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Έργο: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝΩΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ 
 

 Θέση: ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΖΩΝΩΝ 

 
 
 

Ανάλυση Τιµών  
 
 
 
 
 

Ηµεροµηνία :    23/6/2014  
 

A.T.: 001  
 
ΑΤΕΒΕ 029  Επίχωσις κενών τεχνικών έργων   
 
      Επίχωσις κενών τεχνικών έργων ∆ι' εν µέτρον κυβικόν επιχώσεως κενών τεχνικών έργων 
ή κατασκευής διαβάσεων προς τα αγροτεµάχια, δι' αµµοχαλίκου. Εις την τιµήν µονάδος 
περιλαµβάνονται.  
α) Η µετακίνησις του αµµοχαλίκου εκ µεγίστης αποστάσεως µέχρι 50m.  
β) H κυρίως επίχωσις ή κατασκευή της διαβάσεως.  
γ) Η συµπύκνωσις του υλικού.  
δ) Η µόρφωσις της επιφανείας του επιχωθέντος χώρου ή της διαβάσεως.  
Ε π ι µ έ τ ρ η σ ι ς εις σωρούς ή επ' αυτοκινήτου. Εργασία ανηγµένη συµβατικώς εις τοιαύτην 
ισοπεδωτήρος.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 Ισοπεδωτήρ     
ΑΤΕΒΕ 0Β2   (Η.∆)  613,49/800  = 0,77  

 Τροποποίηση της ΤΕ µε την 
115619/60/052/9/85 απόφαση   

   

   0,80x0,77  = 0,62  
 
Τιµή Μονάδος  1 m3  = 0,620 €   
(  ΕΞΗΝΤΑ  ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 002  
 
ΑΤΗΕ 8152  Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 14  100,00%  
 
      Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου από πορσελάνη µε ενσωµατωµένη οχυβάδα 
δηλ. λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 
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1. ΥΛΙΚΑ     
      
α) Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου 
πορσελάνης  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 620.3   (Τεµ.)  1,00x45,00  = 45  
β) Μικροϋλικά κλπ σε τσιµέντο 026 kg     
ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 026   (Kg)  15x0,0999  = 1,5  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
      
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,50x19,86  = 49,65  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  2,50x16,85  = 42,12  

Άθροισµα    
   45+1,5+49,65+42,12  = 138,27  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 138,27 €   
( ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 003  
 
ΑΤΗΕ 9331.1.7  
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Ευθύγραµµος µεταλλικός βραχίονας Μονός βραχίονας οριζόντιας 
προβολής 3m διάµετρος σωλήνα 3ins και πάχος σιδηροσωλήνα 
4,05mm (ΣΧΕΤΙΚΟ)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 101  100,00%  

 
      Αυτόµατη ηλεκτροµηχανική µπάρα ελέγχου κυκλοφορίας νέας γενιάς κινητήρων µε 
κοντάρι αλουµινίου. Η µπάρα προορίζεται για συχνή χρήση δηλαδή περισσότερα από 200 
ανοιγοκλεισίµατα ανά ώρα µε ταχύτητα ανοίγµατος και κλεισίµατος της µπάρας στα 4 
δευτερόλεπτα, και είναι εξοπλισµένη µε ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου πολλαπλών 
δυνατοτήτων MC15 ο οποίος έχει λειτουργία soft start / stop (αργό ξεκίνηµα / σταµάτηµα). Να 
διαθέτει ηλεκτρονικό σύστηµα ανίχνευσης εµποδίων που µπλοκάρει το κοντάρι όταν βρεθεί 
εµπόδιο στην τροχιά του, έχει  ενσωµατωµένο σύστηµα οπτικής ένδειξης λειτουργίας LED 
τριών καταστάσεων και σταθερό πόδι στήριξης του κονταριού. Οι µπάρες των 4 m και άνω θα 
έχουν βάση στήριξης. Όλες οι µπάρες θα έχουν βαρέως τύπου µηχανισµούς και χειροκίνητο 
µηχανισµό απεµπλοκής. Μονός βραχίονας οριζόντιας προβολής 3m διάµετρος σωλήνα 3ins 
και πάχος σιδηροσωλήνα 4,05mm (ΣΧΕΤΙΚΟ)  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
      
α) Μεταλλικός βραχίονας     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 930.2.1.7   (Τεµ.)  1,00x0,00  = 0  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
      
α) Εργασία και λοιπές δαπάνες ανηγµένες σε 
εργασία Τεχνίτης  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,00x19,86  = 19,86  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  1,00x16,85  = 16,85  

Άθροισµα    
   0,00+19,86+16,85  = 36,71  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 1300,00 €   
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( ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 004  
 
ΑΤΗΕ Ν8151.10  Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές 

αναφέρεται.. ΑΜΕΑ  πλήρης µε δοχείο και κάθισµα  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 14  100,00%  
 
      Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και 
συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά :     
      
Λεκάνη αποχωρητηρίου όπως στις 
προδιαγραφές αναφέρεται. ΑΜΕΑ  πλήρης 
µε δοχείο και κάθισµα  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν620.10  (T.E) (Τεµ.)  1x0,00  = 0  
β. Τσιµεντοκονίαµα, ήλοι κ.λ.π. σε τσιµέντο     
ΥΛΙΚΟ ΑΤΟΕ 026   (Kg)  20x0,0999  = 2  
Εργασία :     
      
Τεχνίτης      
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  3,00x19,86  = 59,58  
Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  3,00x16,85  = 50,55  

