούσα τιμή  μονάδος
προσαρμόζεται αναλογικά.
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αρμού

ΕΥΡΩ: 10,00
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Α.Τ. :   Ζ  .   37

Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους
12   mm

ΟΔΟ- Β-43.3 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6370

Πλήρωση διακένου  αρμών τεχνικών  έργων πάσης  φύσεως  με  εύκαμπτες  μοριοσανίδες
εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12 mm, συμπιέσιμες σε ποσοστό 50% του πάχους τους
(φάση διαστολής)  και  ανακάμπτουσες  σε  ποσοστό  τουλάχιστον  70% του  αρχικού  τους
πάχους (φάση συστολής), σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-05-02-03 ‘’Πλήρωση διακένου αρμών
κατασκευών από σκυρόδεμα’.’

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των εμποτισμένων μοριοσανίδων, 
 ο καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η κοπή, η τοποθέτηση και η στερέωση των

τεμαχίων της μοριοσανίδας με ατσαλόκαρφα στις προβλεπόμενες θέσεις (εκατέρωθεν
ελαστικών ταινιών στεγάνωσης ή σε ολόκληρη την επιφάνεια του αρμού) και στάθμες από
την επιφάνεια των στοιχείων από σκυρόδεμα (διάκενο εφαρμογής μαστίχης σφράγισης
αρμού, συνήθως βάθους 25 mm).

Όταν το  πλάτος  του  αρμού  είναι  μεγαλύτερο από 12  mm μπορεί  να  χρησιμοποιηθούν
μοριοσανίδες αναλόγου πάχους, ή επάλληλες μοριοσανίδες συνολικού πάχους ίσου με το
απαιτούμενο, οι οποίες στις αλληλοεφαπτόμενες επιφάνειες θα επαλείφονται με ασφαλτικό
γαλάκτωμα.
Στην  περίπτωση  αυτή  η  επιμέτρηση  θα  γίνεται  με  αναγωγή  της  επιφανείας  τους  σε
ισοδύναμη επιφάνεια συμβατικού πάχους 12 mm, όπως ορίζεται στους γενικούς όρους του
Tιμολογίου αυτού.
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  μοριοσανίδων πλήρωσης αρμών πάχους 12 mm.

ΕΥΡΩ: 12,10

Α.Τ. : Ζ.   38

Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους
50   mm

ΟΙΚ- 79.45 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7934 

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης
πολυστερίνης,  χωρίς  στερέωση  αυτών.  Υλικά  επί  τόπου  και  εργασία  πλήρους
κατασκευής,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-06-02-01  "Θερμομονώσεις
δωμάτων". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

ΕΥΡΩ: 12,50
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Α.Τ. : Ζ.   39

Θερμομόνωση δωμάτων και δάπεδων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη
πάχους 70   m  m,

ΟΙΚ- Ν.79.45.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7934 

Θερμομόνωση δωμάτων και δάπεδων οποιασδήποτε διάταξης με πλάκες από αφρώδη
εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 70 mm με δομή κλειστών κυψελίδων, απαλλαγμένη από
υδροχλωροφθοράνθρακες, με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας στους 10o C λ=0,033-
0.036  w/mk, υδροαπορροφητικότητα WL(T) 0,7 και αντοχή στη συμπίεση CS (10/Y) 300.
Οι πλάκες τοποθετούνται  στις προβλεπόμενες θέσεις  χωρίς στερέωση  σφηνωτά χωρίς
κενά μεταξύ των πλακών για την αποφυγή δημιουργίας θερμογεφυρών. Υλικά επί τόπου
και  εργασία πλήρους κατασκευής,  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01
"Θερμομονώσεις δωμάτων". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

ΕΥΡΩ: 12,70

Α.Τ. : Ζ.   40

Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα  , πάχους   5  0 mm

ΟΙΚ- 79.55 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7934 

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα
πάχους  50  mm,  πυκνότητας  80  kg/m3,  με  ή  χωρίς  στερέωση  αυτών,  ήτοι  υλικά  και
εργασία  πλήρους  κατασκευής,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-06-02-02
"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

ΕΥΡΩ: 12,50

Α.Τ. : Ζ.   41

Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα  , πάχους   7  0 mm

ΟΙΚ- 79.55.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7934 

Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα
πάχους  70  mm,  πυκνότητας  80  kg/m3,  με  ή  χωρίς  στερέωση  αυτών,  ήτοι  υλικά  και
εργασία  πλήρους  κατασκευής,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-06-02-02
"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

