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Τιµολόγιο Μελέτης

∆ήµος  Θέρµης - Τεχνική Υπηρεσία Έργο: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑ∆Ι 
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

                                                                                                Θέση:     Λιβάδι                                                            

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οµάδα Α: Χωµατουργικά, καθαιρέσεις

A.T.: 1

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών     κουφωµάτων.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2275 100,00%

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

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 16,80

A.T.: 2

ΝΕΤ ΟΙΚ-Ν 22.65.03 Αποξήλωση     υδρορροής

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2275 100,00%

Αποξήλωση  υδρορροής  µετά  προσοχής,  για  την  εφαρµογή  εξωτερικής  θερµοµόνωσης  στις
προσόψεις του κτιρίου.

Η  τιµή περιλαµβάνει την εργασία  αποξήλωσης,  τη φόρτωση και µεταφορά,  τη συσσώρευσή τους  σε
χώρο καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας και κάθε εργασία πιθανής τροποποίησης που θα απαιτηθεί.

Περιλαµβάνονται πάσης φύσεως υλικά, µικροϋλικά και εργαλεία.

Τιµή ανά µ.µ.
( 1 m )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 1,50
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A.T.:

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.04

3

Καθαιρέσεις πλινθοδοµών.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2222 100,00%

Καθαίρεση  πλινθοδοµών  κάθε  είδους.  Συµπεριλαµβάνονται  τα  πάσης  φύσεως  απαιτούµενα
ικριώµατα,  οι  προσωρινές  αντιστηρίξεις  και  η  συσσώρευση  των  προϊόντων  στις  θέσεις  φόρτωσης,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 ''Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός''.

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 15,70

A.T.: 4

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.15.1 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών     από     οπλισµένο
σκυρόδεµα. Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων     καθαίρεσης

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2226 100,00%

Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, πλήν
δαπέδων.

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

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ
(Αριθµητικώς): 56,00 [*] (56+0)

A.T.: 5

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.1  Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε
πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
πλακών

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2236 100,00%

Καθαίρεση  πλακοστρώσεων  δαπέδων  παντός  τύπου  και  οποιουδήποτε  πάχους  (τσιµέντου,
µαρµάρου,  τύπου  Μάλτας,  πορσελάνης,  µωσαϊκού,  κεραµικών,  σχιστολίθου,  κλπ),  µε  το  κονίαµα
στρώσεως  αυτών,  σε  οποιαδήποτε  στάθµη  από  το  εδάφος,  µε  την  συσσώρευση  των  προϊόντων
καθαιρέσεως προς φόρτωση.
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 7,90

A.T.: 6

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.21.1 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς     να     καταβάλλεται
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων     πλακών

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2238 100,00%

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός  τύπου  (πορσελάνης,  κεραµεικών κλπ), καθώς  και πλακών
µαρµάρου  οποιουδήποτε  πάχους,  µε  το  κονίαµα  στρώσεως  αυτών,  σε  οποιοδήποτε  ύψος.
Συµπεριλαµβάνεται  η  δαπάνη  των  απαιτουµένων  ικριωµάτων  και  η  συσσώρευση  των  προϊόντων
καθαιρέσεως προς φόρτωση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )
ΕΥΡΩ        (Ολογράφως):      ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 4,50

A.T.: 7

ΝΕΤ ΟΙΚ-Ν 22.21.2.01Καθαίρεση ειδών υγιεινής µετά προσοχής. Με προσοχή ώστε να µην 
προκληθεί οποιαδήποτε ρηγµάτωση των πλακιδίων των τοίχων και του 
δαπέδου.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2239 100,00%

Καθαίρεση ειδών υγιεινής παντός τύπου (λουτήρας, νιπτήρας, λεκάνη κλπ) καθώς και των παντός
φύσεως  εξοπλισµού  και  συνοδών  εξαρτηµάτων  αυτών  (αναµικτήρας,  καπάκι  λεκάνης  κλπ.)  µε  το
κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος, µε προσοχή ώστε να µην προκληθεί οποιαδήποτε
ρηγµάτωση  των  πλακιδίων  των  τοίχων  και  του  δαπέδου.  Συµπεριλαµβάνεται  η  συσσώρευση  των
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ
(Αριθµητικώς): 30,00

A.T.: 8

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.15.2 Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών     από     οπλισµένο 
σκυρόδεµα. Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τµηµάτων 
πλακών, τοιχωµάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, µε 
εφαρµογή τεχνικών µή διαταραγµένης     κοπής

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2226 100,00%

Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, πλήν 
δαπέδων.

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

Τιµή ανά µέτρο µήκους(m) και ανά εκατoστό (cm) βάθους κοπής.
( 1 m*cm ) Ανά µέτρο µήκους και ανά εκατοστό

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 16,90

A.T.: 9

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.1.1 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε     ζώα.     Φορτοεκφόρτωση 
µε τα     χέρια

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 1101 100,00%

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

Τιµή ανά τόνο (ton)
( 1 t ) Τόννοι

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 13,50

A.T.: 10

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.7.1 Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής     βατότητας

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 1136 100,00%

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h

Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km)
( 1 tkm ) Τοννοχιλιόµετρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):       ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 0,35



Σελίδα 6 από 82

Οµάδα Β: Σκυροδέµατα

A.T.: 11

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.3 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση     και     συµπύκνωση 
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας     C12/15

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3213 100,00%

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

01-01-01-00 ''Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος'',
01-01-02-00 ''∆ιάστρωση σκυροδέµατος'',
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέµατος'',
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος'',
01-01-05-00 ''∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος'',
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''.

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

Στην τιµή περιλαµβάνονται:

α.  Η  προµήθεια,  η  µεταφορά  από  οποιαδήποτε  απόσταση  στη  θέση  εκτέλεσης  του  έργου,  του
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων
των  απαιτούµενων  υλικών  (αδρανών,  τσιµέντων,  νερού)  για  την  παρασκευή  του  σκυροδέµατος,
εφόσον  το  σκυρόδεµα  παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο  (εργοταξιακό  σκυρόδεµα),  οι  σταλίες   των
αυτοκινήτων  µεταφοράς  αδρανών  υλικών  και  σκυροδέµατος,  η  παρασκευή  το  µίγµατος  και  η
µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών
(αντοχής,  εργασίµου  κλπ)  υπό  την  εφαρµοζόµενη  κοκκοµετρική  διαβάθµιση  των  αδρανών  κατά
περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο
σκυρόδεµα.

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για
την επίτευξη της  ζητούµενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του  σκυροδέµατος  καθορίζεται εργαστηριακά
µε δαπάνη του Aναδόχου.
β.  Τα  πάσης  φύσεως  πρόσθετα  (πλήν  ρευστοποιητικών  και  επιβραδυντικών  πήξεως)  που
προβλέπονται  από  την  εγκεκριµένη,  κατά  περίπτωση,  µελέτη  συνθέσεως,  επιµετρώνται  και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.
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.   ∆εν   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.
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Επιµέτρηση  ανά  κυβικό  µέτρο  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεµα,  σύµφωνα  µε  τις
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³).
( 1 m3 ) Κυβικό µέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):       ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
(Αριθµητικώς): 84,00

A.T.: 12

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.4 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση     και     συµπύκνωση 
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από
σκυρόδεµα κατηγορίας     C16/20

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3214 100,00%

Παραγωγή  ή  προµήθεια  και  µεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  σκυροδέµατος  οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ),
µε την διάστρωση 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 ''∆ιάστρωση σκυροδέµατος'',
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέµατος'',
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος'',
01-01-05-00 ''∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος'',
01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''.
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, 
εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως.

Στην τιµή περιλαµβάνονται:

α.  Η  προµήθεια,  η  µεταφορά  από  οποιαδήποτε  απόσταση  στη  θέση  εκτέλεσης  του  έργου,  του
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων
των  απαιτούµενων  υλικών  (αδρανών,  τσιµέντων,  νερού)  για  την  παρασκευή  του  σκυροδέµατος,
εφόσον  το  σκυρόδεµα  παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο  (εργοταξιακό  σκυρόδεµα),  οι  σταλίες  των
αυτοκινήτων  µεταφοράς  αδρανών  υλικών  και  σκυροδέµατος,  η  παρασκευή  το  µίγµατος  και  η
µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών
(αντοχής,  εργασίµου  κλπ)  υπό  την  εφαρµοζόµενη  κοκκοµετρική  διαβάθµιση  των  αδρανών  κατά
περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο
σκυρόδεµα.

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για
την επίτευξη της  ζητούµενης  χαρακτηριστικής  αντοχής  του  σκυροδέµατος  καθορίζεται εργαστηριακά
µε δαπάνη του Aναδόχου.
β.  Τα  πάσης  φύσεως  πρόσθετα  (πλήν  ρευστοποιητικών  και  επιβραδυντικών  πήξεως)  που
προβλέπονται  από  την  εγκεκριµένη,  κατά  περίπτωση,  µελέτη  συνθέσεως,  επιµετρώνται  και
πληρώνονται ιδιαιτέρως.
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.
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ε.   ∆εν   συµπεριλαµβάνεται   η   πρόσθετη   επεξεργασία   διαµόρφωσης   δαπέδων   ειδικών
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες
και τρούλους.

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

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³).
( 1 m3 ) Κυβικό µέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):       ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
(Αριθµητικώς): 90,00

A.T.: 13

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. ∆οµικά πλέγµατα B500C     (S500s)

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3873 100,00%

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών,
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη,
προσέγγιση  στην  θέση  ενσωµάτωσης  µε  οποιοδήποτε  µέσον  και  τοποθέτησή  του  σύµφωνα  µε  τα
σχέδια  οπλισµού.  Εκτέλεση  εργασιών  σύµφωνα  µε  την  ΕΤΕΠ  01-02-01-00 ''Χαλύβδινος  οπλισµός
σκυροδεµάτων''Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ).

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

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις
διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγµατα),  τις  διαµέτρους,  τις  θέσεις  τοποθέτησης  και  τα  µήκη
υπερκάλυψης,  τα  βάρη  ανά  τρέχον  µέτρο  κατά  διάµετρο,  τα  επί  µέρους  και  τα  ολικά  µήκη  των
ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την
παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την
επιµέτρηση των οπλισµών.

Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008.  Σε  καµµία  περίπτωση  δεν  γίνεται  αποδεκτός  ο  προσδιορισµός  του  µοναδιαίου  βάρους  των
ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Στις  επιµετρούµενες  ποσότητςσ,  πέραν  της  προµήθειας,  µεταφοράς  επί  τόπου,  διαµόρφωσης  και
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι
εναλλάξ
- Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.
- Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.
- Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
- Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα
απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
- Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .
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Τιµή  ανά  χιλιόγραµµο  (kg)  σιδηρού  οπλισµού  υδραυλικών  έργων  τοποθετηµένου  σύµφωνα  µε  την
µελέτη.
( 1 Kg ) Χιλιόγραµµο (Κιλό)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):       ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ
(Αριθµητικώς): 1,01

A.T.: 14

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών     κατασκευών.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3816 100,00%

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

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) ανεπτυγµένης επιφανείας.
( 1 m2 ) Τετραγωνικό µέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):       ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 15,70

Οµάδα Γ: Τοιχοποιίες, επιχρίσµατα

A.T.: 15

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 46.1.2 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους     οπτοπλίνθους     6x9x19 
cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί     τοίχοι)

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 4622.1 100,00%

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

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

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

γ) Στη τιµή µονάδας δεν συµπεριλαβάνονται και τιµολογούνται ιδιαίτερα:
- τα  τυχόν  χρωστικά  και  αντισυρρικνωτικά  πρόσµικτα  και  τα  ενσωµατούµενα  µεταλλικά  στοιχεία
(πλέγµατα, γαλβανισµένοι συνδεµοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)
- η τοποθέτηση υγροµονωτικών µεµβρανών και η διαµόρφωση νεροχυτών και καπακιών
- η πλήρωση των αρµών µε µαστίχη
- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωµάτων
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δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή
σε  θλίψη,  οι  µεν  πλήρεις  και  οι  διάτρητοι  µε  κατακόρυφες  οπές  8,0  N/mm²,  οι  δε  διάτρητοι  µε
οριζόντιες οπές 2,5 N/mm².

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πραγµατικής επιφάνειας.
( 1 m2 ) Τετραγωνικό µέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 19,50

A.T.: 16

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 46.1.3 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους     οπτοπλίνθους     6x9x19 
cm. Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί     τοίχοι)

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 4623.1 100,00%

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

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

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

γ) Στη τιµή µονάδας δεν συµπεριλαβάνονται και τιµολογούνται ιδιαίτερα:
- τα  τυχόν  χρωστικά  και  αντισυρρικνωτικά  πρόσµικτα  και  τα  ενσωµατούµενα  µεταλλικά  στοιχεία
(πλέγµατα, γαλβανισµένοι συνδεµοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)
- η τοποθέτηση υγροµονωτικών µεµβρανών και η διαµόρφωση νεροχυτών και καπακιών
- η πλήρωση των αρµών µε µαστίχη
- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωµάτων

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

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πραγµατικής επιφάνειας.
( 1 m2 ) Τετραγωνικό µέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 33,50
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A.T.: 17

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 49.1.1 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο     σκυρόδεµα.     Γραµµικά
διαζώµατα (σενάζ) δροµικών     τοίχων

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3213 100,00%

Κατασκευή  γραµµικών  διαζωµάατων  (σενάζ),  ποδιών  ή  ανωφλίων  τοίχων  πληρώσεως  µε
σκυρόδεµα  κατηγορίας  C16/20  και  ελαφρό  οπλισµό  B500C  (µέχρι  4Φ12  µε  συνδετήρες  Φ8/10),
διατοµής έως 0,06 m², σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Συµπεριλαµβάνεται  η  προµήθεια  των  απαιτουµένων  υλικών  επί  τόπου,  οι  πλάγιες  µεταφορές,  τα
ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου
από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών.

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

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 16,80

    A.T.:                                    18

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 49.1.2 ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο     σκυρόδεµα.     Γραµµικά
διαζώµατα (σενάζ) µπατικών     τοίχων

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3213 100,00%

Κατασκευή  γραµµικών  διαζωµάατων  (σενάζ),  ποδιών  ή  ανωφλίων  τοίχων  πληρώσεως  µε
σκυρόδεµα  κατηγορίας  C16/20  και  ελαφρό  οπλισµό  B500C  (µέχρι  4Φ12  µε  συνδετήρες  Φ8/10),
διατοµής έως 0,06 m², σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
Συµπεριλαµβάνεται  η  προµήθεια  των  απαιτουµένων  υλικών  επί  τόπου,  οι  πλάγιες  µεταφορές,  τα
ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου
από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών.

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

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)
( 1 m ) Μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 19,70

A.T.: 19

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.21 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε     τσιµεντοκονίαµα.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7121 100,00%

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

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

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 ) Τετραγωνικό µέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 13,50
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Οµάδα ∆: ∆ΙΚΤΥΑ

Υποοµάδα: 1.4.1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1

A.T.: ΗΜ1

ΑΤΗΕ Ν/7767 Νέα µετρητική διάταξη ύδρευσης,     κτιρίου1.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες πλήρους ανακατασκευής του υφιστάµενου φρεατίου υδροδότηση, η
εγκατάσταση νέου χυτοσιδηρού καλύµµατος βαρέως τύπου στη θέση του υφιστάµενου, η κατασκευή
νέας υπόγειας αναχώρησης για τον όροφο του κτιρίου και η σύνδεσή του µε τα κεντρικά δίκτυα του
ορόφου, σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
(Αριθµητικώς): 225,00

A.T.: ΗΜ2

ΑΤΗΕ Ν/7768 ∆ιαχωρισµός δικτύων     ισογείου-ορόφου.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  αποξήλωσης  των  τµηµάτων  σωληνώσεων  που  υδροδοτούν  τα
δίκτυα  του  ορόφου  από  τα  δίκτυα  του  ισογείου  και  την  πλήρη  αποκατάσταση  λειτουργικότητας  και
στεγανότητας των σωληνώσεων του ισογείου, σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή. Η
λειτουργικότητα και στεγανότητα θα αποκατασταθεί και στους σωλήνες του ορόφου.

Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 187,50



A.T.: ΗΜ3

ΑΤΗΕ Ν/7769 Κεντρικό δίκτυο ύδρευσης ισογείου, κτιρίου     1

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες  οι  εργασίες  κατασκευής  νέου κεντρικού δικτύου ύδρευσης  στο ισόγειο  για  τη
σύνδεση όλων των τοπικών διανοµέων ύδρευσης από το σηµείο υδροδότησης του κτιρίου, σύµφωνα
µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, συσκευών,
εξοπλισµού κλπ.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθµητικώς): 675,00

A.T.: ΗΜ4

ΑΤΗΕ Ν/7770 Κεντρικό δίκτυο ύδρευσης ορόφου, κτιρίου     1.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  κατασκευής  νέου  κεντρικού  δικτύου  ύδρευσης  στον  όροφο  του
κτιρίου 1 για τη σύνδεση όλων των τοπικών διανοµένων ύδρευσης από το σηµείο υδροδότησης του
κτιρίου, σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή. Συµπεριλαµβάνονται και όλα τα δίκτυα γκρι
νερού. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 975,00



A.T.: ΗΜ5

ΑΤΗΕ Ν/7771 Σύστηµα ύδρευσης γκρι     νερού.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  κατασκευής  νέου  κεντρικού  δικτύου  ύδρευσης  γκρι  νερού  στον
όροφο  του  κτιρίου  1  για  τη  σύνδεση  όλων  των  τοπικών  διανοµέων  ύδρευσης  από  το  σηµείο
υδροδότησης  του  κτιρίου,  σύµφωνα  µε  τα  σχέδια  και την  τεχνική  περιγραφή.  Περιλαµβάνεται και η
αξία µεταφοράς των υλικών, συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ
ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 3.487,50

A.T.: ΗΜ6

ΑΤΗΕ Ν/7772 Σύνδεση   δοχείου πλύσεως   λεκάνης µέχρι τοπικό     διακόπτη.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες για τη νέα σύνδεση υφισταµένου ή νέου δοχείου πλύσεως λεκάνης
µε το τοπικό δίκτυο διανοµής νερύ, µε γωνιακή βαλβίδα και όλα τα απαραίτητα υλικά και µικρουλικά,
σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ

(Αριθµητικώς): 90,00

A.T.: ΗΜ7

ΑΤΗΕ Ν/7773 Σύνδεση     πλυντηρίου.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες για τη νέα σύνδεση πλυντηρίου µε το τοπικό δίκτυο διανοµής νερού,
µε  γωνιακή  βαλβίδα  και  όλα  τα  απαραίτητα  υλικά  και  µικρουλικά,  σύµφωνα  µε  τα  σχέδια  και  την
τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.



Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ

(Αριθµητικώς): 90,00

A.T.: ΗΜ8

ΑΤΗΕ Ν/7774 Σύνδεση νέου νεροχύτη     κουζίνας.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  για  την  προµήθεια  και  εγκατάσταση  νέου  αναµικτήρα  νερού  επί
νεροχύτη κουζίνας µε το τοπικό δίκτυο διανοµής νερού, µε γωνιακές βαλβίδες και όλα τα απαραίτητα
υλικά και µικρουλικά, σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 112,50

A.T.: ΗΜ9

ΑΤΗΕ Ν/7775 Σύνδεση νέου κρουνού     καθαριότητας.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες για την προµήθεια και σύνδεση εξωτερικού κρουνού µε αντιπαγετική
προστασία  µε  το  τοπικό  ή  το  κεντρικό  δίκτυο  διανοµής  νερού,  µε  γωνιακή  βαλβίδα  και  όλα  τα
απαραίτητα  υλικά  και µικρουλικά, σύµφωνα µε  τα σχέδια  και την τεχνική περιγραφή.  Το εξωτερικό
τµήµα των σωληνώσεων θα είναι µονωµένο.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ

(Αριθµητικώς): 150,00



A.T.: ΗΜ10

ΑΤΗΕ Ν/7776 Σύνδεση µπαταριών σε     νιπτήρες.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες για την προµήθεια και νέα σύνδεση αναµικτήρα (µπαταρίας) νερού
σε νέους ή υφιστάµενους νιπτήρες µε το τοπικό δίκτυο διανοµής νερού, µε γωνιακή βαλβίδα και όλα τα
απαραίτητα υλικά και µικρουλικά, σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 215,00

    A.T.:                            ΗΜ11

ΑΤΗΕ Ν/7777 Σύστηµα παραγωγής γκρι νερού και κεντρικό δίκτυο διανοµής του

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ32 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες για τη διανοµή συλλεγµένου βρόχινου νερού (γκρι νερού) από τη
δεξαµενή  συλλογής  µέχρι  και  τη  σύνδεσή  του  µε  τα  κεντρικά  δίκτυα  γκρι  νερού  στον  όροφο  του
κτιρίου.  Περιλαµβάνεται  η  αντλία  αναρρόφησης  µε  όλα  τα  όργανά  της,  ο  οζονιστήρας,  η  συσκευή
φίλτρανσης UV, το εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο µε όλες τις απαιτούµενες εκσκαφές και επιχώσεις,
για τις οδεύσεις των σωληνώσεων και η σωλήνωση αναρρόφησής µε το σχετικό φίλτρο, σύµφωνα µε
τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ 
ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 2.625,00

A.T.: ΗΜ12

ΑΤΗΕ Ν/7778 ∆οχείο ΖΝΧ µε τρίοδη και σύνδεση µε αντλία     θερµότητας.

                                       Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ32 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  για  την  προµήθεια  και  εγκατάσταση  κεντρικού  δοχείου  ΖΝΧ  µε
εναλλάκτη, σύνδεσή του µε το δίκτυο ηλιοθερµίας  και την αντλία θερµότητας  και σύνδεσή του µε τα
κεντρικά δίκτυα ζεστού νερού χρήσης, σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.



Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 1.425,00

    A.T.:                            ΗΜ13

ΑΤΗΕ Ν/7779 Σύστηµα     παραγωγής     ΖΝΧ     από     ηλιακά     µε     συλλέκτη     δικτύου     και     solar     kit.

                                                             Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ32 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες για την προµήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη κενού στην
στέγη του κτιρίου, την εγκατάσταση κεντρικής σωλήνωσης µέχρι το δοχείο αποθήκευσης ΖΝΧ και την
εγκατάσταση  solar  kit  που  αποτελείται  από  αντλία  κυκλοφορίας,  δοχείο  διαστολής  και  σύστηµα
αυτοµατισµού, σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές.
Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 1.425,00

A.T.: ΗΜ14

ΑΤΗΕ Ν/8861 Πλήρης ανακατασκευή συλλέκτη     ύδρευσης

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για τη σύνδεση των τοπικών συλλεκτών µε τα κεντρικά
και  τα  τοπικά  δίκτυα,  την  εγκατάσταση  νέων  βαννών  ελέγχου,  την  εγκατάσταση  νέων  συλλεκτών
διανοµής και την εγκατάσταση νέων θυρών, σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών,  εξοπλισµού  κλπ.  Περιλαµβάνονται  οι  εργασίες  καθαίρεσης  και  αποκοµιδής  προιόντων
καθαίρεσης.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

(Αριθµητικώς): 250,00



Υποοµάδα: 1.4.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1

A.T.: ΗΜ15

ΑΤΗΕ Ν/8042 Εργασία για την αντικατάσταση και σύνδεση     λεκάνης (σετ)

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ11 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την εγκατάσταση νέας λεκάνης µε πλαστικό καπάκι
και δοχείο πλύσεως και τη σύνδεσή της µε υφιστάµενα δίκτυα αποχέτευσης, σύµφωνα  µε τα σχέδια
και την τεχνική περιγραφή.
Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών,  εξοπλισµού  κλπ.  Περιλαµβάνονται  οι  εργασίες  καθαίρεσης  και  αποκοµιδής  προιόντων
καθαίρεσης.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ

(Αριθµητικώς): 180,00

    A.T.:                            ΗΜ16

ΑΤΗΕ Ν/8043 Εργασία για  αντικατάσταση και σύνδεση     νιπτήρα

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  και  τα  υλικά  για  την  προµήθεια  και  εγκατάσταση  νιπτήρα  και  τη
σύνδεσή του µε υφιστάµενα δίκτυα αποχέτευσης, σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών,  εξοπλισµού  κλπ.  Περιλαµβάνονται  οι  εργασίες  καθαίρεσης  και  αποκοµιδής  προιόντων
καθαίρεσης.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 165,00

A.T.: ΗΜ17

ΑΤΗΕ Ν/8044 Αποχέτευση νέου     νεροχύτη-πλυντηρίου

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την προµήθεια και εγκατάσταση νέου νεροχύτη και
και  τη  σύνδεσή  του  µαζί  µε  τη  σύνδεση  πλυντηρίου  µε  την  κατασκευή  νέων  δικτύων  µέχρι  τα
υφιστάµενα δίκτυα αποχέτευσης, σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.



Τιµή κατ’ αποκοπή

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 142,50

A.T.: ΗΜ18

ΑΤΗΕ Ν/8045 Εξωτερικό δίκτυο συλλογής     οµβρίων

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  και  τα  υλικά  για  την  προµήθεια  και  εγκατάσταση  νέου  δικτύο
συλλογής σωληνώσεων οµβρίων από την απόληξή τους µέχρι την υπόγεια δεξαµενής αποχέτευσης,
δηλαδή σύνδεση µε τις υφιστάµενες υδρορόες, νέο υπέργειο και υπόγειο δίκτυο, εκσκαφές φρεάτια µε
καλύµµατα και επιχώσεις, σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

(Αριθµητικώς): 1.450,00

A.T.: ΗΜ19

ΑΤΗΕ Ν/8046 Εγκατάσταση δεξαµενής     συλλογής

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  και  τα  υλικά  για  την  προµήθεια  και  εγκατάσταση  νέας  υπόγειας
δεξαµενής συλλογής οµβρίων 8500LT.

Περιλαµβάνονται  η  πλαστική  δεξαµενή,  ο  λαιµός  επίσκεψης  της  δεξαµενής  µε  το  κάλυµµά  του,  το
σιφώνι υπερχείλισης, το αυτοκαθαριζόµενο φίλτρο. Περιλαµβάνονται επίσης οι απαραίτητες εκσκαφές,
η  εγκατάσταση  της  δεξαµενής,  η  πλήρωση  του  σκάµµατος,  Περιλαµβάνονται  οι  εκσκαφές  και  οι
επιχώσεις, η εγκατάσταση της δεξαµενής, η σύνδεση της δεξαµενής µε όλα τα δίκτυα αποχέτευσης και
το φρεάτιο αµµοσυλλέκτη, σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνεται επίσης  η εδαφόπλακα εγκατάστασης, δηλαδή το σκυρόδεµα,  ο οπλισµός  και όλη η
εργασία κατασκευής εντός του φρεατίου καθώς και το κόστος της µελέτης εφαρµογής για τον στατικό
υπολογισµό της εδαφόπλακας, ο οποίος θα κατατεθεί κατά τη φάση έγκρισης των υλικών.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

(Αριθµητικώς): 28.000,00



A.T.: ΗΜ20

ΑΤΗΕ Ν/8047 Υπερχείλιση     δεξαµενής

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ21 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  και  τα  υλικά  για  την  κατασκευή  νέου  δικτύου  υπερχείλισης  της
δεξαµενής συλλογής οµβρίων από την δεξαµενή µέχρι τον αποδέκτη του οικοπέδου, δηλαδή σύνδεση
µε τη δεξαµενή, νέο υπόγειο δίκτυο, εκσκαφές φρεάτια µε καλύµµατα και επιχώσεις, σύµφωνα µε τα
σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 875,00

    

    A.T.: ΗΜ21

ΑΤΗΕ Ν/8048 Aποχέτευση συµπυκνωµάτων     VAM

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  και  τα  υλικά  για  την  κατασκευή  νέου  δικτύου  αποχέτευσης  των
συµπηκνωµάτων των εναλλακτών VAM µέχρι το δίκτυο αποχέτευσης, σύµφωνα µε τα σχέδια και την
τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ

(Αριθµητικώς): 380,00



Υποοµάδα: 1.4.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 
1

A.T.: 20

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Ν 12.13.01 Επανατοποθέτηση     υδρορροών     µετά     της     απαιτούµενης     διαµόρφωσης.

Κωδ. αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6620.1 100,00%
    

     Επανατοποθέτηση υδρορροών

Συµπεριλαµβάνεται η εργασία για την αποµάκρυνση όλων των σαθρών επιφανειών (προετοιµασία για
βαφή)  και  η  προµήθεια  τυχόν  καινούργιων  τεµαχίων  υδρορροών  και  πλήρης  τοποθέτηση  και
στερέωσή τους. Οι υδρορροές είτε θα συνδεθούν στην  υφιστάµενη εγκατάσταση απορροής είτε θα
οδηγηθούν σε ελεύθερη ροή µετά από εντολή της επίβλεψης.

      Τιµή ανά µέτρο (m)
( 1 m )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 2,50

A.T.: 21

ΝΕΤ Υ∆Ρ-Α 11.2.3 Εσχάρες     καναλιών     υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισµένες,     
ηλεκτροπρεσσαριστές.

Κωδ. αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6752 100,00%

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετηµένες, 
σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η
ακριβής  ρύθµιση  της  στάθµης  και  επίκλισης  της  εσχάρας  µε  χρήση  στερεών  υποθεµάτων  και  ο
εγκιβωτισµός  του  πλαισίου  έδρασης  µε  τσιµεντοκονία,  µη  συρρικνούµενο  κονίαµα  ή  εποξειδικά
κονιάµατα.

Το  παρόν  άρθρο  έχει  εφαρµογή,  τόσο  επί  νέων  όσο  και  επί  υφιασταµένων   κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιµέτρηση  για  τις  µεν  τυποποιηµένες  εσχάρες  βιοµηχανικής  προέλευσης  µε  βάση  τους  πίνακες
βαρών  του  κατασκευαστή,  για  τις  δε  ηλεκτροσυγκολλητές  εσχάρες  νε  βάση  αναλυτικούς
υπολογισµούς  των  ράβδων  και  λοιπών  διατοµών  µορφοχάλυβα  που  χρησιµοποιούνται  για  την
κατασκευή τους. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

Εσχάρες  καναλιών  υδροσυλλογής,  χαλύβδινες,  γαλβανισµένες  ηλεκτρο-πρεσσαριστές,  σύµφωνα  µε
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές"

     ( 1 Kg ) Χιλιόγραµµο (Κιλό)

ΕΥΡΩ      (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς):      3,10



A.T.: 22

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.67.4 Χρωµατισµοί σωληνώσεων. ∆ιαµέτρου από 3 έως     4''

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7767.8 100,00%

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

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

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

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

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

Χρωµατισµοί  σωληνώσεων,  σύµφωνα  µε  την  µελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-03-00  ''Αντισκωριακή
προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών''.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) σωλήνων
( 1 µµ )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 4,50



Υποοµάδα: 1.4.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – 
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1

A.T.: ΗΜ22

ΑΤΗΕ Ν/8810 Αποξήλωση λέβητα, δοχείου και κεντρικών δικτύων, κτιρίου     1, 2

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  και  τα  υλικά  για  την  πλήρη  αποξήλωση  του  υφιστάµενου
λεβητοστασίου,  δηλαδή  αποξήλωση  του  λέβητα,  της  δεξαµενής  πετρελαίου,  των  κεντρικών
σωληνώσεων µέχρι το όριο του χώρου και όλου του δικτύου αυτοµατισµού, σύµφωνα µε τα σχέδια και
την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών,  εξοπλισµού  κλπ.  Περιλαµβάνεται  η  δαπάνη  µεταφοράς  του  λέβητα  ή  και   γενικά   των
υλικών, εξαρτµάτων και συσεκυών που αποξηλώνονται σε χώρο του ∆ήµου ή σε αδειοδοτηµένο χώρο
απόρριψης.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 825,00

A.T.: ΗΜ23

ΑΤΗΕ Ν/8811 Προµήθεια και εγκατάσταση νέων θερµαντικών     σωµάτων     σε
υφιστάµενη θέση και σύνδεση µε θερµοστατικές     κεφαλές

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες  οι εργασίες  για  την προµήθεια  και εγκατάσταση  νέων θερµαντικών σωµάτων
κτιρίου 1 σε υφιστάµενες θέσεις µε την προµήθεια και εγκατάστασης νέας θερµοστατικής βάννας και
όλες τις απαιτούµενες τροποποιήσεις δικτύων σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ
ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 5.725,00



A.T.: ΗΜ24

ΑΤΗΕ Ν/8812 Μετεγκατάσταση θερµαντικών σωµάτων σε νέα     θέση

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες για τη µετεγκατάσταση θερµαντικών σωµάτων από την υφιστάµενη
(προβλεπόµενη)  θέση  τους  σε  νέα  και  την  κατασκευή  νέου  δικτύου  µέχρι  το  υφιστάµενο  δίκτυο,
σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

    ΕΥΡΩ     (Ολογράφως):             ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

                   (Αριθµητικώς):            262,50

A.T.: ΗΜ25

ΑΤΗΕ Ν/8813 Νέο θερµαντικό σώµα µε το δίκτυό     του

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  για  την  προµήθεια  και  εγκατάσταση  νέου  θερµαντικού  σώµατος
ισχύος έως  3000kcal/h, την εγκατάσταση θερµοστατικής  βαλβίδας  και την κατασκευή νέων δικτύων
προσαγωγής-επιστροφής µέχρι τη σύνδεσή του µε το υφιστάµενο δίκτυο θέρµανσης, σύµφωνα µε τα
σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ
ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 412,50

A.T.: ΗΜ26

ΑΤΗΕ Ν/8814 Κεντρικά δίκτυα ορόφου, κτιρίου     1.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες  και τα υλικά (σωλήνες κ.λ.π.)  κατασκευής νέων κεντρικών δικτύων
θέρµανσης στον όροφο  του κτιρίου 1 για τη σύνδεση όλων των τοπικών διανοµέων από το σηµείο
σύνδεσης των αντλιών θερµότητας, σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.



Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

    ΕΥΡΩ        (Ολογράφως):          ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

                  (Αριθµητικώς):          2.475,00

A.T.: ΗΜ27

ΑΤΗΕ Ν/8815 Κεντρικά δίκτυα ισογείου, κτιρίου     1.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  κατασκευής  νέων  κεντρικών δικτύων θέρµανσης  στο  ισόγειο  του
κτιρίου  1  για  τη  σύνδεση  όλων  των  τοπικών  διανοµέων  από  το  σηµείο  σύνδεσης  των  αντλιών
θερµότητας, σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 
ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 2.425,00

A.T.: ΗΜ28

ΑΤΗΕ Ν/8816 Αντλία θερµότητας, εσωτερικό-εξωτερικό και σύνδεση     µε     κεντρικά 
δίκτυα   κτιρ  ίου 1, 2

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ32 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  προµήθειας  και  εγκατάστασης  νέας  αντλίας  θερµότητας   αέρα-
νερού,  διαιρούµενου  τύπου  (εσωτερικό-εξωτερικό)  µε  όλα  τα  απαιτούµενα  υδραυλικά  και  ηλεκτρικά
δίκτυα διασύνδεσης της εσωτερικής µε την εξωτερική µονάδα και τα χειριστήρια ελέγχου, θερµαντικής
ισχύος 16 kW, σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ 
ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 7.125,00



A.T.: ΗΜ29

ΑΤΗΕ Ν/8817 ∆ίκτυο εξαερισµού εκθεσιακού     χώρου-γραφείων.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ32 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  προµήθειας  και  εγκατάστασης  νέων  εναλλακτών  αέρα-αέρα  µε
ανεµιστήρες  προσαγωγής-επιστροφής  δίκτυο  αεραγωγών  και  στόµια  προσαγωγής-επιστροφής,  και
στόµια απόρριψης και λήψης νωπού µε το περιβάλλον για τους εκθεσιακούς χώρους και τους χώρους
γραφείων, σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ

(Αριθµητικώς): 3.150,00

A.T.: ΗΜ30

ΑΤΗΕ Ν/8818 ∆ίκτυο εξαερισµού χώρου     σεµιναρίων.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  προµήθειας  και  εγκατάστασης  νέων  εναλλακτών  αέρα-αέρα  µε
ανεµιστήρες  προσαγωγής-επιστροφής  δίκτυο  αεραγωγών  και  στόµια  προσαγωγής-επιστροφής,  και
στόµια  απόρριψης  και  λήψης  νωπού  µε  το  περιβάλλον  για  το  χώρο  σεµιναρίων,  σύµφωνα  µε  τα
σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ

(Αριθµητικώς): 3.150,00

A.T.: ΗΜ31

ΑΤΗΕ Ν/8819 ∆ίκτυο εξαερισµού WC

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  προµήθειας  και  εγκατάστασης  νέου  in-line  ανεµιστήρα,  δικτύου
αεραγωγών  και  στοµίων απόρριψης  για  το  χώρο  WC,  σύµφωνα  µε  τα  σχέδια  και  την  τεχνική
περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.



Τιµή κατ’ αποκοπή

    ΗΜ31. Α. ΚΤΙΡΙΟ 1

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 337,50

   ΗΜ31.Β. ΚΤΙΡΙΟ 2

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ

(Αριθµητικώς): 230,00

A.T.: ΗΜ32

ΑΤΗΕ Ν/8859 Πλήρης ανακατασκευή συλλέκτη     θέρµανσης

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για τη σύνδεση των τοπικών συλλεκτών µε τα κεντρικά
και  τα  τοπικά  δίκτυα,  την  εγκατάσταση  νέων  βαννών  ελέγχου,  την  εγκατάσταση  νέων  συλλεκτών
διανοµής και την εγκατάσταση νέων θυρών, σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

(Αριθµητικώς): 250,00

Υποοµάδα: 1.4.5 ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 1

A.T.: ΗΜ33

ΑΤΗΕ Ν/9093 Πλατφόρµα για µεταφορά Α.Μ.Ε.Α. εξωτερικού     χώρου

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ41 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  και  τα  υλικά  για  την  προµήθεια  και  εγκατάστασης  ανυψωτικού
συστήµατος  µε  κάθισµα  σε  υφιστάµενο  κλιµακοστάσιο,  εξωτερικής  τοποθέτησης,  ικαντότητας
τουλάχιστον  150kg,  µε  όλα  το  κινητήριο  µηχανισµό  και  τα  συστήµατα  αυτοµατισµού  και  ελέγχου,
πλήρες, σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ

(Αριθµητικώς): 7.800,00



Υποοµάδα: 1.4.6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 1

A.T.: ΗΜ34

ΑΤΗΕ Ν/8895.1          Σταδιακή αποξήλωση µέρους υφιστάµενης ηλεκτρικής εγκατάστασης 
κτιρίου 1, 2

                                   

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  για  τη  σταδιακή  αποξήλωση  µέρους  υφιστάµενης  ηλεκτρικής
εγκατάστασης του κτιρίου 1,2, σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 1.125,00

A.T.: ΗΜ35

ΑΤΗΕ Ν/8896 Νέα σύνδεση µε ∆ΕΗ για τον γενικό πίνακα

      Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες για τη νέα σύνδεση µε την ∆ΕΗ του γενικού πίνακα, σύµφωνα  µε
τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 675,00

A.T.: ΗΜ36

ΑΤΗΕ Ν/8897 Ηλεκτροδότηση   γενικού   πίνακα

      Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες για την προµήθεια και ηλεκτροδότηση του γενικού πίνακα, σύµφωνα  
µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.



Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 337,50

A.T.: ΗΜ37

ΑΤΗΕ Ν/8898 Ηλεκτροδότηση νέου πίνακα φωτοβολταικού     συστήµατος

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες  οι εργασίες  για  την προµήθεια  και την  ηλεκτροδότηση του  γενικού  πίνακα  του
φωτοβολταικού συστήµατος , σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται  και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 225,00

A.T.: ΗΜ38

ΑΤΗΕ Ν/8899 Έλεγχος και µέτρηση της γείωσης της     εγκατάστασης   για την ασφαλή
                                    λειτουργία αυτής

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες για την µέτρηση της γείωσης της εγκατάστασης για την ασφαλή 
λειτουργία των κτιρίων , σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 112,50



A.T.: ΗΜ39

ΑΤΗΕ Ν/8900 Αυτόνοµο Φωτοβολταικό σύστηµα ισχύος 3.9     KW

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες για την λειτουργία αυτόνοµου φωτοβολταικού συστήµατος ισχύος 
3,9 KW , σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ
ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 10.875,00

A.T.: ΗΜ40

ΑΤΗΕ Ν/8901 Πετρελαιοκίνητο ηλεκτροπαραγωγό     ζεύγος

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι  εργασίες  και  τα  υλικά  για  την  προµήθεια,  τοποθέτηση,  σύνδεση  και
λειτουργία  πετρελαιοκίνητου  ηλεκτροπαραγωγού ζεύγούς ισχύος  7KVA , σύµφωνα  µε τα σχέδια και
την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται  και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ

(Αριθµητικώς): 1.800,00

A.T.: ΗΜ41

ΑΤΗΕ Ν/8902 Ηλεκτροδότηση αντλίας     θερµότητας   για τη θέρµανση (εσωτερική και
                                    εξωτερική µονάδα)

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες για την ηλεκτροδότηση αντλίας θερµότητας για την θέρµανση 
(εσωτερική και εξωτερική µονάδα) , σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 262,50



A.T.: ΗΜ42

ΑΤΗΕ Ν/8903 Ηλεκτροδότηση συστήµατος καθαρισµού και αποστείρωσης     νερού

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες για την ηλεκτροδότηση συστήµατος καθαρισµού και αποστείρωσης
νερού  ,  σύµφωνα  µε  τα  σχέδια  και  την  τεχνική  περιγραφή.  Περιλαµβάνεται  ο  προγραµµατιζόµενος
ελεγκτής, ο προγραµµατισµός του, τα ρελέ ισχύος και η διασύνδεσή τους.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 587,50

A.T.: ΗΜ43

ΑΤΗΕ Ν/8904 Ηλεκτροδότηση συστήµατος παραγωγής   ΖΝΧ     και     κ  υκλοφορητών 
θέρµανσης

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες για την ηλεκτροδότηση συστήµατος παραγωγής ΖΝΧ και 
κυκλοφορητών θέρµανσης , σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 165,00

A.T.: ΗΜ44

ΑΤΗΕ Ν/8905 Ηλεκτροδότηση συσκευών     VAM

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες για την ηλεκτροδότηση συσκευών VAM, σύµφωνα µε τα σχέδια και 
την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή



ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 97,50

A.T.: ΗΜ45

ΑΤΗΕ Ν/8906 Ηλεκτροδότηση πίνακα     αντικλεπτικής

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες για την ηλεκτροδότηση του πίνακα αντικλεπτικής, σύµφωνα µε τα 
σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 97,50

A.T.: ΗΜ46

ΑΤΗΕ Ν/8907 Ηλεκτροδότηση πίνακα     µεγαφωνικής

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες για την ηλεκτροδότηση του πίνακα µεγαφωνικής, σύµφωνα µε τα 
σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 97,50



A.T.: ΗΜ47

ΑΤΗΕ Ν/8908 Ηλεκτροδότηση κατανεµητή   τηλεφώνων -   δεδοµένων

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες για την ηλεκτροδότηση του κατανεµητή τηλεφώνων και δεδοµένων, 
σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ

(Αριθµητικώς): 120,00

A.T.: ΗΜ48

ΑΤΗΕ Ν/8909 Συσκευή UPS 1.5   KVA  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την προµήθεια ηλεκτροδότηση και λειτουργία 
συσκευή ups 1.5KVA, σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 315,00

A.T.: ΗΜ49

ΑΤΗΕ Ν/8910 Ηλεκτροδότηση εξωτερικής αντλίας     ύδρευσης

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την ηλεκτροδότηση της εξωτερικής αντλίας ύδρευσης,
σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 97,50



A.T.: ΗΜ50

ΑΤΗΕ Ν/8911 Ρευµατοδότης SHUKO σε υφιστάµενο     κύκλωµα

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  και  τα  υλικά για  την  προµήθεια  και  την  ηλεκτροδότηση  νέου
ρευµατοδότη shuko σε υφιστάµενο κύκλωµα, σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται  και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 33,75

A.T.: ΗΜ51

ΑΤΗΕ Ν/8912 ∆ιακόπτης φωτισµού µονό ή διπλό   ή Αλλερετουρ ή Πλήκτρου   σε 
                                   υφιστάµενο     κύκλωµα

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την προµήθεια και την ηλεκτροδότηση νέου διακόπτη
φωτισµού µονού ή διπλού ή αλλερετούρ ή πλήκτρου σε υφιστάµενο κύκλωµα, σύµφωνα  µε τα σχέδια
και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται  και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ

(Αριθµητικώς): 30,00

A.T.: ΗΜ52

ΑΤΗΕ Ν/8913 Ρευµατοδότης SHUKO σε νέο     κύκλωµα

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες  και τα υλικά (διακότπες, καλώδια κ.λ.π.)  για την  προµήθεια και την
ηλεκτροδότηση  νέου  ρευµατοδότη  shuko σε  νέο  κύκλωµα,  σύµφωνα   µε  τα  σχέδια  και  την  τεχνική
περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται  και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο



ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ

(Αριθµητικώς): 60,00

A.T.: ΗΜ53

ΑΤΗΕ Ν/8914 Κ  ανάλι     LEGRAND   σύµφωνα µε τα σχέδια

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την προµήθεια και ηλεκτροδότηση
Ηλεκτρολογικού καναλιού LE GRAND , σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται  και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά µέτρο (m)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ

(Αριθµητικώς): 30,00

A.T.: ΗΜ54

ΑΤΗΕ Ν/8915 ∆ιακόπτης φωτισµού µονός ή διπλός ή αλλερετούρ ή     πλήκτρου

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την προµήθεια και ηλεκτροδότηση
διακόπτη  φωτισµού  µονού ή διπλού ή αλλερετούρ  ή πλήκτρου ,  σύµφωνα  µε  τα σχέδια  και την
τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται  και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 37,50

A.T.: ΗΜ55

ΑΤΗΕ Ν/8916 Τριφασική Ηλεκτροφόρα Ράγα σύµφωνα µε τα σχέδια

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες για την προµήθεια και ηλεκτροδότηση
Τριφασικής ηλεκτροφόρας ράγας  , σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται  και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.



Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 165,00

A.T.: ΗΜ56

ΑΤΗΕ Ν/8917 Προβολέας ράγας LED Ενδεικτικού Τύπου GREA 2 LED R-111 62     WATT.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ59 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την προµήθεια και ηλεκτροδότηση
Προβολέα ράγας LED Ενδεικτικού Τύπου GREA 2 LED R-111 62 WATT., σύµφωνα µε τα σχέδια και
την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται  και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 101,25

A.T.: ΗΜ57

ΑΤΗΕ Ν/8918 Φωτιστικό led µε Κάλλυµα opal Ενδεικτικού Τύπου SLICE LED     65     WATT 
WARM.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ59 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την προµήθεια και ηλεκτροδότηση
Φωτιστικού  led µε  Κάλλυµα  opal Ενδεικτικού  Τύπου  SLICE LED 65 WATT WARM, σύµφωνα  µε  τα
σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται  και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 93,75



A.T.: ΗΜ58

ΑΤΗΕ Ν/8919 Φωτιστικό led µε Περσίδες οροφής ή ψευδοροφής     Ενδεικτικού     Τύπου
SLICE LED 65 watt     WARM.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ59 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την προµήθεια και ηλεκτροδότηση
Φωτιστικού led µε Περσίδες οροφής ή ψευδοροφής Ενδεικτικού Τύπου SLICE LED 65 watt WARM.,
σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται  και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ

(Αριθµητικώς): 90,00

A.T.: ΗΜ59

ΑΤΗΕ Ν/8920 Φωτιστικό led απλίκα εσωτερικού χώρου Ενδεικτικού     Τύπου     PLEXI 
ROUND 450 LED 30     WATT ή LUNA ROUND 210 LED 25 WATT

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ59 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίεςκαι τα υλικά  για την προµήθεια και ηλεκτροδότηση
Φωτιστικού led απλίκα  εσωτερικού  χώρου Ενδεικτικού  Τύπου PLEXI ROUND 450 LED 30 WATT  ή
LUNA ROUND 210 LED 25 WATT σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται  και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 97,50

A.T.: ΗΜ60

ΑΤΗΕ Ν/8921 Φωτιστικό led απλίκα εσωτερικού χώρου Ενδεικτικού     Τύπου     PLEXI 
ROUND 450 LED 25     WATT.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ59 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά  για την προµήθεια και ηλεκτροδότηση
Φωτιστικού  led  απλίκα  εσωτερικού  χώρου  Ενδεικτικού  Τύπου  PLEXI  ROUND 450  LED 25  WATT,
σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.



Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται  και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 93,50

A.T.: ΗΜ61

ΑΤΗΕ Ν/8922 Φωτιστικό led απλίκα   εξωτερικού   χώρου Ενδεικτικού     Τύπου     PLEXI 
ROUND 300 LED 25     WATT.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ59 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά  για την προµήθεια και ηλεκτροδότηση
Φωτιστικού  led  απλίκα  εξωτερικού  χώρου  Ενδεικτικού  Τύπου  PLEXI  ROUND 300  LED  25  WATT,
σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται  και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ

(Αριθµητικώς): 90,00

A.T.: ΗΜ62

ΑΤΗΕ Ν/8923 Μεταφορά υφιστάµενων   ηλεκτρικών πινάκων σε νέα     θέση

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  και  τα  υλικά  για  την  µεταφορά  και  εκ  νέου  ηλεκτροδότηση
υφιστάµενων ηλεκτρικών πινάκων σε νέα θέση µε όλες τις αναχωρήσεις , σύµφωνα µε τα σχέδια και
την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 262,50



Υποοµάδα: 1.4.7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 1

A.T.: ΗΜ63

ΑΤΗΕ Ν/8993 Κατανεµητή HDF Τηλεφώνων-∆εδοµένων 19'' 18HU µε 1 patch     panel     24
θυρών και     Αλεξικέραυνο.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ52 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά  για την προµήθεια και εγκατάσταση Κατανεµητή HDF
Τηλεφώνων-  ∆εδοµένων  19''  18HU  µε  1  patch  panel  24  θυρών  και  αντικεραυνική  προστασία.
σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ
ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 512,50

A.T.: ΗΜ64

ΑΤΗΕ Ν/8994 Κατανεµητής ΟΤΕ 2x10     ζευγών.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ52 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  και  τα  υλικά  για  την  προµήθεια  και  εγκατάσταση
Κατανεµητής ΟΤΕ 2x10  ζευγών. σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται  και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 112,50



A.T.: ΗΜ65

ΑΤΗΕ Ν/8995 ∆ιπλή Πρίζα Ορατής σε Κυτίο ή Εντοιχισµένη cat6         τερµατισµένη     σε 
patch     panel.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ52 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  και  τα  υλικά  για  την  προµήθεια  και  εγκατάσταση  ∆ιπλής  Πρίζα
Ορατής σε Κυτίο ή Εντοιχισµένη cat6 τερµατισµένη σε patch panel.. σύµφωνα  µε τα σχέδια και την
τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται  και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ
ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 63,75

A.T.: ΗΜ66

ΑΤΗΕ Ν/8996 Συσκευή     WIFI.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ52 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες  και τα υλικά  για την προµήθεια και εγκατάσταση Συσκευής WIFI.
σύµφωνα  µε  τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται  και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 
ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 112,20



A.T.: ΗΜ67

ΑΤΗΕ Ν/8997 Σύνδεση Ισογείου   κτιρίου 1   µε ΟΤΕ µε καλώδιο     σύνδεσης  ΟΤΕ   10x2x0,6

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ52 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  και  τα  υλικά  για  την  προµήθεια  και  εγκατάσταση  καλωδίου
Σύνδεσης ΟΤΕ 10x2x0,6, εντός υπογείου σωλήνα φ50, µέχρι το όριο του οικοπέδου, σύµφωνα µε τα
σχέδια και την τεχνική περιγραφή. Περιλαµβάνονται εκσκαφές και επιχώσεις, σωληνώσεις και καλώδια.
Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 165,00

A.T.: ΗΜ68

ΑΤΗΕ Ν/8998 Σύνδεση ΟΤΕ µε καλώδιο     σύνδεσης  ΟΤΕ   10x2x0,6

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ52 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  για  την  προµήθεια  και  εγκατάσταση  καλωδίου  σύνδεσης  ΟΤΕ
20x2x0,6, εντός υπογείου σωλήνα φ50, µέχρι το όριο του οικοπέδου, σύµφωνα µε τα σχέδια και την
τεχνική περιγραφή. Περιλαµβάνονται εκσκαφές και επιχώσεις, σωληνώσεις και καλώδια.
Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 255,00

A.T.: ΗΜ69

ΑΤΗΕ Ν/8999 Eνισχυτικό Κέντρου µε έναν Ενισχυτή και Μονάδα 2 ζωνών     σε     Ικρίωµα
19΄΄.

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ52 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  και  τα  υλικά  για  την  προµήθεια  και  εγκατάσταση  Eνισχυτικού
Κέντρου µε έναν Ενισχυτή και Μονάδα 2 ζωνών σε Ικρίωµα 19΄΄.. σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική
περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται  και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 375,00



A.T.: ΗΜ70

ΑΤΗΕ Ν/9000 Ηχοστήλη 50watt Αναρτηµένη Επίτοιχη     .

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ52 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την προµήθεια και εγκατάσταση Ηχοστήλης 50watt 
Αναρτηµένη Επίτοιχη .. σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 
ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 131,25

A.T.: ΗΜ71

ΑΤΗΕ Ν/9001 Ασύρµατο Μικροφώνο Σύνδεσης µε το Ενισχυτικό Κέντρο     .

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ52 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την προµήθεια Ασύρµατου Μικροφώνου Σύνδεσης µε
το Ενισχυτικό Κέντρο σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ        (Ολογράφως):          ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
                       

          (Αριθµητικώς):         187,50

A.T.: ΗΜ72

ΑΤΗΕ Ν/9002 Σύνδεση προβολικού µε το ενισχυτικό     κέντρο

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ52 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την σύνδεση του προβολικού µε το ενισχυτικό κέντρο.
σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 112,50



A.T.: ΗΜ73

ΑΤΗΕ Ν/9003 Εγκατάσταση προβολέα και     οθόνης

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ52 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την προµήθεια και εγκατάσταση προβολέα 
και οθόνης.  σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές του 
εξοπλισµού.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 1.275,00

A.T.: ΗΜ74

ΑΤΗΕ Ν/9004 Ενσύρµατο επιτραπέζιο     µικρόφωνο

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ52 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την προµήθεια και εγκατάσταση ενσύρµατου 
επιτραπέζιου µικροφώνου. σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή και τις προσιαγραφές του 
εξοπλισµού

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 262,50

A.T.: ΗΜ75

ΑΤΗΕ Ν/9005 Πίνακας     αντικλεπτικής

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ52 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την προµήθεια και εγκατάσταση νέου πίνακα 
αντικλεπτικής σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή



ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 562,50

A.T.: ΗΜ76

ΑΤΗΕ Ν/9006 Ανιχνευτής κίνησης     υπερύθρων

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ52 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την προµήθεια και εγκατάσταση νέου ανιχνευτή 
κίνησης υπέρυθρων σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ
ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 63,75

A.T.: ΗΜ77

ΑΤΗΕ Ν/9007 Σειρήνα     συναγερµού

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ52 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την προµήθεια και εγκατάσταση σειρήνας 
συναγερµού  σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 48,75

A.T.: ΗΜ78

ΑΤΗΕ Ν/9008 Κεραία R-TV µε Ενισχυτική ∆ιάταξη     1/4

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ52 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την προµήθεια και εγκατάσταση Κεραίας R-TV µε 
Ενισχυτική ∆ιάταξη 1/4   σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.



Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 225,00

A.T.: ΗΜ79

ΑΤΗΕ Ν/9009 Πρίζα Τερµατικής διέλευσης µε καλώδιο     R-TV

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ52 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την προµήθεια και εγκατάσταση Πρίζα Τερµατικής 
διέλευσης µε καλώδιο R-TV  σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ 
ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 41,25

Υποοµάδα: 1.4.8 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΤΙΡΙΟΥ 1

A.T.: ΗΜ80

ΑΤΗΕ Ν/8202 Nέος     κρουνός

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ19 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την προµήθεια και εγκατάσταση νέου κρουνού 
(απλή πυροσβεστική φωλιά) διαµέτρου DN20, σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 112,50



A.T.: ΗΜ81

ΑΤΗΕ Ν/8203 Εγκατάσταση δικτύου σωληνώσεων     ορόφου

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ19 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά κατασκευής νέων κεντρικών δικτύων πυρόσβεσης από
το µετρητή µέχρι τους κρουνούς πυρόσβεσης στον όροφο του κτιρίου 1, σύµφωνα µε τα σχέδια και την
τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
           (Αριθµητικώς):         712,50

A.T.: ΗΜ82

ΑΤΗΕ Ν/8204 Εγκατάσταση δικτύου σωληνώσεων     ισογείου

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ19 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά κατασκευής νέων κεντρικών δικτύων πυρόσβεσης από
το µετρητή µέχρι τους κρουνούς πυρόσβεσης στο ισόγειο του κτιρίου 1, σύµφωνα µε τα σχέδια και την
τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 487,50

A.T.: ΗΜ83

ΑΤΗΕ Ν/8205 Πυροσβεστήρας     PA

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ19 100,00%

Προµήθεια και εγκατάσταση νέου πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης PA ABC έξι κιλών.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ

(Αριθµητικώς): 52,50



A.T.: ΗΜ84

ΑΤΗΕ Ν/8206 Πυροσβεστήρας     CO2

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ19 100,00%

Προµήθεια και εγκατάσταση νέου πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα πέντε κιλών.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 77,50

A.T.: ΗΜ85

ΑΤΗΕ Ν/8207 Πίνακας     πυρανίχνευσης-συναγερµού

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ19 100,00%

Προµήθεια και εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού πίνακα πυρανίχνευσης, συµβατικού τύπου, 10 ζωνών 
µε αυτόµατο τηλεφωνητή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 562,50

A.T.: ΗΜ86

ΑΤΗΕ Ν/8208 Κοµβίο

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ19 100,00%

Προµήθεια και εγκατάσταση νέου υαλόφρακτου κοµβίου χειροκίνητου συναγερµού, πιστοποιηµένου 
κατά UL.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ

(Αριθµητικώς): 30,00



A.T.: ΗΜ87

ΑΤΗΕ Ν/8209 Φαροσειρήνα

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ19 100,00%

Προµήθεια και εγκατάσταση φαροσειρήνας συστήµατος πυρανίχνευσης, δηλαδή σειρήνας και 
φωτεινού επαναλήπτη, πιστοποιηµένου κατά UL.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 48,75

A.T.: ΗΜ88

ΑΤΗΕ Ν/8210 Ανιχνευτής     καπνού

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ19 100,00%

Προµήθεια και εγκατάσταση ανιχνευτή καπνού, συµβατικού τύπου, πιστοποιηµένου κατά UL.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 41,25

A.T.: ΗΜ89

ΑΤΗΕ Ν/8211 Ανιχνευτής     θερµοδιαφορικός

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ19 100,00%

Προµήθεια και εγκατάσταση ανιχνευτή φωτιάς, θερµικού-θερµοδιαφορικού, συµβατικού τύπου, 
πιστοποιηµένου κατά UL.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 41,25



A.T.: ΗΜ90

ΑΤΗΕ Ν/8212 Νέο φωτιστικό ασφαλείας σε υφιστάµενη     θέση

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ19 100,00%

Προµήθεια και εγκατάσταση νέου φωτιστικού ασφαλείας τύπου LED, σε υφιστάµενη θέση και σύνδεσή 
του µε τα δίκτυα ισχυρών ρευµάτων, σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 86,25

A.T.: ΗΜ91

ΑΤΗΕ Ν/8213 Νέο φωτιστικό ασφαλείας σε νέα     θέση

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ19 100,00%

Προµήθεια και εγκατάσταση νέου φωτιστικού ασφαλείας τύπου LED, σε νέα θέση και σύνδεσή του µε
τα δίκτυα ισχυρών ρευµάτων µε νέα γραµµή από τον ηλεκτρικό πίνακα, σύµφωνα µε τα σχέδια και την
τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή ανά τεµάχιο
Τµχ

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

(Αριθµητικώς): 108,75



Υποοµάδα: 1.4.9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 2

A.T.: ΗΜ 93

ΑΤΗΕ Ν/7780 Σύνδεση µπαταριών σε     ντουζιέρα

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  και  τα  υλικά για  την  προµήθεια  και  την  σύνδεση  µπαταριών  σε
ντουζιέρα σε υφιστάµενη θέση σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται  και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ

(Αριθµητικώς): 185,00

A.T.: ΗΜ 94

ΑΤΗΕ Ν/7779 ∆οχείο ΖΝΧ µε Τρίοδη και σύνδεση µε αντλία θερµότητας     και     ηλιακά
συστήµατα

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ32 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  και  τα  υλικά για  την  προµήθεια  και  την  σύνδεση  ∆οχείου  ΖΝΧ  µε
Τρίοδη και σύνδεση µε αντλία θερµότητας και ηλιακά συστήµατα  σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική
περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται  και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 1.525,00

A.T.: ΗΜ 95

ΑΤΗΕ Ν/7783 Εγκατάσταση πάγκων κουζίνας µε     νιπήρα-ψυγείο

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την σύνδεση και εγκατάσταση πάγκων κουζίνας µε 
νιπτήρα- ψυγέιο  σύµφωνα  µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.



 Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ

(Αριθµητικώς): 950,00

A.T.: ΗΜ 96

ΑΤΗΕ Ν/7789 Πλήρης κατασκευή εγκατάστασης ύδρευσης στον χώρο wc     αµεα     και 
σύνδεση σε υφιστάµενα δίκτυα σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική     µελέτη

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την πλήρη κατασκευή εγκατάστασης ύδρευσης στον
χώρο wc αµεα και σύνδεση σε υφιστάµενα δίκτυα σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη σύµφωνα µε
τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

(Αριθµητικώς): 2.000,00

Υποοµάδα: 1.4.10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 2

A.T.: ΗΜ 97

ΑΤΗΕ Ν/8049 Αντικατάσταση και Σύνδεση         ντουζιέρας

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται  όλες  οι  εργασίες  και  τα  υλικά για  την  πλήρη  Αντικατάσταση  και  Σύνδεση
ντουζιέρας σύµφωνα   µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή. Περιλαµβάνεται και η ντουζιέρα.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται  και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 165,00



A.T.: ΗΜ 98

ΑΤΗΕ Ν/8050 Αντικατάσταση και Σύνδεση  νεροχύτη     κουζίνας

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες  και  τα  υλικά για την πλήρη αντικατάσταση και Σύνδεση
νεροχύτη κουζίνας  σύµφωνα  µε  τα  σχέδια  και  την  τεχνική  περιγραφή.  Περιλαµβάνεται  και  ο
νεροχύτης.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται  και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 165,00

A.T.: ΗΜ 99

ΑΤΗΕ Ν/8057 Υπόγειο φρεάτιο µε τις νέες αντλίες αποχέτευσης και τις     νέες     σχάρες
αυτής

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την εγκατάσταση και υλοποίηση υπόγειου φρεάτιου 
µε τις νέες αντλίες αποχέτευσης και τις νέες σχάρες αυτής σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική 
περιγραφή. Περιλαµβάνονται και η δαπάνη προµήθειας και εγκατάστασης των αντλιών.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. Περιλαµβάνεται και η αξία µεταφοράς των υλικών, 
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

(Αριθµητικώς): 3.500,00

A.T.: ΗΜ 100

ΑΤΗΕ Ν/8062 Πλήρης κατασκευή εγκατάστασης αποχέτευσης  στον χώρο     wc     αµεα 
και σύνδεση σε υφιστάµενα δίκτυα σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική 
µελέτη

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες  και τα υλικά για την πλήρη κατασκευή εγκατάστασης αποχέτευσης
στον  χώρο  wc  αµεα  και  σύνδεση  σε  υφιστάµενα  δίκτυα  σύµφωνα  µε  την  αρχιτεκτονική  µελέτη
σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.



Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΙΑ

(Αριθµητικώς): 1.200,00

Υποοµάδα: 1.4.11 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – 
                               ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 2

A.T.: ΗΜ101

ΑΤΗΕ Ν/8899 Προµήθεια και εγκατάσταση νέων θερµαντικών     σωµάτων     σε
υφιστάµενη θέση και σύνδεση µε θερµοστατικές     κεφαλές

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ4 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά για την προµήθεια και εγκατάσταση νέων θερµαντικών
σωµάτων κτιρίου  2 σε  υφιστάµενες  θέσεις µε την προµήθεια  και εγκατάστασης νέας θερµοστατικής
βάννας  και  όλες  τις  απαιτούµενες  τροποποιήσεις  δικτύων  σύµφωνα   µε  τα  σχέδια  και  την  τεχνική
περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

(Αριθµητικώς): 5.125,00



Υποοµάδα: 1.4.12 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 2

A.T.: ΗΜ103

ΑΤΗΕ Ν/8930 Αντικατάσταση και Σύνδεση Ηλεκτρικών Πινάκων  

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ49 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες  οι εργασίες  και τα υλικά για την  προµήθεια,  εγκατάσταση και ηλεκτροδότηση
νέων ηλεκτρικών πινάκων σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται υλικά, µικρουλικά και εργασία. 

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

                  (Αριθµητικώς): 350,00

Υποοµάδα: 1.4.13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 2

Υποοµάδα: 1.4.14 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ 
                               ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 2

A.T.: ΗΜ102

ΑΤΗΕ Ν/8297 Εγκατάσταση δικτύου σωληνώσεων     

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ19 100,00%

Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά κατασκευής νέων κεντρικών δικτύων πυρόσβεσης από
το µετρητή µέχρι τους κρουνούς πυρόσβεσης, σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή.

Περιλαµβάνονται  υλικά,  µικρουλικά  και  εργασία.  Περιλαµβάνεται και  η  αξία  µεταφοράς  των  υλικών,
συσκευών, εξοπλισµού κλπ.

Τιµή κατ’ αποκοπή

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ

(Αριθµητικώς): 700,00



Οµάδα Ε: Επενδύσεις, Επιστρώσεις

A.T.: 023

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.1.4 Kατώφλια από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους     3     cm
και πλάτους 11 - 30     cm

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7508 100,00%

Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο, σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους''.

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)

Oι  τιµές  του  παρόντος  άρθρου  αναφέρονται  σε  µάρµαρο  προέλευσης  Βέροιας,  λευκό,  εξαιρετικής
ποιότητος (extra)
( 1 m2 )    

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ
(Αριθµητικώς): 106,00

A.T.: 024

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.11.2 Σοβατεπιά από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους     2

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7513 100,00%

Περιθώρια (σοβατεπιά) από µαρµάρου πλάτους έως 10 cm , σύµφωνα µε την µελέτη και την  
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους''.

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

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

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
( 1 µµ )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 10,10

A.T.: 025

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.21.2 Επιστρώσεις στηθαίων µε µάρµαρο σκληρό έως     εξαιρετικά     σκληρό,
πάχους 2 cm και πλάτους έως 20     cm

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7524 100,00%

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03- 
00 ''Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους''.



Περιλαµβάνεται  η  προµήθεια  και  µεταφορά  των  πλακών  σχιστού  µαρµάρου  επί  τόπου,  τα  υλικά
λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα στρώσεως και η εργασία κοπής
των  πλακών,  µόρφωσης  εγκοπής  (ποταµού)  κάτω  από  το  εξέχον  άκρο,  λειότριψης,  στρώσης,
αρµολογήµατος και καθαρισµού

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 78,50

A.T.: 026

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.31.4 Ποδιές     παραθύρων     από     σκληρό     /     εξαιρετικά     σκληρό     µάρµαρο     d     =     3     cm

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7534 100,00%

Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο πλάτους έως 35 cm, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03- 
07-03-00 ''Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους''.

Περιλαµβάνεται  η  προµήθεια  και  µεταφορά  των  πλακών  σχιστού  µαρµάρου  επί  τόπου,  τα  υλικά
λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα στρώσεως και η εργασία κοπής
των  πλακών,  µόρφωσης  εγκοπής  (ποταµού)  κάτω  από  το  εξέχον  άκρο,  λειότριψης,  στρώσης,
αρµολογήµατος και καθαρισµού

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθµητικώς): 95,00

A.T.: 027

ΝΕΤ ΟΙΚ-Ν 
73.11.1

Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ακανόνιστες Καβάλας σε επιφάνειες
πλάτους από 20 cm έως 60 cm.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7311 100,00%

Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ακανόνιστες µέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m²,
επί υποστρώµατος  από ασβεστοτσιµεντοκονίαµα  1 : 2 1/2 των 150 kg τσιµέντου πάχους  3 cm, µε
αρµούς µέσου πάχους 2 cm αρµολογούµενους µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg, µε τα υλικά, πλάκες,
τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους''.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ
                (Αριθµητικώς): 40,00



A.T.: 028

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.41.2 Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο     λευκό.
Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο πάχους 4 / 2 cm
(βατήρων/µετώπων)

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7542 100,00%

Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, µε µάρµαρο 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

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

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων
( 1 µµ )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
   (Αριθµητικώς):   45,00

A.T.: 029

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α
74.30.13 Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,

πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7461 100,00%

Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, 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)

Oι  τιµές  του  παρόντος  άρθρου  αναφέρονται  σε  µάρµαρο  προέλευσης  Βέροιας,  λευκό,  εξαιρετικής
ποιότητος (extra)
( 1 m2 ) Τετραγωνικό µέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ
(Αριθµητικώς): 105,00

A.T.: 030

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.58.2 Σκαλοµέρια από µάρµαρο σκληρό πάχους 2     cm

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7559 100,00%

Σκαλοµέρια από µαρµάρου, αποτελούµενα από ένα τραπεζοειδές τεµάχιο ή από δύο ορθογωνικά 
τεµάχια (κλιµακωτά), σύµφωνα µε την µελέτη.



Περιλαµβάνεται  η  προµήθεια  και  µεταφορά  του  µαρµάρου  επί  τόπου,  τα  υλικά  λείανσης  και
καθαρισµού,  τα  τσιµεντοκονιάµατα  ή  γενικά  κονιάµατα  στρώσεως  και η  εργασία  κοπής,  λείανσης  ή
κτενισµατος, τοποθέτησης, αρµολογήµατος και καθαρισµού

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

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
( 1 Τεµ. )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ
(Αριθµητικώς): 18,00

A.T.: 031

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.16.1 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς 21 - 30     cm

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7317 100,00%

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 16,80

A.T.: 032

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.26.1 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm,     µε     χρήση
κονιαµάτων

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7326.1 100,00%

Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ  03-07-02-00 ''Επενδύσεις  µε  κεραµικά  πλακίδια,  εσωτερικές  και  εξωτερικές'',  τοποθετούµενα
µετά  την  απόξεση  των  επιχρισµάτων,  σε  υπόστρωµα  τσιµεντοασβεστοκονιάµατος  των  350  kg
τσιµέντου και 0,04 m³ ασβέστου ή κολλητά µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, µε αρµούς το
πολύ 1 mm, µε πλήρωση των κενών µε λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και αρµολόγηµα
µε λευκό τσιµέντο, µε ή χωρίς χρωστικές ή αρµόστοκο.

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 33,50



A.T.: 033

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.33.1 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20     cm

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7331 100,00%

Επιστρώσεις  δαπέδων  µε  κεραµικά  πλακίδια  1ης  ποιότητας  ανυάλωτα,  έγχρωµα,
υδατοαπορροφητικοτητας  έως  0,5%,  αντοχής  σε  απότριψη  ''GROUP  4'',  διαστάσεων  20x20  cm,
οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00
''Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές''.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια  και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2
mm, σε  στρώση  τσιµεντοκονιάµατος  των  450 kg τσιµέντου,  ή  µε  κόλλα  πλακιδίων  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ
12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg
τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο
επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 31,50

A.T.: 034

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.30.1 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως     20     mm,
διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625     mm

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7809 100,00%

Ψευδοροφή  διακοσµητική,  επισκέψιµη,  φωτιστική,  από  έτοιµες  πλάκες  τυποποιηµένων
διαστάσεων αναρτηµένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και
οιουδήποτε  σχεδίου,  σύµφωνα  µε  την  µελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-07-10-01  ''Ψευδοροφές  µε
γυψοσανίδες''.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους 
επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.
β) Η προµήθεια και τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωµάτων 
της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής και αισθητικού αποτελέσµατος
γ) Η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της 
Υπηρεσίας.
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πλήρως τοποθετηµένης ψευδοροφής
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 25,90



A.T.: 035

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 74.23 Αδροποίηση     επιφανειών     από     µάρµαρο.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7416 100,00%

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πραγµατικής επιφάνειας (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 5,60

A.T.: 036

ΝΕΤ ΟΙΚ-Ν 
73.12.1 Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες Καρύστου σε 

επιφάνειες πλάτους έως 20cm

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7312 100,00%

Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες, πλευράς άνω των 30 cm, µε αρµούς πάχους το
πολύ 1 cm µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους''.

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) 

( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ
(Αριθµητικώς): 60,00

A.T.: 037

ΝΕΤ ΟΙΚ-Ν 79.48.1 Εξωτερική θερµοµόνωση µε πλάκες εξηλασµένης     πολυστερίνης     (10cm)
και επίχριση µε ειδικά έτοιµα έγχρωµα     επιχρίσµατα.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7934 100,00%

Εξωτερική  θερµοµόνωση-ηχοµόνωση-πυροπροστασία  µε  πλάκες  αφρώδους  εξηλασµένης
πολυστερίνης (τύπου FIBRANxps ETICS GF) µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λD<=0,035 W/m
K πάχους 10 εκ. (µε σήµανση CE για χρήση σε ΕΤΙCS και πιστοποίηση κατά ETAG 004 - European
Technical  Approval  Guideline  και  σήµανση  CE  για  χρήση  σε  σύστηµα  ETICS  (External  Thermal
Insulation Composite System - Σύνθετο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης)).

Εφαρµόζεται ειδικό τσιµεντοειδές στεγανωτικό κονίαµα µε την χρήση βούρτσας σε 2 στρώσεις
και  σε  πάχος  2mm  (υλικό  για  την  επίτευξη  στεγανοποίησης  και  ακολουθεί  η  εφαρµογή
θερµοµονωτικών  πλακών  εξηλασµένης  πολυστερίνης.  Η  πολυστερίνη  επικολλάται  επί  του
υποστρώµατος  µε  ενισχυµένο  τσιµεντοειδές  πολυµερές  κονίαµα  συγκόλλησης  και  στερεώνεται  µε
µεταλλικά βύσµατα στην υφιστάµενη τοιχοποιία και φέροντα στοιχεία και επίχριση µε σύστηµα ειδικών
επιχρισµάτων  που  αποτελείται  από  βασική  στρώση  ενισχυµένη  µε  υαλόπλεγµα  και  τελική  στρώση
οργανικού έγχρωµου υδρύαλου διακοσµητικού σοβά, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-
02 ''Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων''. k. Πριν    την    εφαρµογή    του  τελικού   επιχρίσµατος,
εφαρµόζεται υδατοδιαλυτό έγχρωµο αστάρι πρόσφυσης επιχρίσµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης µε



χαλαζιακή άµµο πάνω στο βασικό επίχρισµα και χρωµατισµό όµοιο µε αυτό του τελικού διακοσµητικού
επιχρίσµατος. Σύστηµα πιστοποιηµένο από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης κατά ETAG 004.

Στην τιµή περιλαµβάνεται:

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

2) Σχολαστικός καθαρισµός (σκούπισµα ή πλυσιµο µε υδροβολή) και απόξεση της επιφάνειας του
σκυροδέµατος  ρήσεων  και  των  επιφανειών  των  περιµετρικών  στηθαίων  και  αποµάκρυνση  σκόνης,
φυτικών οργανισµών, αλάτων κλπ. Καθαρισµός της επιφάνειας από τα σαθρά υλικά, σκόνη, φυτικούς
οργανισµούς,  άλατα,  λάδια,  κλπ.  Τα  σαθρά  υλικά  πρέπει  να  λειαίνονται  και  να  αποµακρύνονται  µε
κατάλληλο εξοπλισµό.

3) Αρµολογήµατα -  Επιχρίσµατα. Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα.
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιµές µονάδας συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Προετοιµασία των επιφανειών εφαρµογής του επιχρίσµατος. όπως αφαίρεση ρύπων (µε κατάλληλο 
απορρυπαντικό), µούχλας (µε µυκητοκτόνο διάλυµα), χαλαρών υλικών (µε βούρτσισµα) κλπ
- Η αποκοπή µεγάλων εξοχών της υποκείµενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείµενων κατασκευών και ο καθαρισµός τους µετά το πέρας της εργασίας καθώς 
και η επικάλυψη αγωγών µε οικοδικό χαρτί.
- Η διαµόρφωση τάκων ζυγίσµατος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και 
ορίων κλπ
γ)Στις τιµές των άρθρων δεν συµπεριλαµβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, 
τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας µε εγκεκριµένο συγκολλητικό υλικό
- Τοποθέτηση  πλεγµάτων  ή  σκελετών  υποδοχής  επιχρισµάτων  οιουδήποτε  τύπου,  δ)  Οι  τιµές  των
άρθρων ισχύουν:

- Για  οποιαδήποτε  µεταβολή  της  αναφερόµενης  στην  περιγραφή  των  άρθρων  σύνθεση  των
κονιαµάτων  (µεταβολές  της  κοκκοµετρικής  διαβάθµισης  της  άµµου,  του  µαρµαροκονιάµατος  ή  της
περιεκτικότητας του κονιάµατος στα υλικά αυτά).
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρµογής (µε το χέρι ή πιστοποιηµένη µηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για οποιεσδήποτε  συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόµενες διακοπές εργασίας
λόγω καιρικών συνθηκών).
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις
στρώσεις,  από  τις  οποίες  η  πρώτη  πιτσιλιστή,  η  δεύτερη  στρωτή  (λάσπωµα)  και  τρίτη  τριπτή
(τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00
m από  το  δάπεδο  εργασίας,  σύµφωνα  µε  την  µελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-03-01-00 ''Επιχρίσµατα  µε
κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου''. Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και
τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας.
Ακολουθεί αναµονή για στέγνωµα και ξηρό βούρτσισµα και αποµάκρυνση.

4) Η µεταφορά των υλικών στο έργο, η χρήση απαραίτητων µηχανηµάτων και εργαλείων εφαρµογής
και ο καθαρισµός του εργοταξίου. Υλικά επιτόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.

5) Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέµατος και οπλισµού λόγω τοπικής οξείδωσης οπλισµού µε
σύστηµα αντιδιαβρωτικών και επισκευαστικών κονιαµάτων ενός συστατικού, σε πάχος ανάπτυξης έως
30 mm, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504:
Αποκατάσταση αρχικής διατοµής σκυροδέµατος, σε πάχος ανάπτυξης έως 30 mm, µε ειδικό σύστηµα
επισκευαστικών κονιαµάτων ενός συστατικού, τύπου SikaMonoTop της SIKA ή ισοδύναµου, σύµφωνα
µε  τις  απαιτήσεις  του  Ευρωπαϊκού  Προτύπου  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1504.  Εφαρµογή  συστήµατος
αντιδιαβρωτικής  προστασίας  και  επισκευαστικών  κονιαµάτων  επί  εκτεθειµένων  σιδηροπλισµών  και
επιφάνειας  σκυροδέµατος,  ελευθέρων  από οποιαδήποτε  σαθρά  - χαλαρά  τµήµατα,  σύµφωνα  µε  τη
µελέτη  και  τις  ΕΤΕΠ  14-01-04-00  ''Αποκατάσταση  τοπικής  βλάβης  στοιχείου  σκυροδέµατος



οφειλόµενης  σε  διάβρωση  του  οπλισµού''  και  ΕΤΕΠ  14-01-09-01  ''Καθαρισµός  επιφανείας
αποκαλυφθέντων  χαλύβδινων  οπλισµών''.  Το  ανωτέρω  σύστηµα  περιγράφεται  λεπτοµερέστερα
παρακάτω, δηλαδή:
Α)  Προεργασίες:  Αποµακρύνονται  τα  επιχρίσµατα  ή  επικαλύψεις  και  το  σαθρό  σκυρόδεµα  στην
περιοχή της  βλάβης  και αποκαλύπτεται ο οξειδωµένος  οπλισµός.  Ο καθαρισµός  γίνεται µε σφυρί ή
καλέµι,  µε  κρουστικό  πιστόλι  ή  µε  οποιοδήποτε  άλλο  δόκιµο  τρόπο.  Η  αποµάκρυνση  του  σαθρού
σκυροδέµατος  να  είναι πλήρης  και η αποκάλυψη  του οξειδωµένου  τµήµατος  του οπλισµού κατά  το
δυνατόν περιµετρική.
Η  αποµάκρυνση  του  σκυροδέµατος  γίνεται  έτσι  ώστε  το  περίγραµµα  να  εξασφαλίζει  κατάλληλες
συνθήκες για επιτυχή πρόσφυση των υλικών που πρόκειται να εφαρµοστούν για την αποκατάσταση
της βλάβης.
Καθαρίζεται ο οπλισµός από τα οξείδια µε συρµατόβουρτσα, γυαλόχαρτο, υδροβολή µέσης πίεσης ή
αµµοβολή. Οι εργασίες αυτές δεν πρέπει να εκτελούνται σε υψηλή σχετική υγρασία περιβάλλοντος.
Ακολουθεί  καλός  καθαρισµός  του στοιχείου µε  σκούπισµα,  βούρτσισµα,  αναρρόφηση  ή φύσηµα  µε
πεπιεσµένο αέρα χωρίς συµπιεστή λαδιού.
Β)  Αντιδιαβρωτική  προστασία  οπλισµού:  Το  αργότερο  εντός  τριών  ωρών  από  τον  καθαρισµό  του
οπλισµού,  εφαρµόζεται  τσιµεντοειδούς  βάσης  υλικό  αντιδιαβρωτικής  προστασίας,  ενός  συστατικού,
τύπου  SikaMonoTop  910Ν  της  SIKA ή  ισοδύναµο,  σύµφωνα  µε  τις  απαιτήσεις  του  Ευρωπαϊκού
Προτύπου  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1504  -  7.  Εφαρµογή  πρώτης  στρώσης  στην  κατάλληλα  προετοιµασµένη
επιφάνεια  του  σιδηροπλισµού  και  µετά  την  παρέλευση  0.5-2 ωρών  ακολουθεί  εφαρµογή  δεύτερης
στρώσης  προστασίας  και  ενίσχυσης  πρόσφυσης,  τόσο  επί  της  ήδη  επικαλυµµένης  επιφάνειας
οπλισµού, όσο και
επί  της  γειτνιάζουσας  επιφάνειας  σκυροδέµατος,  αφού  προηγηθεί  διαβροχή  υποστρώµατος  µέχρι
κορεσµού.
Γ)  Αποκατάσταση  αρχικής  διατοµής  µε  επισκευαστικό  κονίαµα:  Αµέσως  µετά  τη  διάστρωση  του
κονιάµατος  ενίσχυσης  πρόσφυσης  και  όσο  αυτό  είναι  ακόµα  νωπό,  εφαρµόζεται  ινοπλισµένο
επισκευαστικό κονίαµα υψηλών αντοχών, ενός συστατικού τύπου SikaMonoTop Dynamic της SIKA ή
ισοδύναµο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις χαρακτηριστικών της τάξεως R4 του Ευρωπαϊκού Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ  1504, σε  όσες  στρώσεις απαιτείται κατά περίπτωση για την αποκατάσταση της διατοµής
του σκυροδέµατος στις αρχικές διαστάσεις της ή σε αυτές που προβλέπονται στην µελέτη.
Η εφαρµογή του κονιάµατος στο υπόστρωµα γίνεται µε σπάτουλα, µυστρί ή υγρή εκτόξευση.
Οι  στρώσεις  του  επισκευαστικού  κονιάµατος  πρέπει  να  παραµένουν  υγρές  επί  48  ώρες  µε  τακτική
διαβροχή ή υγρή λινάτσα.

6) Αντιδιαβρωτικός εµποτισµός επιφανειών σκυροδέµατος, δηλαδή:
Αντιδιαβρωτικός εµποτισµός επιφανειών σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-01-
01-02 ''Προετοιµασία επιφανείας σκυροδέµατος για επεµβάσεις επισκευών - ενισχύσεων''
Α) Προεργασίες:
Για  επιφάνειες  εµφανούς  σκυροδέµατος  ή  επιφάνειες  όπου  απαιτείται  επιπρόσθετη  επίστρωση  µε
βαφές ή υδροφοβικός εµποτισµός, προετοιµάζεται η επιφάνεια µε υδροβολή (µε πίεση µέχρι 18 MPa -
180 bars).
Για  επιφάνειες  σκυροδέµατος  όπου  απαιτείται  επιπρόσθετη  επικάλυψη  µε  τσιµεντοειδούς  βάσης
επιστρώσεις,  εκτραχύνεται  η  επιφάνεια  χρησιµοποιώντας  κατάλληλα  µέσα  αµµοβολής  ή  υψηλής
πίεσης υδροβολής (µε πίεση µέχρι 60 MPa - 600 bars).
Για βέλτιστη απόδοση της διεισδυτικότητας, αφήνετε το υπόστρωµα να στεγνώσει πριν την εφαρµογή
του Sika Ferrogard-903+ της SIKA ή ισοδυνάµου.
Β)  Αντιδιαβρωτικός  εµποτισµός  επιφανειών  σκυροδέµατος:  Επάλειψη  επί  της  προαναφερθείσας
επιφανείας µε αναστολέα διάβρωσης, υγράς µορφής ως άνω, τύπου Sika Ferrogard 903+ της SIKA ή
ισοδυνάµου,  για  την προστασία  εν  γένει  των  οπλισµών  έναντι  διάβρωσης,  εφαρµοσµένης  σε  τρεις
στρώσεις  εφαρµογής  (αναλόγως  της  απορροφητικότητας  του  υποστρώµατος),   αδιάλυτες,
εκτελεσµένες υγρό σε υγρό επιµελώς µε ρολό, βούρτσα ή χειροκίνητο, χαµηλής πιέσεως ψεκασµό.

Λεπτοµέρειες εργασιών:

Α) Λεπτοµέρεια διαµόρφωσης ακµών κτιρίου
Ενισχυµένη  προστασία  ακµών  κτηρίου  από  την  ανεµοπίεση  µε  εφαρµογή  επιπλέον  αγκυρίων  στις
ακµές του κτηρίου, σύµφωνα µε την µελέτη και και τις ΕΤΕΠ 03-06-02-02 ''Θερµοµόνωση εξωτερικών
τοίχων''  ΕΤΕΠ  03-06-02-04  ''Συστήµατα  µόνωσης  εξωτερικού  κελύφους  κτιρίου  µε  διογκωµένη
πολυστερίνη  και  λεπτά  οπλισµένα  συνθετικά  επιχρίσµατα''.  Ενίσχυση  και  προστασία  της
θερµοµονωτικής στρώσης των ακµών του κτηρίου µε ειδικά συνθετικά γωνιόκρανα. Η εφαρµογή τους



γίνεται σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας και τις τεχνικές οδηγίες του παραγωγού
και  εγκαταστάτη  του  ολοκληρωµένου  συστήµατος  εξωτερικής  θερµοµόνωσης.Υλικά  επιτόπου  και
εργασία πλήρους κατασκευής. ∆εν περιλαµβάνονται οι ακµές που διαµορφώνονται από τα ανοίγµατα
στις  όψεις  του  συγκροτήµατος.  Σε  όλες  τις  οριζόντιες  ακµές  του  κτιρίου  που  εφαρµόζεται  η
συγκεκριµένη θερµοµόνωση και όταν δεν υπάρχει επικάλυψη της ακµής από άλλο υλικό, τοποθετείται
νεροσταλάκτης σε όλο το µήκος της ακµής.

Στην  τιµή  συµπεριλαµβάνεται  το  σύνολο  των  υλικών  και  των  εργασιών  που  απαιτούνται  για  την
ολοκληρωµένη και έντεχνη εφαρµογή.

Για  την εφαρµογή  όλων των παραπάνω απαιτείται χρήση πιστοποιηµένων  υλικών µε  σήµανση  CE,
χρήση πιστοποιηµένων συστηµάτων όπου προαναφέρθηκαν. Απαιτείται εφαρµογή όλων αυτών µόνο
από  πιστοποιηµένα  συνεργεία.  Όλα  τα  υλικά  θα  τοποθετούνται  σύµφωνα  µε  τις  οδηγίες  του
κατασκευαστή των υλικών αυτών. Ο Ανάδοχος κατασκευαστής υποχρεούται να προσκοµίσει στην  ∆.Υ.
όλα τα εν λόγω πιστοποιητικά

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ
(Αριθµητικώς): 60,00

A.T.: 038

ΝΕΤ ΟΙΚ-Ν 79.48.2 Εξωτερική θερµοµόνωση µε πλάκες εξηλασµένης     πολυστερίνης     (3cm)
και επίχριση µε ειδικά έτοιµα έγχρωµα επιχρίσµατα. ∆ηµιουργία 
διακοσµητικού πλαισίου περιµετρικά των εξωτερικών     κουφωµάτων.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7934 100,00%

Εξωτερική  θερµοµόνωση-ηχοµόνωση-πυροπροστασία  µε  πλάκες  αφρώδους  εξηλασµένης
πολυστερίνης (τύπου FIBRANxps ETICS GF) µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λD<=0,035
W/m K πάχους 3 εκ. (µε σήµανση CE για χρήση σε ΕΤΙCS και πιστοποίηση κατά ETAG 004 -
European Technical Approval Guideline και σήµανση CE για χρήση σε σύστηµα ETICS (External
Thermal  Insulation  Composite  System  -  Σύνθετο  Σύστηµα  Εξωτερικής  Θερµοµόνωσης))  µε
στερέωση αυτών µε κόλλα στην υφιστάµενη θερµοµονωµένη επιφάνεια και επίχριση µε σύστηµα
ειδικών επιχρισµάτων που αποτελείται από βασική στρώση ενισχυµένη µε υαλόπλεγµα και τελική
στρώση οργανικού έγχρωµου υδρύαλου διακοσµητικού σοβά,  σύµφωνα  µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ  03-06-02-02  ''Θερµοµόνωση  εξωτερικών  τοίχων''.  Σύστηµα  πιστοποιηµένο  από
αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης κατά ETAG 004.

Λεπτοµέρειες εργασιών:

Α)  Λεπτοµέρεια  διαµόρφωσης  πλαισίου  παραθύρου  πλάτους  10cm  και  πάχους  3cm  όπως
παρουσιάζεται στα σχέδια λεπτοµερειών.

Η εφαρµογή της γίνεται σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας και τις τεχνικές οδηγίες
του παραγωγού και εγκαταστάτη του ολοκληρωµένου συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης.

Η  λεπτοµέρεια περιλαµβάνει την κοπή της θερµοµονωτικής  πλάκας για τη δηµιουργία του πλαισίου
περιµετρικά των εξωτερικών κουφωµάτων.

Εφαρµόζεται ειδικό τσιµεντοειδές στεγανωτικό κονίαµα µε την χρήση βούρτσας σε 2 στρώσεις και σε
πάχος  2mm (υλικό  για  την  επίτευξη  στεγανοποίησης  και  ακολουθεί  η  εφαρµογή  θερµοµονωτικών
πλακών  εξηλασµένης  πολυστερίνης.  Η  πολυστερίνη  επικολλάται  επί  του   υποστρώµατος   µε
ενισχυµένο  τσιµεντοειδές  πολυµερές  κονίαµα  συγκόλλησης  στη  θερµοµονωµένη  τοιχοποιία  και
φέροντα στοιχεία και επίχριση µε σύστηµα ειδικών επιχρισµάτων που αποτελείται από βασική στρώση
ενισχυµένη µε υαλόπλεγµα και τελική στρώση οργανικού έγχρωµου υδρύαλου διακοσµητικού σοβά,
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 ''Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων''. k. Πριν
την  εφαρµογή  του  τελικού  επιχρίσµατος,  εφαρµόζεται  υδατοδιαλυτό  έγχρωµο  αστάρι  πρόσφυσης



επιχρίσµατος  εξωτερικής  θερµοµόνωσης  µε  χαλαζιακή  άµµο  πάνω  στο  βασικό  επίχρισµα  και
χρωµατισµό  όµοιο  µε  αυτό  του  τελικού  διακοσµητικού  επιχρίσµατος.  Σύστηµα  πιστοποιηµένο  από
αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης κατά ETAG 004.

Τέλος, εφαρµόζεται όπως προβλέπεται το τελικό επίχρισµα στην όψη της τοιχοποιίας. 

Υλικά επιτόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην  τιµή  συµπεριλαµβάνεται  το  σύνολο  των  υλικών  και  των  εργασιών  που  απαιτούνται  για  την
ολοκληρωµένη  και  έντεχνη  εφαρµογή  της  εξωτερικής  θερµοµόνωσης,  µόνο  από  πιστοποιηµένο
συνεργείο.

Για  την εφαρµογή  όλων των παραπάνω απαιτείται χρήση πιστοποιηµένων  υλικών µε  σήµανση  CE.
Απαιτείται εφαρµογή όλων αυτών µόνο από πιστοποιηµένα συνεργεία. Όλα τα υλικά θα τοποθετούνται
σύµφωνα  µε  τις  οδηγίες  του  κατασκευαστή  των  υλικών  αυτών.  Ο  Ανάδοχος  κατασκευαστής
υποχρεούται να προσκοµίσει στην ∆.Υ. όλα τα εν λόγω πιστοποιητικά

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
(Αριθµητικώς): 25,00

A.T.: 039

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.55 Θερµοηχοµόνωση µε πλάκες ορυκτοβάµβακα των 50     mm,     πυκνότητας
80     kg.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7934 100,00%

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

(α)  Λόγω  της  µεγάλης  ποικιλίας  των  προϊόντων  και  των  επιµέρους  χαρακτηριστικών  αυτών  που
αντιστοιχούν  σε  κάθε  άρθρο  της  παρούσας  ενότητας,  η  επιλογή  του  προς  ενσωµάτωση  υλικού  ή
προϊόντος  υπόκειται  στην  έγκριση  της  Υπηρεσίας,  µετά  από  σχετική  πρόταση  του  Αναδόχου,
συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοµένων του προµηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς
εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.
(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες
επί  των  οποίων  θα  αναγράφονται  κατ'  ελάχιστον  η  ονοµασία  του  προϊόντος,  το  εργοστάσιο
παραγωγής και η περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.
(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό, σύµφωνα µε τις
οδηγίες του προµηθευτή
(δ)  Εφιστάται  η  προσοχή  στα  αναγραφόµενα  στο  Φύλλο  Ασφαλούς  Χρήσεως  του  Υλικού  (MSDS:
Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα
είναι  εφοδιασµένο,  µε  µέριµνα  του  Αναδόχου  µε  τα  κατάλληλα  κατά  περίπτωση  Μέσα  Ατοµικής
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

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 επιφανείας.
( 1 m2 ) Τετραγωνικό µέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
(Αριθµητικώς): 14,00



A.T.: 040

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.4 Επικεράµωση     µε     κοίλα     µηχανοποίητα     κεραµίδια,     νταµωτή,     εν     ξηρώ.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7204 100,00%

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

Επικεράµωση  µε  κοίλα  µηχανοποίητα  κεραµίδια,  νταµωτή,  σε  σειρές  κεραµιδιών,  σύµφωνα  µε  την
µελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-05-01-00  ''Επικεραµώσεις  στεγών  κατά  µεν  την  κλίση  της  στέγης  σε
αποστάσεις έως 2,00 m, µε διαµόρφωση τριώνς στρωτήρων και των αντιστοίχων δύο καλυπτήρων,
κατά  δε  την  οριζόντια  έννοια  σε  αποστάσεις  έως  2,50  m  µε  διαµόρφωση  δύο  στρωτήρων  και
καλυπτρών, µε εν ξηρώ τοποθέτηση των κεραµιδιών και κολυµβητή τοποθέτηη των ακροκεράµων και
των κορυφοκεράµων.

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια  των πάσης φύσεως  υλικών και του τσιµεντοκονιάµατος, οι φθορές
τους, τα απαιτούµενα ικριώµατα και η εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) ανεπτυγµένης επιφανείας
( 1 m2 ) Τετραγωνικό µέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ
(Αριθµητικώς): 28,00

A.T.: 041

ΝΕΤ ΟΙΚ-Ν 72.16.1 Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου.     Αποξείλωση     και
επανατοποθέτηση.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7211 100,00%

Προσεκτική αποξείλωση και επανατοποθέτηση κερµιδιών ρωµαικού τύπου.
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ).
- Οι διαµόρφωση διόδων σωληνώσεων, µεταλλικών στοιχείων κλπ.
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.
- Η  στερέωση  των  κεραµιδιών  (συνήθως  βυζατινών),  των  κορφιάδων  κλπ,  µε  σύρµα  από  σκληρό
χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούµενες, γαλβανισµένα καρφιά κλπ.