Άθροισµα :     
   0,00+2+59,58+50,55  = 112,13  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 400,00 €   
( ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 005  
 
ΑΤΗΕ Ν8180.2  
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Νιπτήρας πορσελάνης (ΣΧΕΤΙΚΟ) διαστάσεων 46 Χ 58 cm  

 
      Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ ( σταγγιστήρα) πώµα µε άλυσο, σιφώνι 
χρωµέ Φ 1 1/4 ins στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήµατα όπως και 
τα µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
παραδοτέος σε λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 100,00 €   
( ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ Υ∆Ρ-Α Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
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12.1.1.11  
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

προκατασκευασµένων τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916.(ΣΧΕΤΙΚΟ) Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. Ονοµαστικής διαµέτρου D1800 mm (ΣΧΕΤΙΚΟ)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6551.7  100,00%  

 
      Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο 
όρυγµα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεµα 
ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό δακτύλιο 
στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
[α] Ως προς την ονοµαστική διάµετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάµετρος σε mm 
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισµένοι, ινοπλισµένοι 
[γ] Ως προς την συνδεσµολογία: τύπου τόρµου-εντορµίας (O-gee pipes), τύπoυ ''καµπάνας'' 
(bell-sochet pipes) 
[δ] Ως προς την εφαρµογή: σωλήνες οµβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 
[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο 
φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής διαµέτρου (DN), 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   
 
Επισηµαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού (bedding 
factor), προκύπτει, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόµενο βάθος 
τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρµοζόµενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου µε µια µόνον κλάση 
αντοχής τσιµεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισµού 
της σωληνογραµµής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης 
(υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώµατος οδού). 
 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώµατος, της 
κατηγορίας του σκυροδέµατος και του οπλισµού (πλέγµατα ή/και µεταλλικές ίνες). 
 
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιµεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς 
διάκριση ως προς το είδος συνδεσµολογίας (τύπου τόρµου-εντορµίας ή καµπάνας) και την 
διάταξη ή µή οπλισµού.  
 
Η διάταξη του οπλισµού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   
µπορεί να είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται 
προς τοποθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής. 
 
Οταν προβλέπεται η ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα κατασκευής των σωλήνων τσιµέντου 
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιµέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρµόζεται, συµβατικά, 
προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %. 
 
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, µε υλικό εποξειδικής 
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρµόζεται, συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας 
κατά 10 %. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιµεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 µε σήµανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, µε 
τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, ο 
καταβιβασµός στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα, η τοποθέτηση, η εφαρµογή του δακτυλίου 
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στεγάνωσης και η ευθυγράµµιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων µέχρι τον εγκιβωτισµό 
τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόµενης από την µελέτη µηκοτοµικής κλίσης.  
 
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγµατος, εγκιβωτισµού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 
υπολοίπου τµήµατος του ορύγµατος, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα 
του Τιµολογίου. 
 
Η τιµολόγηση σωλήνων ενδιαµέσων διαµέτρων, πέραν αυτών που περιλαµβάνονται στο 
παρόν άρθρο, θα γίνεται µε γραµµική παρεµβολή των εκατέρωθεν τιµών µονάδας. 
 
Τιµή ανά τρέχον αξονικό µέτρο (µµ) σωληνογραµµής (προσµετράται και το εντός των 
φρεατίων τµήµα των σωλήνων) κατά ονοµαστική διάµετρο και τύπο τσιµεντοσωλήνων, 
ανεξαρτήτως του µήκους εκάστου σωλήνα    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 390,00 €   
( ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 007  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1  Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκθάµνωση εδάφους µε  

δενδρύλια περιµέτρου κορµού µέχρι 0,25 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2101  100,00%  
 
      Εκθάµνωση εδάφους µε την αποκόµιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 
φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 ''Καθαρισµός, εκχέρσωση και 
κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών'' 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο εκθάµνωσης (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 4,50 €   
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 008  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.2  Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 

γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2112  100,00%  
 
      Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την 
δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-
00 ''Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων'', ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και 
συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m², σε βάθος µέχρι 2,00 m 
από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός 
ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή 
συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και 
του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την 
συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m. 
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m3  = 18,00 €   
( ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 009  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.5.1  Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεµελίων και 

τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη  
 

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

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m3  = 19,70 €   
( ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 010  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.6.2  Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Προσαύξηση τιµών 

εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 m για τις εκτελούµενες µε 
µηχανικά µέσα εκσκαφές θεµελίων και τάφρων  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2133  100,00%  

 
      Πρόσθετη αποζηµίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του αρχικού βάθους 
των 2,00 m. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την 
εκσκαφή.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m3  = 2,25 €   
( ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 011  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.10  Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση µε προϊόντα 

εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2162  100,00%  
 
      Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων 
ή τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 
10,00 m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συµπύκνωση, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 ''Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων 
τεχνικών έργων''. 
 
Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, εφαρµόζεται ο 
αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση µηδενίζεται. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) συµπυκνωµένου όγκου.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m3  = 4,50 €   
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 012  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.11  Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Πρόσθετη αποζηµίωση 

πλαγίων µεταφορών υλικών επίχωσης.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2163  100,00%  
 
      Πρόσθετη αποζηµίωση για τις πλάγιες µεταφορές υλικών επίχωσης στην ζώνη 
θεµελίωσης του κτιρίου µε µονότροχο ή µικροφορτωτή (τύπου Bobcat ή παρεµφερούς) ανά 
20,00 m πέραν των αρχικών 10,00 m. Η τιµή εφαρµόζεται αποκλειστικά σε περιπτώσεις 
επιχώσεων µε προϊόντα εκσκαφών του ιδίου του κτιρίου. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και 
µετά την επίχωση.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m3  = 1,70 €   
( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 013  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.20  Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις µε 

θραυστό υλικό λατοµείου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2162  100,00%  
 



- 9 - 

      Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή 
οδοστρωσίας, λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των 
υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς 
µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση µε 
οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) συµπυκνωµένου όγκου, µε την µεταφορά του θραυστού υλικού 
από οποιαδήποτε απόσταση.  Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την επίχωση.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m3  = 30,90 €   
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 014  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.30  Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση 

προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα.   
 

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

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m3  = 0,900 €   
(  ΕΝΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 015  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.4  Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδοµών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2222  100,00%  
 
      Καθαίρεση πλινθοδοµών κάθε είδους. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούµενα ικριώµατα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις 
θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 ''Τοπική αφαίρεση 
τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός''. 
 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m3  = 15,70 €   
( ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 016  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από 

άοπλο σκυρόδεµα. Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2226  100,00%  
 
      Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων αόπλου σκυροδέµατος παντός 
είδους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. 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 )  Κυβικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m3  = 43,20 €   
( ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 017  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.15.1  Καθαιρέσεις. 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 )  Κυβικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m3  = 71,20 €   
( ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 018  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 

οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2236  100,00%  
 
      Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
(τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστολίθου, 
κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την 
συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 7,90 €   
( ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 019  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.22.1 
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραµώσεων.(ΣΧΕΤΙΚΟ) Χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράµων  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2241  100,00%  

 
      Καθαίρεση επικεραµώσεως µε κεραµίδια οποιουδήποτε τύπου, µε ή χωρίς κονίαµα, σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος. Συµπεριλαµβάνεται ο καταβιβασµός και η διαλογή των 
υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 6,70 €   
( ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 020  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.22.2  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραµώσεων. Με προσοχή, για την 

εξαγωγή ακεραίων κεράµων σε ποσοστό > 50  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2241  100,00%  
 
      Καθαίρεση επικεραµώσεως µε κεραµίδια οποιουδήποτε τύπου, µε ή χωρίς κονίαµα, σε 
οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος. Συµπεριλαµβάνεται ο καταβιβασµός και η διαλογή των 
υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 
 
Καθαίρεση µε άνω του 60% χρησίµους κεράµους στην οποία συµπεριλαµβάνεται ο 
καθαρισµός των ακεραίων χρησίµων κεράµων από το τυχόν κονίαµα, ο καταβιβασµός τους 
από τη στέγη, η µεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσµα και η απόθεσή τους σε 
κανονικά σχήµατα. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 
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Τιµή Μονάδος  1 m2  = 9,00 €   
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 021  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.23  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισµάτων.   
 

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

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 5,60 €   
( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 022  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.31.2  Καθαιρέσεις. ∆ιάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδοµή. Για πλάτος αυλακιού 

άνω των 0,10 m και έως 0,20 m  
 

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

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 11,25 €   
( ΕΝ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 023  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.45  
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων.(ΣΧΕΤΙΚΟ)   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Αποξήλωση ξυλίνων, σιδηρών και αλουµινίου θυρών και παραθύρων. Περιλαµβάνεται η 
αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από 
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τα σιδηρά στηρίγµατα (τζινέτια) µε προσοχή για την επαναχρησιµοποίησή του, και η 
µεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 16,80 €   
( ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 024  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.53  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου.   
 

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

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 5,60 €   
( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 025  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.56  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών.   
 

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

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 Kg  = 0,350 €   
(  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 026  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.70.2 
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Καθαιρέσεις. Αποξηλώσεις τοιχοπετασµάτων. Για τοιχοπετάσµατα µε 
µεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου (ΣΧΕΤΙΚΟ)  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Επιµεληµένη αποξήλωση ή αποσυναρµολόγηση τοιχοπετασµάτων (σκελετός - υλικό 
πλήρωσης - επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιµοποιήσιµου υλικού 
και προώθηση πρός φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των 
αφαιρουµένων τοιχοπετασµάτων µε τα λοιπά δοµικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται 
καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως απαλλαγµένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσµων 
και στηριγµάτων. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πλήρως αφαιρουµένου τοιχοπετάσµατος. Στην προς 
επιµέτρηση επιφάνεια συµπεριλαµβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγµατα.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 6,20 €   
( ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 027  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 23.3  Ικριώµατα -  Αντιστηρίξεις. Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2303  100,00%  
 
 
Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά συµβατικού τύπου, µε δάπεδο εργασίας από µαδέρια, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 ''Ικριώµατα''. 
 
Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται το ενοίκιο των µεταλλικών πλαισίων και στηριγµάτων, 
η µεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρµολόγησης και 
αποσυναρµολόγησης των ικριωµάτων και η φθορά της ξυλείας και των µεταλλικών µερών. 
 