ΕΥΡΩ: 14,50
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Α.Τ. : Ζ.   42

Γεωύφασμα διαχωρισμού

ΟΔΟ - Β-64.2  Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-7914)

Προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση  μη  υφαντού  γεωυφάσματος  από  ίνες
πολυπροπυλενίου για τον διαχωρισμό εδαφικών στρώσεων προκειμένου να αποφευχθεί η
ανάμιξη των υλικών, βάρους 280 gr/m2, εφελκυστικής αντοχής 15 kΝ/m (κατά ΕΛΟΤ EN
ISO 10319), επιμήκυνσης σε θραύση 50% (20%) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319, αντοχής σε
διάτρηση 3000 N (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 και πάχους 1,25 mm (κατά ΕΝ ΙSO 9864).

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 η προμήθεια του γεωυφάσματος επί τόπου και οι πλάγιες μεταφορές του
 το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των

εργασιών
 η εκτύλιξη, τάνυση και προσωρινή στερέωση του γεωυφάσματος
 η επικάλυψη των παρακειμένων φύλλων κατά τουλάχιστον 20 cm και η συρραφή 
Επισημαίνεται  η  ανάγκη  χρήσης  κατάλληλων  μηχανημάτων  και  μέσων,  ώστε  να
αποφευχθούν τυχόν φθορές στο γεωύφασμα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας εδάφους με γεωύφασμα.

ΕΥΡΩ: 1,65

Α.Τ. : Ζ.   43

Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού

ΠΡΣ- Α6 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-1620

Τοποθέτηση και  διάστρωση κηπευτικού  χώματος  ή  φυτικής  γης  για  την  συμπλήρωση
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και
την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 ‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη”.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η
σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η
τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού
χώματος  και  η  συντήρησή τους  μέχρι  τη  λήξη  του  χρόνου  συντήρησης  του  έργου.  Ως
συντήρηση  νοείται  η  διατήρηση  της  επιθυμητής  στάθμης  και  μορφής  (που  τυχόν  θα
αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής
ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος.
Η προμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση
τα άρθρα  Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ: 2,60
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Α.Τ. : Ζ.   44

Προμήθεια κσι τοποθέτηση επί τόπου παγκάκι-καθιστικό

ΠΡΣ-Ν.Β.13.1 Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ  3215

Προμήθεια  κσι  τοποθέτηση  επί  τόπου  παγκάκι-καθιστικό,  διαστάσεων   0,68Χ2,20  m
κατασκευασμένο από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής και καλουπωμένα σε μεταλότυπο με
προσεκτικά  επιλεγμένα  αδρανή,  αποτελούμενο  από  δύο  βάσεις  από  σκυρόδεμα  και
κάθισμα και  πλάτη από ξύλο κατάλληλης  αντοχής (IROCO) με τις  σωστές κλίσεις  για
άνετο κάθισμα, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή και  τις
οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ: 500,00

Α.Τ. : Ζ.   45

Κεντρικό τετράγωνο καθιστικό με γούρνες που τοποθετείται στο αίθριο του σταθμού

ΠΡΣ-Ν.Β.13.2 Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ  3215

Κεντρικό  τετράγωνο  καθιστικό  με  γούρνες  που  τοποθετείται  στο  αίθριο  του  σταθμού,
εξωτερικών διαστάσεων 3,00Χ3,00  m,  ύψους  0,30  cm  και  πλάτους  0,50  m.  Σε  κάθε
πλευρά του τετραγώνου (στην γωνία) θα είναι τοποθετημένοι δύο νιπτήρες τσιμεντένιοι
(γούρνες)  παραλληλόγραμμοι  διαστάσεων  0,40Χ0,60Χ0,10  m.  Σε  συνέχεια  με  τους
νιπτήρες, θα διαμορφωθεί παγκάκι ως άνω (χωρίς πλάτη). Όλη η κατασκευή θα γίνει από
σκυρόδεμα υψηλής αντοχής,  καλουπωμένη σε μεταλότυπο με προσεκτικά επιλεγμένα
αδρανή.  Οι  γούρνες  θα  επενδυθούν  με  τσιμεντοκονία  υψηλής  αντοχής  με  ειδικά
πρόσμικτα για  αντοχή στην  υγρασία.  Η όλη κατασκευή θα γίνει  σε συνδυασμό με τις
προβλεπόμενες από την ΗΜ μελέτη υδραυλικές εργασίες, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα
σχέδια της μελέτης  και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ: 2.500,00

Α.Τ. : Ζ.   46

Παραλληλόγραμη γούρνα με βρύσες (ενιαίος νιπτήρας)