- Το κονίαµα σφράγισης  των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην
περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράµωσης
- Η  ενδεχόµενη  τοποθέτηση  ανοξειδώτων  κτενών  ή  σίτας  για  την  σφράγιση  των  οπών  στις  κάτω
απολήξεις επιστέγασης µε βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραµίδια.
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές µεµβράνες για την στεγάνωση αρµών απολήξεων καπνοδόχων
κλπ,
- Τα κονιαµάτα  κάθε  µορφής στην περίπτωση κολυµβητής  κατασκευής  και τα αντίστοιχα πρόσµικτα
αυτών.
β) Στις τιµές των άρθρων επικεραµώσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην
περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού, γαλβανισµένης λαµαρίνας ή ηλεκτροστατικά
βαµένου αλλουµινίου.
γ)  Οι  τιµές  µονάδας  των  άρθρων  της  παρούσας  ενότητας  72  έχουν  εφαρµογή   ανεξαρτήτως  της
κλίσης  της  στέγης  και  του  ύψους  της  από  τον  περιβάλλοντα  χώρο  και  τις  ενδεχόµενες  αυξηµένες
επικαλύψεις των κεραµιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συµπεριλαµβάνουν σε
κάθε δαπάνη για την λήψη των µέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

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

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) ανεπτυγµένης επιφανείας
( 1 m2 ) Τετραγωνικό µέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ
(Αριθµητικώς): 21,00



Οµάδα ΣΤ : Κατασκευές ξύλινες ή µεταλλικές

A.T.: 042

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.40.1 Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές. Με κάσσα δροµική, πλάτους     έως 13 cm

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5441.1 100,00%

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

α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:
- Ολα τα απαιτούµενα συνδετικά µέσα, όπως γαλβανισµένα εν θερµώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές
κόλλες, γαλβανισµένα µεταλλικά ειδικά τεµάχια και στηρίγµατα, βύσµατα χηµικά ή εκτονούµενα κλπ.
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντοµα.
- Τα ελαστικά παρεµβύσµατα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασµών ή κρούσεων από οποιοδήποτε
συνθετικό υλικό, οι µαστίχες σφράγισης αρµών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),
- Τα στηρίγµατα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα
κουφώµατα  )  από  εν  θερµώ  γαλβανισµένη  λάµα  διαστάσεων  τουλάχιστον  2x30 mm,  µαζί  µε  την
τσιµεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,
- Οι  σύνδέσµοι  ακαµψίας  για  την  προσωρινή  τοποθέτηση  των  κουφωµάτων  µέχρι  τη  πήξη  των
κονιαµάτων στήριξης,
- Τα  περιθώρια  (περβάζια)  διαστάσεων  τουλάχιστον  12x50  mm,  ή  ηµικυκλικό  αρµοκάλυπτρο
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται µεγαλύτερα στα επιµέρους άθρα),
- Oι ενδεχόµενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώµατα µε ποδιά,
- Oι προδιαµορφωµένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτηµάτων,
- Η σήµανση των φύλλων για την µονοσήµαντη αντιστοίχησή τους,
- Τα ενδεχόµενα ξύλινα κατωκάσια,
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από µοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραµένουν θα
είναι από εµποτισµένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,
- Τα ενδεχόµενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάµβακας κλπ)
- Ολα τα µεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και
κίνησής των κουφωµάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο ή αναφέρονται
ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,
β)  Στις  τιµές  µονάδας  δεν  συµπεριλαµβάνεται  η  δαπάνη  (εκτός  αν  ορίζεται  ρητά   στο   αντίστοιχο
άρθρο):
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,
- για ενδεχόµενα ειδικά µεταλλικά κατωκάσια,
γ) Οι τιµές µονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για µεταβολές των διαστάσεων της βασικής δοµικής
ξυλείας του κουφώµατος µέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιµή (T2) θα
προσδιορίζεται βάσει του τύπου:
Τ2 = Τ1 x (V2 /  [1,10 x V1]), όπου  V1 ο  αρχικός  συµβατικά  προβλεπόµενος  στο  τιµολόγιο  όγκος
ξυλείας και V2 ο νέος.

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο 
(m²). ( 1     m2     )
                     Τετραγωνικό     
µέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ



(Αριθµητικώς): 155,00



A.T.: 043

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.71 Φύλλα ερµαρίων ταµπλαδωτά.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5471 100,00%

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

α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:
- Ολα τα απαιτούµενα συνδετικά µέσα, όπως γαλβανισµένα εν θερµώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές
κόλλες, γαλβανισµένα µεταλλικά ειδικά τεµάχια και στηρίγµατα, βύσµατα χηµικά ή εκτονούµενα κλπ.
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντοµα.
- Τα ελαστικά παρεµβύσµατα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασµών ή κρούσεων από οποιοδήποτε
συνθετικό υλικό, οι µαστίχες σφράγισης αρµών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),
- Τα στηρίγµατα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα
κουφώµατα  )  από  εν  θερµώ  γαλβανισµένη  λάµα  διαστάσεων  τουλάχιστον  2x30 mm,  µαζί  µε  την
τσιµεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,
- Οι  σύνδέσµοι  ακαµψίας  για  την  προσωρινή  τοποθέτηση  των  κουφωµάτων  µέχρι  τη  πήξη  των
κονιαµάτων στήριξης,
- Τα  περιθώρια  (περβάζια)  διαστάσεων  τουλάχιστον  12x50  mm,  ή  ηµικυκλικό  αρµοκάλυπτρο
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται µεγαλύτερα στα επιµέρους άθρα),
- Oι ενδεχόµενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώµατα µε ποδιά,
- Oι προδιαµορφωµένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτηµάτων,
- Η σήµανση των φύλλων για την µονοσήµαντη αντιστοίχησή τους,
- Τα ενδεχόµενα ξύλινα κατωκάσια,
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από µοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραµένουν θα
είναι από εµποτισµένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,
- Τα ενδεχόµενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάµβακας κλπ)
- Ολα τα µεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και
κίνησής των κουφωµάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο ή αναφέρονται
ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,
β)  Στις  τιµές  µονάδας  δεν  συµπεριλαµβάνεται  η  δαπάνη  (εκτός  αν  ορίζεται  ρητά   στο   αντίστοιχο
άρθρο):
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,
- για ενδεχόµενα ειδικά µεταλλικά κατωκάσια,
γ) Οι τιµές µονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για µεταβολές των διαστάσεων της βασικής δοµικής
ξυλείας του κουφώµατος µέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιµή (T2) θα
προσδιορίζεται βάσει του τύπου:
Τ2 = Τ1 x (V2 /  [1,10 x V1]), όπου  V1 ο  αρχικός  συµβατικά  προβλεπόµενος  στο  τιµολόγιο  όγκος
ξυλείας και V2 ο νέος.

Φύλλα  ερµαρίων  ταµπλαδωτά  από  λευκή  ξυλεία,  οποποιωνδήποτε  διαστάσεων,  µονόφυλλα  ή
πολύφυλλα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 ''Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα '', µε
κάσσα 5x6,5 cm µε περιθωρίο (περβάζι) 2x5 cm, πλαίσιο (τελάρο) και τραβέρσες φύλλων 3,5x6,5 cm,
ταµπλάδες  από  σανίδες  πάχους  1,5 cm, πλάτους  το  πολύ  8 cm συνδεδεµένες  µε  κόλλα  και απλή
επαφή  (απλό  φιλιάσι)  µε  ή  χωρίς  κυµάτια  (εργαλεία,  ταµπλαδορόκανο)  σύνδεση  των  δίφυλλων
ερµαρίων  µε  εντορµία  και  γλωττίδα  (γκινισιά  και  παταδούρα,  αρσενικοθήλυκο),  µε  τα  σιδηρικά
ανάρτησης  και  µε  ξυλίνη  ή  ορειχαλκίνη  απλή  χειρολαβή  (πόµολο),  κλειδαριά  τύπου  σπανιολέτας
εσωτερικής και εν γένει υλικά κατασκευής, ανάρτησης, στήριξης και λειτουργίας και εργασία πλήρους
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης,



Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθµητικώς): 95,00

A.T.: 044

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.61 Θύρες συρόµενες µονόφυλλες από κόντρα -     πλακέ.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5461.1 100,00%

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

α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:
- Ολα τα απαιτούµενα συνδετικά µέσα, όπως γαλβανισµένα εν θερµώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές
κόλλες, γαλβανισµένα µεταλλικά ειδικά τεµάχια και στηρίγµατα, βύσµατα χηµικά ή εκτονούµενα κλπ.
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντοµα.
- Τα ελαστικά παρεµβύσµατα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασµών ή κρούσεων από οποιοδήποτε
συνθετικό υλικό, οι µαστίχες σφράγισης αρµών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),
- Τα στηρίγµατα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα
κουφώµατα  )  από  εν  θερµώ  γαλβανισµένη  λάµα  διαστάσεων  τουλάχιστον  2x30 mm,  µαζί  µε  την
τσιµεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,
- Οι  σύνδέσµοι  ακαµψίας  για  την  προσωρινή  τοποθέτηση  των  κουφωµάτων  µέχρι  τη  πήξη  των
κονιαµάτων στήριξης,
- Τα  περιθώρια  (περβάζια)  διαστάσεων  τουλάχιστον  12x50  mm,  ή  ηµικυκλικό  αρµοκάλυπτρο
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται µεγαλύτερα στα επιµέρους άθρα),
- Oι ενδεχόµενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώµατα µε ποδιά,
- Oι προδιαµορφωµένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτηµάτων,
- Η σήµανση των φύλλων για την µονοσήµαντη αντιστοίχησή τους,
- Τα ενδεχόµενα ξύλινα κατωκάσια,
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από µοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραµένουν θα
είναι από εµποτισµένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,
- Τα ενδεχόµενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάµβακας κλπ)
- Ολα τα µεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και
κίνησής των κουφωµάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο ή αναφέρονται
ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,
β)  Στις  τιµές  µονάδας  δεν  συµπεριλαµβάνεται  η  δαπάνη  (εκτός  αν  ορίζεται  ρητά   στο   αντίστοιχο
άρθρο):
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,
- για ενδεχόµενα ειδικά µεταλλικά κατωκάσια,
γ) Οι τιµές µονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για µεταβολές των διαστάσεων της βασικής δοµικής
ξυλείας του κουφώµατος µέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιµή (T2) θα
προσδιορίζεται βάσει του τύπου:
Τ2 = Τ1 x (V2 /  [1,10 x V1]), όπου  V1 ο  αρχικός  συµβατικά  προβλεπόµενος  στο  τιµολόγιο  όγκος
ξυλείας και V2 ο νέος.

Θύρες από ξυλεία τύπου Σουηδίας, συρόµενες, µονόφυλλες, πλήρεις µε τετράξυλο (κάσσα) 9x9 cm,
αρµοκάλυπτρα 2.5x2.5 cm, πλαίσια θυροφύλλων 5x13 cm, κόντρα - πλακέ πάχους 5mm, µε πλήρη
µηχανισµό  κύλισης  επί  ενσφαίρων  τριβέων  (ρουλεµάν),  και  γενικά  ξυλεία,  σιδηρικά  αναρτήσεως,
στερεώσεως και λειτουργίας (πλήν χωνευτής κλεδαριάς και χειρολαβών), µικροϋλικά και εργασία για
την πλήρη κατασκευή, στερέωση και τοποθέτηση χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών, σύµφωνα µε
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 ''Ξύλινα κουφώµατα''.



Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ
(Αριθµητικώς): 200,00

A.T.: 045

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Ν 65.50.05 Σύνθετο κούφωµα, θερµοδιακοπτόµενο, αποτελούµενο από 

οποιονδήποτε αριθµό επάλληλων ή συναντώµενων φύλλων ή φεγγίτης 
µε σταθερά ή απλώς ανακλινόµενα φατνώµατα.

Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 6541 100,00%

Συνθετικά κουφώµατα από βυνίλιο uPVC, χρώµατος σκούρο καφέ, υψηλής αντοχής κατάλληλα για
χρήση σε δηµόσιο κτίριο. Τα κουφώµατα είναι θερµοδιακοπτόµενα, αποτελούµενο από οποιονδήποτε
αριθµό  επάλληλων  ή  συναντώµενων  φύλλων  ή  φεγγίτη  µε  σταθερά  ή  απλώς  ανακλινόµενα
φατνώµατα,  µε  µηχανισµούς  τύπου  Silver  Plus  υψηλής  αντοχής  και  επιπέδου  ασφαλείας  WK3, µε
χρήση  ελαστικών  σφράγισης  από  TPV -  ΕPDM,  απεριόριστης  αντοχής.  Τα  προφίλ  θα  διαθέτουν
πιστοποιηµένο συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας Ug ≤ 2,3 W/m2K.

Θα περιλαµβάνεται ο οποιοσδήποτε εξοπλισµός για την άρτια λειτουργία του κουφώµατος. 

Το επιλεγέν κούφωµα θα πρέπει να τυγχάνει την πρότερης έγκρισης της υπηρεσίας

Για  όλα  τα  παραπάνω  θα  γίνει  χρήση  µόνο  πιστοποιηµένων  υλικών  µε  σήµανση  CE  και  θα
εφαρµόζονται µόνο από πιστοποιηµένα συνεργεία. Ο Ανάδοχος της κατασκευής του έργου οφείλει να
προσκοµίσει στη ∆.Υ. όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. Τα κουφώµατα θα έχουν γραπτή εγγύηση 10 ετών
για αποχρωµατισµό και γήρανση.

Τιµή ανά m² επιφάνειας.
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
(Αριθµητικώς): 190,00

A.T.: 046

ΝΕΤ ΟΙΚ-Ν 65.5.01 Κούφωµα θύρας εισόδου, θερµοδιακοπτόµενη,     αποτελούµενο     από
ανοιγόµενη µονόφυλλη ή δίφυλλη θύρα µε µπάρα πανικού και 
µηχανισµό επαναφοράς και     προτεραιότητας.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6502 100,00%

Συνθετικά κουφώµατα από βυνίλιο uPVC, χρώµατος σκούρο καφέ, υψηλής αντοχής κατάλληλα για
χρήση  σε  δηµόσιο  κτίριο.  Τα  κουφώµατα  είναι  θερµοδιακοπτόµενα,  αποτελούµενο  από  1  ή  2
ανοιγόµενα φύλλα, µε µηχανισµούς τύπου Silver Plus υψηλής αντοχής και επιπέδου ασφαλείας WK3,
µε χρήση ελαστικών σφράγισης από TPV - ΕPDM, απεριόριστης  αντοχής. Τα προφίλ θα διαθέτουν
πιστοποιηµένο συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας Ug ≤ 2,3 W/m2K.

Η κλειδαριά της θα είναι ανοξείδωτη DIN 18250. Θα διαθέτει µεντεσέδες που επαναφέρουν το φύλλο,
DIN 18272 και µπάρα πανικού CIZA ανοξείδωτη σε κάθε φύλλο, καθώς και πόµολο από την εξωτερική
της πλευρά, DIN 18273.



Θα περιλαµβάνεται ο οποιοσδήποτε εξοπλισµός για την άρτια λειτουργία του κουφώµατος. 

Το επιλεγέν κούφωµα θα πρέπει να τυγχάνει την πρότερης έγκρισης της υπηρεσίας

Για  όλα  τα  παραπάνω  θα  γίνει  χρήση  µόνο  πιστοποιηµένων  υλικών  µε  σήµανση  CE  και  θα
εφαρµόζονται µόνο από πιστοποιηµένα συνεργεία. Ο Ανάδοχος της κατασκευής του έργου οφείλει να
προσκοµίσει στη ∆.Υ. όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. Τα κουφώµατα θα έχουν γραπτή εγγύηση 10  ετών
για αποχρωµατισµό και γήρανση.