Τα ικριώµατα θα είναι επαρκώς στερεωµένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα 
παρουσιάζουν κινητότητα και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα ασφαλείας 
και κλίµακες ανόδου. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την µελέτη 
του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωµάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγµένα στις 
επί µέρους τιµές µονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  
 
Ως επιφάνεια προς επιµέτρηση λαµβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας 
εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόµενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώµατος, 
εφ' όσον έχουν βάθος µεγαλύτερο από 0,20 m. ∆εν περιλαµβάνονται ενδεχόµενες κoρωνίδες, 
κορνίζες κλπ,  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²).    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 5,60 €   
( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 028  



- 15 - 

 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 23.10.1  Ικριώµατα -  Αντιστηρίξεις. Αναρτηµένα δάπεδα εργασίας (φορεία). 

∆απάνη κινητοποίησης - αποκινητοποίησης.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2303  100,00%  
 
      Κινητά δάπεδα εργασίας (πλατφόρµες), αναρτηµένα µέσω συρµατοσχοίνων, µε 
µηχανισµό ανύψωσης ηλεκτροκίνητο, εφοδιασµένο µε συστήµατα ασφαλούς πέδησης, µε 
δυνατότητα ελέγχου της κίνησης τόσο από την θέση ανάρτησης, όσο και από την πλατφόρµα. 
Ο εξοπλισµός θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά αφαλείας αναγνωρισµένου διεθνώς φορέα. 
 
Συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά επί τόπου του έργου, η συναρµολόγηση και στερέωση του 
συστήµατος ανάρτησης, η ηλεκτρική συνδεσµολογία, η αποσυναρµολόγηση και αποκόµιση 
του εξοπλισµού. 
 
Τιµή κατ’ αποκοπή (κ.α.).    
( 1 κ.α. )  Κατ' αποκοπήν  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 κ.α.  = 280,00 €   
( ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 029  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.3  Κατασκευές από σκυρόδεµα. Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, 

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

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3213  100,00%  

 
      Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού 
και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του 
έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος'',  
01-01-02-00 ''∆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 
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(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. 
 
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  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m3  = 84,00 €   
( ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 030  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.5  Κατασκευές από σκυρόδεµα. Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, 

διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3215  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'',  
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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. 
 
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  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m3  = 95,00 €   
( ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )  
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A.T.: 031  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.2.3  Χαλικοδέµατα - Γαρµπιλοδέµατα. Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, 

διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος χωρίς χρήση αντλίας. 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 χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την 
συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, 
χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,και τις 
ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος'',  
01-01-02-00 ''∆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 επί τόπου, οι σταλίες 
των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος 
και οι πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση διάστρωσης, µε χρήση οποποιωνδήποτε µέσων 
εκτός από αντλία σκυροδέµατος και πυργογερανό, 
 
 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των 
προβλεποµένων χαρακτηριστικών (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. 
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δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς 
του σκυροδέµατος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  
 
ε. ∆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  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m3  = 78,00 €   
( ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 032  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.2  Ξυλότυποι -Οπλισµοί. Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών.   
 

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

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 22,50 €   
( ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 033  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3  Ξυλότυποι -Οπλισµοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3816  100,00%  
 
      Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, 
στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά 
σε ύψος του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 ''Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα 
(τύποι)''. 
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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  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 15,70 €   
( ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 034  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.2  Ξυλότυποι -Οπλισµοί. Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. Χαλύβδινοι 

οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s)  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής 
διατοµών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης 
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και 
τοποθέτησή του 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.  
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- Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που 
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα 
µε την µελέτη.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 Kg  = 1,07 €   
( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 035  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.20.3  Ξυλότυποι -Οπλισµοί. 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). 
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- Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα 
µε την µελέτη.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 Kg  = 1,01 €   
( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 036  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.45  Ξυλότυποι -Οπλισµοί. Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιµεντοειδή υλικά στηριγµάτων 
(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισµού στοιχείων από σκυρόδεµα, για την επίτευξη της 
προβλεπόµενης από τους κανονισµούς και την µελέτη επικάλυψης του οπλισµού, σε 
οποιαδήποτε τµήµατα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) επιφανείας ξυλοτύπου.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 2,20 €   
( ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 037  
 
ΝΕΤ Υ∆Ρ-Α 4.9  Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων 

υπογείων δικτύων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 4521.Β  100,00%  
 
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι: 
 
1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου 
πάχους 0,10 m  
2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, συµπυκνωµένου 
πάχους 0,10 m  
3. Ασφαλτική προεπάλειψη   
4. Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm   
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε 
µόνιµη εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm µε την αντίστοιχη ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη   
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου όλων των ενσωµατουµένων υλικών, η 
λήψη µέτρων για τις απαιτούµενες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και η απασχόληση προσωπικού, 
εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και 
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αποµάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισµός του οδοστρώµατος µε χρήση 
µηχανικού σαρώθρου µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιµέρους εργασίες θα 
εκτελούνται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου έργων 
οδοποιίας (ΝΕΤ Ο∆Ο). 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 18,50 €   
( ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 038  
 
ΝΕΤ Υ∆Ρ-Α 4.10  Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας στις 

θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6804  100,00%  
 
      Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί 
για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, µε χρήση των 
τσιµεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές 
κατά την αποξήλωση και συµπλήρωσή τους µε υλικά της αυτής υφής, χρωµατισµού και 
διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας µορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και 
κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 ''Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις 
θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων'' 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των απαιτουµένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και µορφής µε τα προϋπάρχοντα 
 
β. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώµατος, 
στην προτέρα του µορφή: άµµος έδρασης ή στρώση σκυροδέµατος (µε ή χωρίς πλέγµα 
οπλισµού)   
 