ΠΡΣ-Ν.Β.14.1 Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ  3215

Παραλληλόγραμη  γούρνα  με  βρύσες  (ενιαίος  νιπτήρας)  εξωτερικών  διαστάσεων
3,00Χ0,70  m, ύψους 0,50  cm., στον οποίο θα τοποθετηθούν υπαίθριες βρύσες. Όλη η
κατασκευή θα γίνει από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής,  καλουπωμένη σε μεταλότυπο με
προσεκτικά  επιλεγμένα  αδρανή.  Οι  γούρνες  θα  επενδυθούν  με  τσιμεντοκονία  υψηλής
αντοχής  με  ειδικά πρόσμικτα για  αντοχή στην  υγρασία.  Η όλη κατασκευή θα γίνει  σε
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συνδυασμό με  τις  προβλεπόμενες  από την  ΗΜ μελέτη  υδραυλικές  εργασίες,  κατά  τα
λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης  και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)

ΕΥΡΩ: 800,00

Α.Τ. : Ζ.   47

Επιστήλιος μονός κάδος

ΠΡΣ-Β11.9 Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ  5104

Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση μονού επιστήλιου κυλινδρικού κάδου, χωρητικότητας
30 lt, ανοικτού στο άνω μέρος, με περιμετρικές ενισχυτικές ραβδώσεις και τέσσερες οπές
αποστράγγισης στον πυθμένα, βαμμένου με σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα
πολυεστερικής βάσεως.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ: 200,00

Α.Τ. : Ζ.   48

Προμήθεια κηπευτικού χώματος

ΠΡΣ-Δ7 Κωδικός Αναθεώρησης  ΠΡΣ-1710

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την
ΕΤΕΠ  02-07-05-00. Το  κηπευτικό  χώμα  θα  είναι  γόνιμο,  επιφανειακό,  εύθρυπτο,
αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν
απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5
cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ: 8,50
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	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
	Α.Τ. : Α. 7
	Α.Τ. : Α. 8
	Α.Τ. : Α. 9

	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες D 160 mm με περίβλημα γεωυφάσματος
	ΟΜΑΔΑ : Β – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ - ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ

	32.01 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού
	Α.Τ. : Β. 1

	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
	Α.Τ. : Β. 2

	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
	Α.Τ. : Β. 3

	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
	Α.Τ. : Β. 4

	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
	Α.Τ. : Β. 5

	Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα με διογκωμένη πολυστερίνη
	Α.Τ. : Β. 6

	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων
	Α.Τ. : Β. 7

	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 800 kg/m3
	Α.Τ. : Β. 8
	Ξυλότυποι χυτών τοίχων

	Α.Τ. : Β. 9

	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
	Α.Τ. : Β. 10

	Προσαύξηση τιμής παντός είδους ξυλοτύπων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων για την χρησιμοπoίηση ειδικού κόντρα πλακέ betoform
	38.20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500 C
	Α.Τ. : Β. 11

	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.
	Α.Τ. : Β. 12

	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας δομικά πλέγματα B500C.
	Α.Τ. : Β. 13

	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
	Α.Τ. : Β. 14
	ΟΜΑΔΑ : Γ - ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ – ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ


	46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ
	Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
	Α.Τ. : Γ. 1

	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
	ΕΥΡΩ: 20,00
	Α.Τ. : Γ. 2

	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
	ΕΥΡΩ: 30,00
	Α.Τ. : Γ. 3
	Διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
	ΕΥΡΩ: 15,00

	Α.Τ. : Γ. 4
	Διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
	ΕΥΡΩ: 17,50

	Α.Τ. : Γ. 5
	Διαζώματα (σενάζ) εξωτερικών διπλών δρομικών τοίχων από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα

	Α.Τ. : Γ. 6
	ΕΥΡΩ: 170,00

	71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
	Α.Τ. : Γ. 7
	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

	Α.Τ. : Γ. 8
	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

	Α.Τ.: Γ. 9
	Α.Τ.: Γ. 10
	Α.Τ. : Ε. 1
	Α.Τ. : Ε. 2
	Α.Τ. : Ε. 3
	Α.Τ. : Ε. 4
	Α.Τ. : Ε. 5
	Α.Τ. : Ε. 6
	Α.Τ. : Ε. 7
	Α.Τ. : Ε. 8
	Α.Τ. : Ε. 9
	ΟΙΚ- N.73.75.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7396
	Α.Τ. : Ε. 10
	Αντιολισθητικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων από σκληρό PVC