Τιµή ανά m² επιφάνειας.
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ
(Αριθµητικώς): 380,00

A.T.: 047

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.27.3 ∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5     mm,     κενό
12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4     mm)

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7609.2 100,00%

∆ιπλοί  θερµοµονωτικοί  -  ηχοµονωτικοί  -  ανακλαστικοί  υαλοπίνακες,  απλοί  ή  πολλαπλοί
(LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού φωτοδιαπερατότητας και βαθµού
φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 ''∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο
κενό''. πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα και  σιλικόνη  Πλήρης περαιωµένη εργασία,
µε υλικά και µικροϋλικά επί τόπου.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
(Αριθµητικώς): 84,00

A.T.: 048

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.60.3 Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες,     χωρίς     φεγγίτη,
κλάσης πυραντίστασης 90     min

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6236 100,00%

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

- όλα  τα  ειδικά  τεµάχια  σύνδεσης  (ταυ,  συνδετήρες  επέκτασης,  κοχλίες  κλπ), στερέωσης  (χηµικά  ή
εκτονούµενα  βύσµατα,  µε  Ευρωπαϊκή  Τεχνική  Εγκριση  -ΕΤΑ-,  σύµφωνα  µε  τις  ETAG 001.XX),  και
λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα,
- τα  υλικά  συγκόλλησης  και  τα  παρεµβλήµατα  στεγανότητας  (νεοπρένιο,  EPDM,  κυψελωτό  χαρτί,
κλπ),
- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.

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

Προµήθεια  και  τοποθέτηση  µονόφυλλης  µεταλλικής  ανοιγόµενης  θύρας  πυρασφαλείας,
συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευµένο Φορέα, αποτελούµενης
από  κάσσα  από  στραντζαρισµένη  λαµαρίνα  DKP  ελαχίστου  πάχους  2,0  mm  µε  διάταξη
καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερµοδιογκούµενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, µε εξωτερική



επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση
από  ορυκτοβάµβακα  πυκνότητος  τουλάχιστον  140  kg/m³  µε  συνδετικό  υλικό  αποτελούµενο  από
ορυκτές  κόλλες  (όχι  φαινολικές  ρητίνες),  µε  µεντεσσέδες  βαρέως  τύπου  µε  αξονικά  ρουλµάν  (BD),
κλειδαριά  και  χειρολαβές  πυρασφαλείας  εξ  ολοκλήρου  από  χαλύβδινα  εξαρτήµατα  µε  ιδιαίτερο
πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και µπάρα πανικού. Η
κάσσα  και  τα  θυρόφυλλα  θα  είναι  ηλεκτροστατικά  βαµµένα  στο  εργοστάσιο,  σε  επόχρωση  της
επιλογής της Υπηρεσίας.
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας
στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου (αριάνι) και η
τοποθέτηση και ρύθµιση όλων των εξαρτηµάτων της θύρας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθµητικώς): 335,00

A.T.: 049

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.50 Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής     προέλευσης.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6236 100,00%

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

- όλα  τα  ειδικά  τεµάχια  σύνδεσης  (ταυ,  συνδετήρες  επέκτασης,  κοχλίες  κλπ), στερέωσης  (χηµικά  ή
εκτονούµενα  βύσµατα,  µε  Ευρωπαϊκή  Τεχνική  Εγκριση  -ΕΤΑ-,  σύµφωνα  µε  τις  ETAG 001.XX),  και
λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα,
- τα  υλικά  συγκόλλησης  και  τα  παρεµβλήµατα  στεγανότητας  (νεοπρένιο,  EPDM,  κυψελωτό  χαρτί,
κλπ),
- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.

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

Προµήθεια  και τοποθέτηση  µονόφυλλης  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
( 1 m2 ) Τετραγωνικό µέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ
(Αριθµητικώς): 200,00



A.T.: 050

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.1.1 Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών.     Απλού     σχεδίου
από ευθύγραµµες     ράβδους

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6401 100,00%

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

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
( 1 Kg )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 4,50

A.T.: 051

ΝΕΤ ΟΙΚ-Ν 52.61.2.01Στέγη ξύλινη για επιστέγαση µε κοίλα κεραµίδια     (βυζαντινά).
Αποξήλωση και Επανατοποθέτηση. Στέγη ξύλινη για βυζαντινά 
κεραµίδια ανοίγµατος 6,01 έως 12,00 m

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5261 100,00%

Προσεκτική αποξείλωση και επανατοποθέτηση Στέγης ξύλινης µε επιστέγαση µε κοίλα κεραµίδια
(βυζαντινά), σύµφωνα µε την στατική µελέτη, µονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε
οποιοδήποτε  ύψος  από  το  έδαφος,  µε  δοκίδες  (απλούς  αµείβοντες)  ή  ζευκτά  απλής  µορφής,  µε
τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά µήκος και εγκάρσιους, συνδέσµους ζευκτών, όλα
από δοµική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, µε επιτεγίδες
4x6  cm και  µε  σανίδωµα  πάχους  18  mm από  ξυλεία  πριστή,  µε  σιδηρούς  συνδέσµους  (τζινέτια,
αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λπ.) και γενικά µε τα υλικά, µικροϋλικά επί τόπου καθώς και την
εργασία πλήρους κατασκευής.

Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και πάσης φύσεως µέσα και µέτρα
προστασίας. Η επικάλυψη µε κεραµίδια τιµολογείται µε τα άρθρα της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ.

Στην  περίπτωση  αύξησης  της  διατοµής  ή  µείωσης  της  απόστασης  των  επιτεγίδων,  η  επιπλέον
ποσότητα  αυτών  τιµολογείται  µε  το  άρθρο  52.79.  Στη  περίπτωση  αύξησης  του  πάχους  του
σανιδώµατος, η τιµή αναπροσαρµόζεται µε βάση το άρθρο 52.80.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) οριζοντίας προβολής
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
(Αριθµητικώς): 35,00



Οµάδα Ζ : Λοιπά τελειώµατα

A.T.: 052

ΗΛΜ 014 Λεκάνη αποχωρητηρίου ευρωπαϊκού     (καθηµένου)τύπου

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 14 100,00%

Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ πορσελάνης, υψηλής πιέσεως, ευρωπαικού (καθηµένου) τύπου ήτοι 
λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συνδέσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 147,92

A.T.: 053

ΗΛΜ 018 Κάθισµα λεκάνης     πλαστικό

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 18 100,00%

Κάθισµα λεκάνης πλαστικό µετά καλύµµατος χρώµατος λευκού πλήρες, ήτοι υλικά και µικρουλικά 
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
                (Αριθµητικώς): 22,97

A.T.: 054

ΗΛΜ014 Νεροχύτης πορσελάνης 40 *         50cm

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 14 100,00%

Νεροχύτης πορσελάνης 40 * 50cm περίπου, µιας σκάφης µετά βαλβίδος, πώµατος, στηριγµάτων
και λοιπών µικρουλικών εγκαταστάσεως και συνδέσεως, ήτοι νεροχύτης και λοιπά υλικά επί τόπου και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, παραδοτέο σε λειτουργία.
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ
(Αριθµητικώς): 150,00

A.T.: 055

ΗΛΜ 013 Αναµικτήρ (µπαταρία) θερµού-ψυχρού     ύδατος

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 13 100,00%

Αναµικτήρ (µπαταρία) θερµού-ψυχρού ύδατος διαµέτρου 1/2ins επιχρωµιωµένος, ήτοι αναµικτήρ
και  µικρουλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως,  συνδέσεως  και  πλήρους  εγκαταστάσεως  επί
νιπτήρος πορσελάνης.
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 60,62



A.T.: 056

ΑΤΗΕ Ν816.1.1 Λουτήρας χυτοσιδηρούς εσµαλτωµένος χωνευτού ή     ελεύθερου     τύπου
διαστάσεων     0,70x0,70m

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 16 100,00%

Λουτήρας  χυτοσιδηρούς  εσµαλτωµένος  µε  βαλβίδες  εκροής  και  υπερχειλήσεως,  πώµα  κλπ
δηλαδή  λουτήρας  και  λοιπά  γενικά  εξαρτήµατα  και  υλικά  επί  τόπου  και  εργασία  πλήρους
εγκαταστάσεως γιά λειτουργία
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ
(Αριθµητικώς): 150,00

A.T.: 057

ΑΤΗΕ Ν8142.1 Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος,     από     ανοδειωµένο
αλουµίνιου τύπου κολώνας καταιονιστήρα µε   περιοριστή   ροής, 
∆ιαµέτρου 1/2     ins

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 13 100,00%

Αναµικτήρας  (µπαταρία)  θερµού  -  ψυχρού  ύδατος  καταιονιστήρα  από  ανοδειωµένο  αλουµίνιου
τύπου κολώνας,  αντιβανδαλικού τύπου µε µπουτόν εκκίνησης και περιοριστή ροής 10min, παροχής
8lt/min,  δηλαδή  αναµικτήρας  και  µικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως  συνδέσεως  και
πλήρους εγκαταστάσεως

( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ
(Αριθµητικώς): 130,00

A.T.: 058

ΑΤΗΕ Ν 
815.1.10 Εξοπλισµός WC ΑΜΕΑ ΑΜΕΑ-εξοπλισµός για πλήρη λειτουργία

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 14 100,00%

1.Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και 
συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων.
-ΑΜΕΑ  πλήρης µε δοχείο και κάθισµα
2. Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ ( σταγγιστήρα) πώµα µε άλυσο, σιφώνι χρωµέ Φ
1 1/4 ins  στηρίγµατα,  χαλκοσωλήνες,  ρακόρ  και  λοιπά  γενικά  εξαρτήµατα  όπως  και  τα  µικροϋλικά
(µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία.\
-ΑΜΕΑ, διαστάσεων  70 Χ 55 cm
3. Εγκατάσταση  καταιονιστήρα  µε  το  σύνολο  των  εξαρτηµάτων  του  Περιλαµβάνονται  η  βαλβίδα
εκροής,  το  πώµα  της,  ο  αναµικτήρας  θερµού  -  ψυχρού  νερού  µε  τον  κινητό  καταιονιστήρα,  η
σαπουνοσπογγοθήκη µε χειρολαβή,και δύο άγγιστρα διπλά (γάντζοι) αναρτήσεως από πορσελάνη µε
τα  υλικά  και µικροϋλικά  εγκαταστάσεως  και συνδέσεως  και την  εργασία  γιά  παράδοση σε  κανονική
λειτουργία
- Λεκάνη καταιονιστήρα Από υαλώδη πορσελάνη ΑΜΕΑ
4. Ανακλινόµενο κάθισµα 0.40 µ*0.40 µ
5. Σιφώνι ισόπεδου ντουζ µε κλίση 1,5 %
6. Χειρολαβή, σαπουνοθήκη
7. Χαρτοθήκη, χειριστήριο για καζανάκι
8. Πετσετοθήκη ή σύστηµα για στέγνωµα χεριών



Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα υλικά και η εργασία πλήρους τοποθέτησης και λειτουργίας.
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
(Αριθµητικώς): 1.500,00

A.T.: 059

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.3 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε     χρώµατα     υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση ελαιοχρωµάτων αλκυδικής, 
ακρυλικής βάσεως νερού η     διαλύτου

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7785.1 100,00%

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

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

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

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

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

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

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 9,50



A.T.: 060

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.81.1 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή     σκυροδέµατος     µε 
χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως.µε σπατουλάρισµα. Εσωτερικών επιφανειών µε
χρήση ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής     βάσεως.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7786.1 100,00%

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

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

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

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

(δ)  Εφιστάται  η  προσοχή  στα  αναγραφόµενα  στο  Φύλλο  Ασφαλούς  Χρήσεως  του  Υλικού  (MSDS:
Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα
είναι  εφοδιασµένο,  µε  µέριµνα  του  Αναδόχου  µε  τα  κατάλληλα  κατά  περίπτωση  Μέσα  Ατοµικής
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.
Χρωµατισµοί 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)
( 1 m2 ) Τετραγωνικό µέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 13,50

A.T.: 061

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.2.1 Υδροχρωµατισµοί ασβέστου παλαιών επιφανειών. Με     επισκευές     της
επιφανείας σε ποσοστό έως     5%

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7706 100,00%

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

α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα µικροϋλικά για
την  προσωρινή  αφαίρεση  και  επανατοποθέτηση  πρόσθετων  κατασκευών  και  εξοπλισµού,  όπως
πρίζες,  διακόπτες,  φωτιστικά,  στόµια,  σώµατα  θέρµανσης  κλπ,  καθώς  και  για  την  προστασία
στοιχείων  της  κατασκευής  (κουφωµάτων,  δαπέδψν,  επενδύσεων  κλπ)  ή  ετοίµων  χρωµατισµένων



επιφανειών  από  ρύπανση  που  µπορεί  να  προκύψη  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  (χρήση
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)

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

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

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

Υδροχρωµατισµοί ασβέστου παλαιών υδροχρωµατισµένων επιφανειών, µε ψεκαστήρα ή χρωστήρα,
µε  σποραδικές  επισκευές  της  επιφανείας,  σύµφωνα  µε  την  µελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-02-00
''Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων''.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 2,20

A.T.: 062

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.71.2 Εφαρµογή  επί  ξύλινων  επιφανειών  βερνικοχρώµατος  βάσεως     νερού     η
διαλύτη  ενός  η  δύο  συστατικών.  Βερνικοχρωµατισµοί  ξυλίνων  επιφανειών  µε  βερνικόχρωµα
νίτρου ενός     συστατικού

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7771 100,00%

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

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

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

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

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



Βερνικοχρωµατισµοί  ξύλινων  επιφανειών,  σύµφωνα  µε  την  µελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-05-00
''Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών''.

Απόξεση,  αστάρι,  ξερόζιασµα,  σπατουλάρισµα,  στοκαρίσµατα,  ψιλοστοκαρίσµατα,  διάστρωση
αλκυδικού υποστρώµατος ή υποστρώµατος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώµατος. Υλικά
και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 13,50

A.T.: 063

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.20.1 Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός     συστατικού     βάσεως 
νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή
ακρυλικής     ρητίνης.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7744 100,00%

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

α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα µικροϋλικά για
την  προσωρινή  αφαίρεση  και  επανατοποθέτηση  πρόσθετων  κατασκευών  και  εξοπλισµού,  όπως
πρίζες,  διακόπτες,  φωτιστικά,  στόµια,  σώµατα  θέρµανσης  κλπ,  καθώς  και  για  την  προστασία
στοιχείων  της  κατασκευής  (κουφωµάτων,  δαπέδων,  επενδύσεων  κλπ)  ή  ετοίµων  χρωµατισµένων
επιφανειών  από  ρύπανση  που  µπορεί  να  προκύψη  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών  (χρήση
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)
β)  Τα  έτοιµα  συσκευασµένα  υλικά  βαφής  ή  προετοιµασίας  επιφανειών  (αστάρια  κλπ),  θα
χρησιµοποιούνται  ως  έχουν,  χωρίς  αραίωµα  µε  διαλύτες,  εκτός  αν  προβλέπεται  αυτό  από  τον
προµηθευτή  των  προϊόντων.  Οι  συνθήκες  θερµοκρασίας  και  υγρασίας  για  την  εφαρµογή  εκάστου
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.

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

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

Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφανείας, σύµφωνα µε την
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ''Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών''.

Εφαρµογή υλικού µε  βάση ανόργανα  πιγµέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής  δράσης, όπως  ο
ψευδάργυρος  (Zn),  το  οξείδιο  του  ψευδαργύρου  (ZnO),  το  φωσφορικό  άλας  ψευδαργύρου  (zinc
phosphate), το οξείδιο του Αιµατίτη ( ΜΙΟ) ή µε βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε
ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υµένα τα 50 µικρά.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 2,20



A.T.: 064

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.55 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε     χρώµατα     αλκυδικών
ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η     διαλύτου.

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7755 100,00%

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

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

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

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

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

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

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
(Αριθµητικώς): 6,70

Θέρµη          /        /               
Οι Συντάξαντες

Χρυσάνθη Χαραλαµπίδου
Πολιτικός Μηχανικός

Ιωάννης Χρυσαφίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΤΕ

Θέρµη          /        /               

Η Προϊσταµένη Τ.Κ.Ε.&Υ.Χ.
Ουρανία Κοκκίνη

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Θέρµη          /        /               
Εγκρίθηκε.

Η Αν.Προϊσταµένη ∆.Τ.Υ.
Ιωάννα Γαλαζούλα

Πολιτικός Μηχανικός