γ. Η κατασκευή του υποστρώµατος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 
λιθοσωµάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρµοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις (εναλλαγή 
χρωµάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρµονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισηµαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι 
πλήρεις (άν έχει χρησιµοποιηθεί αρµοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγµατος, οι 
πλάκες που έχουν τεµαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται µε 
πλήρεις). 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης 
πεζοδροµίου    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 25,80 €   
( ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 039  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 46.1.2  Οπτοπλινθοδοµές. 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 
 
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  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 19,50 €   
( ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 040  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 46.15.2  Οπτοπλινθοδοµές. Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους 

οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και µεγαλυτέρων διαστάσεων. Πάχους 1 
(µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4662.1  100,00%  
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      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 τυποποιηµένους οπτόπλινθους µε διάκενα ή/και θερµοµονωτικά 
παρεµβύσµατα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και µεγαλυτέρων 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  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 39,00 €   
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 041  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 49.1.1  ∆ιαζώµατα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδοµών. ∆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.  
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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  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 16,80 €   
( ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 042  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 49.1.2  ∆ιαζώµατα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδοµών. ∆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  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 19,70 €   
( ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 043  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 50.15.1  Υαλότοιχοι - Τοιχοπετάσµατα. Τυποποιηµένα κινητά διαχωριστικά 

χώρων υγιεινής βιοµηχανικής προέλευσης. Πετάσµατα συµπαγή από 
συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4713  100,00%  

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

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 190,00 €   
( ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 044  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.46.2  Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες 

πρεσσαριστές. Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5446.2  100,00%  
 
      Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωµάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν 
εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 
- Ολα τα απαιτούµενα συνδετικά µέσα, όπως γαλβανισµένα εν θερµώ καρφιά, ξυλόβιδες, 
ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισµένα µεταλλικά ειδικά τεµάχια και στηρίγµατα, βύσµατα χηµικά 
ή εκτονούµενα κλπ. 
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντοµα. 
- Τα ελαστικά παρεµβύσµατα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασµών ή κρούσεων από 
οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι µαστίχες σφράγισης αρµών (ακρυλικές, σιλικόνης, 
πολυουραιθάνης κλπ),   
- Τα στηρίγµατα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα 
δίφυλλα κουφώµατα ) από εν θερµώ γαλβανισµένη λάµα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, 
µαζί µε την τσιµεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 
- Οι σύνδέσµοι ακαµψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωµάτων µέχρι τη πήξη 
των κονιαµάτων στήριξης, 
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ηµικυκλικό αρµοκάλυπτρο 
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται µεγαλύτερα στα επιµέρους άθρα), 
- 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,  
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β) Στις τιµές µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο 
αντίστοιχο άρθρο): 
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  
- για ενδεχόµενα ειδικά µεταλλικά κατωκάσια, 
γ) Οι τιµές µονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για µεταβολές των διαστάσεων της βασικής 
δοµικής ξυλείας του κουφώµατος µέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η 
αντίστοιχη τιµή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συµβατικά προβλεπόµενος στο τιµολόγιο 
όγκος ξυλείας και V2 ο νέος. 
 
 
Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-01-00 ''Ξύλινα κουφώµατα'', µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο 
όψεις µε φύλλα πρεσσαριστά µε κόντρα - πλακέ, πλήρη ή µε φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 
cm αποτελούµενα από πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς µε ξύλο 
διαστάσεων 4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα ''µισοχαρακτά'' 4x5 cm ανά 15 cm το 
πολύ ή από πήχεις σταυρωτές ''µισοχαρακτές''  καθαρής διατοµής τουλάχιστον 36x8 mm µε 
κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά 
ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και 
χειρολαβές) και µικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση 
περιλαµβανοµένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών,  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²).    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 123,00 €   
( ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 045  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.28  Σιδηρουργικά διάφορα. Κατασκευή µεταλλικού σκελετού από γωνιακά 

ελάσµατα για δοµικά έργα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6128  100,00%  
 
      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
 
(α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης 
(χηµικά ή εκτονούµενα βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τις 
ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόµενα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM 
κλπ),  
- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων. 
 
(β) Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων 
των άρθρων, στη περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα 
µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή αναπροσαρµόζεται αναλογικά µε βάση την αναλογία 
συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 
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Πλήρως συναρµολογηµένοι σκελετοί από χαλύβδινα διάτρητα γωνιακά ελάσµατα, 
εργοστασιακής βαφής φούρνου, µε χρήση γαλβανισµένων κοχλιών, περικοχλίων και 
ροδελλών, τοποθετούµενοι σε υπόστεγα κλειστά ή ανοικτά, εξέδρες, πύργους, ιστούς, 
υδατογέφυρες, πεζογέφυρες κ.λ.π. Περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και µικροϋλικά 
επί τόπου του έργου, τα απαιτούµενα ικριώµατα, ο πάσης φύσεως εξοπλισµός και η εργασία 
ανέγερσης και συναρµολόγησης, σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηροκατασκευής σκελετού.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 Kg  = 4,50 €   
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 046  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.29  Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωµα επιστέγασης.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6118  100,00%  
 
      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
 
(α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης 
(χηµικά ή εκτονούµενα βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τις 
ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόµενα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM 
κλπ),  
- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων. 
 