	ΟΙΚ- Ν.73.77.04 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7396
	ΕΥΡΩ: 5,00
	Α.Τ. : Ε. 11
	Α.Τ. : Ε. 12
	Α.Τ. : Ε. 13
	Α.Τ. : Ε. 14
	Α.Τ. : Ε. 15
	Α.Τ. : Ε. 16
	Επιστρώσεις δαπέδων παιδικής χαράς με αντικραδασμικά πλακίδια ασφαλείας, κατασκευασμένα από μίγμα πολυουρεθάνης με έγχρωμο 100% ανακυκλωμένο καουτσούκ σε κόκκους, οιουδήποτε χρώματος ή συνδυασμού χρωμάτων, διαστάσεων 500Χ500Χ50 mm
	ΕΥΡΩ: 45,00

	Α.Τ. : Ε. 17
	Α.Τ. : Ε. 18
	Α.Τ. : Ε. 19
	Α.Τ. : Ε. 20
	Α.Τ. : Ε. 21
	Α.Τ. : Ε. 22
	Α.Τ. : Ε. 23
	Α.Τ. : Ε. 24
	Α.Τ. : Ε. 25
	Σκαλομέρια από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm, προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό)

	Α.Τ. : Ε. 26
	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα
	ΕΥΡΩ: 8,80
	ΟΜΑΔΑ : ΣΤ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

	Α.Τ. : ΣΤ. 1

	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία πριστής δομικής ξυλείας
	Α.Τ. : ΣΤ. 2

	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή
	Α.Τ. : ΣΤ. 3

	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm
	Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
	Α.Τ. : ΣΤ. 4
	ΕΥΡΩ: 120,00

	Α.Τ. : ΣΤ. 5
	Α.Τ. : ΣΤ. 6
	ΕΥΡΩ: 400,00

	Α.Τ. : ΣΤ. 7
	Α.Τ. : ΣΤ. 8
	Α.Τ. : ΣΤ. 9
	Α.Τ. : ΣΤ. 10
	Α.Τ. : ΣΤ. 11

	Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
	Α.Τ. : ΣΤ. 12
	Α.Τ. : ΣΤ. 13
	Α.Τ. : ΣΤ. 14
	Α.Τ. : ΣΤ. 15
	ΕΥΡΩ: 2,50


	Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα:
	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.
	Α.Τ. : ΣΤ. 16
	ΕΥΡΩ: 300,00

	Α.Τ. : ΣΤ. 17
	ΕΥΡΩ: 180,00

	Α.Τ. : ΣΤ. 18
	Α.Τ. : ΣΤ. 19
	Α.Τ. : ΣΤ. 20
	Α.Τ. : ΣΤ. 21
	Α.Τ. : ΣΤ. 22
	Σύνθετο υαλοστάσιο αλουμινίου με θωρακισμένη μεταλλική θύρα ασφαλείας και σταθερά τμήματα
	ΕΥΡΩ: 350,00

	Α.Τ. : ΣΤ. 23
	Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους συνήθων διατομών
	ΕΥΡΩ: 4,00

	Α.Τ. : ΣΤ. 24
	Α.Τ. : ΣΤ. 25
	Α.Τ. : ΣΤ. 26
	Κατασκευή και τοποθέτηση επίτοιχου χειρολισθήρα από σιδηροσωλήνα μαύρη Φ50Χ2 mm
	ΕΥΡΩ: 15,75

	Α.Τ. : ΣΤ. 27
	Υαλόθυρες αλουμινίου ενεργειακές ανοιγόμενες με μεντεσέδες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη

	ΕΥΡΩ: 201,50
	Α.Τ. : ΣΤ. 28
	ΕΥΡΩ: 188,50
	Α.Τ. : ΣΤ. 29
	ΕΥΡΩ: 136,50
	Α.Τ. : ΣΤ. 30
	ΕΥΡΩ: 162,50
	Α.Τ. : ΣΤ. 31
	ΕΥΡΩ: 234,00
	Α.Τ. : ΣΤ. 32
	ΕΥΡΩ: 208,00
	Α.Τ. : ΣΤ. 33
	Α.Τ. : ΣΤ. 34
	Φεγγίτες αλουμινίου με σταθερές περσίδες αερισμού

	Α.Τ. : ΣΤ. 35
	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου

	Α.Τ. : ΣΤ. 36
	Α.Τ. : ΣΤ. 37
	Α.Τ. : Ζ. 1
	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