(β) Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων 
των άρθρων, στη περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα 
µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή αναπροσαρµόζεται αναλογικά µε βάση την αναλογία 
συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 
 
 
Κατασκευή µεταλλικού σκελετού ή µεταλλικού δικτυώµατος επιστέγασης, οποιουδήποτε 
ανοίγµατος, σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα υποδοµή, από απλές ή 
σύνθετες διατοµές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας, µε οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., µε 
ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωµένη εργασία, 
συναρµολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και µικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες 
εδράσεως, κοµβοελάσµατα κορυφής κ.λπ.  
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηµένου µορφοσίδηρου.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 Kg  = 3,40 €   
( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 047  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.30  Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.   
 

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

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 Kg  = 3,10 €   
( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 048  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.50  Σιδηρά κουφώµατα κοινά - Γκαραζόπορτες. 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, 
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- 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  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 200,00 €   
( ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 049  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.1.1  Κυγκλιδώµαρατα σιδηρά - Περιφράγµατα. Σιδηρά κιγκλιδώµατα από 

ράβδους συνήθων διατοµών. Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες 
ράβδους  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6401  100,00%  

 
      Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, περιφράξεων 
κλπ., από ράβδους συνήθων διατοµών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου 
και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, 
τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων. 
 
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)    
( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 Kg  = 4,50 €   
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 050  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.16.3  Κυγκλιδώµαρατα σιδηρά - Περιφράγµατα. Κιγκλιδώµατα από 

σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους. Από σιδηροσωλήνες 
γαλβανισµένους Φ 2''  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6418  100,00%  
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      Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώµατος απλού από οριζόντια τµήµατα και ορθοστάτες 
από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες, µε όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεµάχια και γενικά 
σιδηροσωλήνες, ειδικά τεµάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον 
χρωµατισµό.  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 17,40 €   
( ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 051  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.46  Κυγκλιδώµαρατα σιδηρά - Περιφράγµατα. Σύρµα αγκαθωτό 

γαλβανισµένο.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6446.1  100,00%  
 
      Σύρµα αγκαθωτό γαλβανισµένο, απλό ή διπλό τοποθετηµένο, µε πρόσδεση µε 
γαλβανισµένο σύρµα σε πασσάλους περιφράγµατος, σε οσεσδήποτε σειρές οριζόντιες, 
κατακόρυφες και διαγώνιες, σύµφωνα µε την µελέτη.  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 0,650 €   
(  ΕΞΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 052  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.48 
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κυγκλιδώµαρατα σιδηρά - Περιφράγµατα. Συρµατόπλεγµα µε 
ροµβοειδή οπή.(ΣΧΕΤΙΚΟ)   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6448  100,00%  

 
      Συρµατόπλεγµα ροµβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.5 kg/m² 
τοποθετηµένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγµάτων.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) καλυπτοµένης επιφανείας περιφραγµάτος.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 3,05 €   
( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 053  
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.1.2  Κατασκευές από αλουµίνιο. Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο 
µε ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο 
αλουµίνιο βάρους 12 - 24 kg/m²  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6501  100,00%  

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

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 200,00 €   
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( ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 054  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 
65.2.1.3  
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Κατασκευές από αλουµίνιο. Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες. 
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο. Υαλόθυρες 
ανοιγόµενες, δίφυλλες, µε σταθερό φεγγίτη (ΣΧΕΤΙΚΟ)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6504  100,00%  

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

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 145,00 €   
( ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 055  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.5  Κατασκευές από αλουµίνιο. Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο.   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6502  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
α) Οι µέσες τιµές των αντοχών των ράβδων αλουµινίου θα είναι:  
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,  
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,  
- επιµήκυνση ε = 4 - 6%.  
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 µm,  
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 µm  
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 µm. 
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 µm. 
δ) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα και τα ακόλουθα (εργασία 
και υλικά): 
δ1) Η τοποθέτηση όλων των µηχανισµών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των 
υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαµβάνεται και η προµήθειά 
τους.. 
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 
τουλάχιστον 1,8 mm, διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε τα στηρίγµατα του σκελετού από 
γαλβανισµένες λάµες 50Χ3 mm,  
δ3) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα 
αποτούµενα µικροϋλικά, σύµφωνα µε οδηγίες τοποθέτησης του προµηθευτή του προϊόντος, 
για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της 
ηχοµόνωσης της και θερµοµόνωσης. 
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούµενων συνδέσµων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες 
ανοικτών διατοµών προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακαµψία τους κατά τη µεταφορά η τη 
τοποθέτηση. 
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουµινίου, εκτός άν ρητά 
αναφέρεται στο άρθρο ότι τιµολογείται ιδιαίτερα . 
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τµήµα της κάσσας αλουµινίου που τους αντιστοιχεί, 
τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση το εµβαδόν τους, µε εφαρµογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44. 
 
 
Θύρες συµπαγείς σπό θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) αλουµινίου, µονόφυλλες, 
ανοιγόµενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-
00 ''Κουφώµατα Αλουµινίου''. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 175,00 €   
( ΕΚΑΤΟΝ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 056  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.43  Κατασκευές από αλουµίνιο. Γωνίες από ανοδιωµένο αλουµίνιο.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6543  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
α) Οι µέσες τιµές των αντοχών των ράβδων αλουµινίου θα είναι:  
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,  
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- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,  
- επιµήκυνση ε = 4 - 6%.  
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 µm,  
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 µm  
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 µm. 
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 µm. 
δ) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα και τα ακόλουθα (εργασία 
και υλικά): 
δ1) Η τοποθέτηση όλων των µηχανισµών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των 
υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαµβάνεται και η προµήθειά 
τους.. 
δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 
τουλάχιστον 1,8 mm, διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε τα στηρίγµατα του σκελετού από 
γαλβανισµένες λάµες 50Χ3 mm,  
δ3) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα 
αποτούµενα µικροϋλικά, σύµφωνα µε οδηγίες τοποθέτησης του προµηθευτή του προϊόντος, 
για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της 
ηχοµόνωσης της και θερµοµόνωσης. 
δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούµενων συνδέσµων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες 
ανοικτών διατοµών προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακαµψία τους κατά τη µεταφορά η τη 
τοποθέτηση. 
δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουµινίου, εκτός άν ρητά 
αναφέρεται στο άρθρο ότι τιµολογείται ιδιαίτερα . 
ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τµήµα της κάσσας αλουµινίου που τους αντιστοιχεί, 
τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση το εµβαδόν τους, µε εφαρµογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44. 
 
 
Γωνίες από ανοδιωµένο αλουµίνιο, διατοµής 30x30x2 mm, τοποθετούµενες για την 
προοστασία ακµών βαθµίδων ή απολήξεων επιχρισµάτων κατά τις κατακόρυφες ακµές των 
τοίχων, στερεωµένες µε ειδικούς ήλους.  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)    
( 1 µµ )  Μέτρο Μήκους  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 µµ  = 4,50 €   
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 057  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.21  Αρµολογήµατα -  Επιχρίσµατα. Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε 

τσιµεντοκονίαµα.   
 

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

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 13,50 €   
( ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 058  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.70  Επιστεγάσεις. Επιστεγάσεις µε επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά 

φύλλα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7231  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. 
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- 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. 
 
 
Επιστεγάσεις µε επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα, 
υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, µε φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή φύλλα 
50% για οπάλ και 40% για φυµέ φύλλα (οι τιµές είναι ενδεικτικές), θερµοµονωτικής 
ικανότητας. πυραντοχής και ηχοµόνωσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη, τα 
οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδοµή µε τα ειδικά στοιχεία που συνιστά ο 
προµηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσµοι τύπου ''Π''ή τύπου ''Η''). 
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, µε όλα τα απαιτούµενα 
υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούµενα ικριώµατα και τον εξοπλισµό, σύµφωνα µε 
την µελέτη και τις οδηγίες του προµηθευτή. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πραγµατικής επιφάνειας    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 67,50 €   
( ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 059  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.80 
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Προκατασκευασµένοι οικίσκοι µίας θέσεως 1.25x2.00x2.25(ΣΧΕΤΙΚΟ)   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7231  100,00%  

 
      Προκατασκευασµένοι οικίσκοι µίας θέσεως 1.25x2.00x2.25(Σχετ.) 
Εξωτερικός γαλβανισµένος σκελετός υψηλής ακαµψίας µε διατοµές εώς 2mm, Περιµετρικοί 
τοίχοι από θερµοµονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 40mm, οροφή απο θερµοµονωτικά 
πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 50mm, πόρτα αλουµινίου µε κλειδαριά ασφαλείας, παράθυρο 
αλουµινίου συναλλαγής µε µία θέση συναλλαγής, τα τζάµια των κουφωµάτων είναι διπλά εκ 
των οποίων το εξωτερικό είναι triplex δεν θρυµµατίζεται, δάπεδο απο plywood θαλάσσης 
πάχους 10mm, τελική επιφάνεια απο PVC µουσαµά (ενιαίο χωρίς αρµό) πλήρης 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση, κλιµατιστικό σώµα 9000btu  ψύξη - θέρµανση ενεργειακής 
κλάσης Α κλπ    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 7800,00 €   
( ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ )  
 



- 39 - 

A.T.: 060  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.16.2  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου. 

Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7316  100,00%  
 
      Επιστρώσεις µε πλακών τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, µε αρµούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm, από 
τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m³ ασβέστου, µε τα υλικά, πλάκες, 
τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 13,50 €   
( ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 061  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.33.1  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά 

πλακίδια. 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 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 31,50 €   
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 062  
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.34.1  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια 
GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 
20x20 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7326.1  100,00%  

 
      Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα, χρωµατιστά, αντοχής σε απότριψη 
''GROUP 1'', οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
07-02-00 ''Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές''.  
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, µε πρόσµικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης 
µε την επιφάνεια εφαρµογής, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την 
υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, 
µαύρου χρώµατος, το αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, ή µε ειδικό υλικό συµβατό µε τα 
κεραµικά πλακίδια, ο επιµελής καθαρισµός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η 
διαµόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών 
κ.λπ.  
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m² 
 
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 33,50 €   
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 063  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.36.1  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε 

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

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7335  100,00%  

 
      Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα µε δύο στρώσεις 
τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση µε πατητό 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 18,00 €   
( ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 064  
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.47  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια δώµατος (λούκια).   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7347  100,00%  
 
      Περιθώρια δώµατος (λούκια) αναπτύγµατος έως 0,30 m, µέσου πάχους 3,5 cm, 
αποτελούµενα από πρώτη στρώση πεταχτού τσιµεντοκινιάµατος των 450 kg τσιµέντου και 
δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg, µε αυξηµένο πάχος στα σηµεία 
συµβολής του δώµατος και του στηθαίου.  
 