	Α.Τ. : Ζ. 2
	Α.Τ. : Ζ. 3
	ΕΥΡΩ: 30,00

	Α.Τ. : Ζ. 4
	Πάγκος νιπτήρων χώρων υγιεινής από πλάκες μαλακού μαρμάρου πάχους 3 cm, προέλευσης ΝΕΣΤΟΥ (λευκό), με κρέμαση στις όψεις του

	Α.Τ. : Ζ. 5
	Α.Τ. : Ζ. 6
	Α.Τ. : Ζ. 7
	Α.Τ. : Ζ. 8
	Καθρέπτες χώρων υγιεινής οιωνδήποτε διαστάσεων, μορφής και σχεδίου (ορθογωνικοί, στρογγυλοί)

	Α.Τ. : Ζ. 9
	Κρυστάλλινο κιγκλίδωμα ασφαλείας βεραντών, συνολικού ύψους 60 cm, με σύστημα κάθετης στήριξης υαλοπινάκων

	(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
	Α.Τ. : Ζ. 10
	Α.Τ. : Ζ. 11
	Α.Τ. : Ζ. 12
	Α.Τ. : Ζ. 13
	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

	Α.Τ. : Ζ. 14
	Α.Τ. : Ζ. 15
	Α.Τ. : Ζ. 16
	Α.Τ. : Ζ. 17
	Α.Τ. : Ζ. 18
	Α.Τ. : Ζ. 19
	Α.Τ. : Ζ. 20
	Επένδυση στοιχείων της κατασκευής με κοινή γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm

	Α.Τ. : Ζ. 21
	Επένδυση στοιχείων της κατασκευής, σε πρώτη στρώση –όχι τελική- με κοινή γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm

	Α.Τ. : Ζ. 22
	Α.Τ. : Ζ. 23
	Ψευδοροφή από ηχοαπορροφητικές πλάκες ορυκτών ινών, διαστάσεων 600Χ600Χ15, μετά του σκελετού ανάρτησης

	Α.Τ. : Ζ. 24
	Α.Τ. : Ζ. 25
	Ψευδοροφή από αδιάτρητες πλάκες αλουμινίου, διαστάσεων 600Χ600 mm, σε εμφανή σκελετό ανάρτησης

	Α.Τ. : Ζ. 26
	Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με επίπεδη ή στραντζαριστή ανοξείδωτη λαμαρίνα


	Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με επίπεδη ή στραντζαριστή ανοξείδωτη λαμαρίνα τύπου 18/8 (χρωμιονικελούχος χάλυβας) ποιότητας AISI 304, πάχους 1,0 mm υφής σατινέ ή τροχιστής, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου επένδυσης. Η λαμαρίνα τοποθετείται επί μεταλλικού σκελετού από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 40/40/4 mm μετά των απαιτούμενων σκοτιών διαστάσεων 15/15 mm. Όλες οι ενώσεις του πιο πάνω σκελετού θα γίνουν με ηλεκτροσυγκόληση σε συνεχή ραφή και θα τροχιστούν οι εξάρσεις, προ δε της επένδυσης θα χρωματιστεί με δύο στρώσεις απο αντισκωριακό ελαιόχρωμα σε όλες τις επιφάνειες. Η στήριξη του μεταλικού σκελετού στα δομικά στοιχεία θα γίνει με ανοξείδωτα στριφώνια μέσω μεταλικών γωνιών διαστάσεων 40/40/4 mm ενω η ανοξείδωτη λαμαρίνα στον πιο πάνω σκελετό με ανοξείδωτες βίδες φρεζάτες σε πυκνό κάνναβο, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης.
	Α.Τ. : Ζ. 27
	ΕΥΡΩ: 2,00

	Α.Τ. : Ζ. 28
	ΕΥΡΩ: 5,00

	Α.Τ. : Ζ. 29
	Α.Τ. : Ζ. 30
	Α.Τ. : Ζ. 31
	Α.Τ. : Ζ. 32
	Φράγματα υδρατμών με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm

	Α.Τ. : Ζ. 33
	Α.Τ. : Ζ. 34
	Α.Τ. : Ζ. 35
	Α.Τ. : Ζ. 36
	Α.Τ. : Ζ. 37
	Α.Τ. : Ζ. 38
	Α.Τ. : Ζ. 39
	Α.Τ. : Ζ. 40
	Α.Τ. : Ζ. 41
	Α.Τ. : Ζ. 42
	Γεωύφασμα διαχωρισμού
	Α.Τ. : Ζ. 43
	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού

	Α.Τ. : Ζ. 44
	Α.Τ. : Ζ. 45
	Α.Τ. : Ζ. 46
	Α.Τ. : Ζ. 47
	Α.Τ. : Ζ. 48
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