Περιλαµβάνεται η εργασία µορφώσεως και συναρµογής µε την επίστρωση του δώµατος, η 
διαµόρφωση καµπύλου τµήµατος µε ακτίνα 4 έως 5 cm, µε κατάλληλο καλούπι 
(απαγορεύεται η διαµόρφωση µε τα χέρια ή µε ύφασµα), τα υλικά και µικροϋλικά και η 
εργασία πλήρους κατασκευής 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)    
( 1 µµ )  Μέτρο Μήκους  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 µµ  = 9,00 €   
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 065  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.93  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή αντιολισθηρού βιοµηχανικού 

δαπέδου µε εποξειδικό ρητινοκονίαµα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7373.1  100,00%  
 
      Κατασκευή αντιολισθηρού βιοµηχανικού δαπέδου µε έγχρωµο εποξειδικό ρητινοκονίαµα 
τριών στρώσεων, συνολικού πάχους 8,0 - 10 mm, µε κοκκώδη υφή και εµφάνιση ανάγλυφη, 
σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη και τις οδηγίας του προµηθευτή. 
 
Στην τιµή µονάδς περιλαµβάνονται: 
 
α) Η προετοιµασία του υφιστάµενου δαπέδου από σκυρόδεµα, ήτοι φρεζάρισµα µε ειδικη 
φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή µε µηχανή σφαιριδιοβολής µε αναρρόφηση της 
παραγόµενης σκόνης και επιµελής καθαρισµός του δαπέδου. 
β) Το στοκάρισµα τυχόν ρωγµών και οπών µε εποξειδικά υλικά και η εφαρµογή 
στεγανοποιητικής επίστρωσης όταν η υγρασία της υφιστάµενης πλάκας υπερβαίνει  3%.  
γ) Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των συσκευασµένων υλικών του συστήµατος του 
βιοµηχανικού δαπέδου, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, µετα από σχετική πρόταση του 
Αναδόχου, συνοδευόµενη από αναλυτικά τεχνικά δεδοµένα. 
δ) Η εφαρµογή του ασταρώµατος, της βασικής στρώσης (πάχους 8 - 10 mm) και της  τελική 
σφράγισης (χαµηλού πορώδους, µη αγώγιµης, µατ επιφανείας), σύµγωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή 
ε) Η διαµόρφωση των αρµών, των περιµετρικών απολήξεων και των γραµµών επαφής µε 
λοιπές κατασκευές φρεάτια κλπ της επιφανείας εφαρµογής του βιοµηχανικού δαπέδου και η 
τοποθέτηση λαµών ή γωνιών αλουµινίου, ευθυφράµµων ή καµπύλων, σύµφωνα µε την 
µελέτη. 
στ) Η συντήρηση της τελικής επιφάνειας, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. 
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την  µελέτη 
και τις οδηγίες του προµηθευτή του συστήµατος των υλικών.  
 



- 42 - 

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

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 56,00 €   
( ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 066  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 74.30.5  Επιστρώσεις µε µάρµαρο. Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις 

πλάκες µαρµάρου. Επιστρώσεις µε πλάκες µαλακού µαρµάρου, 
πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7451  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  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 101,00 €   
( ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 067  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 74.35  Επιστρώσεις µε µάρµαρο. Επιστρώσεις δαπέδων από πολυµεγέθεις 

πλάκες µαρµάρου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7487  100,00%  
 
      Επιστρώσεις δαπέδων από πολυµεγέθεις πλάκες µαρµάρου σκληρού, πάχους 3 cm , 
ορθογωνισµένες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις µε 
φυσικούς λίθους''. 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα 
υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα  στρώσεως και η 
εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού  
 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 
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Τιµή Μονάδος  1 m2  = 95,00 €   
( ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 068  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 74.90.2  Επιστρώσεις µε µάρµαρο. Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο. 

Ταινίες επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, 
πάχους 2 cm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7492  100,00%  

 
      Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο µαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 
cm και πλάτους έως 10 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)    
( 1 µµ )  Μέτρο Μήκους  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 µµ  = 12,40 €   
( ∆Ω∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 069  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.1.3  Λοιπά µαρµαρικά. Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) 

επιστρώσεων από µάρµαρο. Κατώφλια από µαλακό µάρµαρο πάχους 3 
cm και πλάτους 11 - 30 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7506  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 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 101,00 €   
( ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 070  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 75.61.1  Λοιπά µαρµαρικά. Ορθοµαρµαρώσεις από πλάκες µαρµάρου µήκους 

έως 2,00 m. Oρθοµαρµαρώσεις από µάρµαρο µαλακό πάχους 2 cm  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7561  100,00%  

 
      Ορθοµαρµαρώσεις από πλάκες µαρµάρου µήκους έως 2,00 m επί τοίχων κατακορύφων ή 
κεκλιµένων οιουδήποτε ύψους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-04-00 
''Επένδυση τοίχων µε πλάκες µαρµάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων''.  
 
Μάρµαρο σχιστό και υλικά λειοτρίψεως, επιστρώσεως (τσιµεντοκονίαµα και γυψοκονίαµα) και 
αρµολογήµατος επί τόπου, ικριώµατα και εργασίες κοπής, λειοτρίψεως, αποξέσεως 
επιχρισµάτων, προσεγγίσεως, τοποθετήσεως µε τσιµεντοκονίαµα, εγχύσεως υδαρούς 
τσιµεντοκονιάµατος µέχρι τελείας πληρώσεως των κενών, αρµολογήµατος και καθαρισµού. 
Συµπεριλαµβάνονται οι εµφανείς ή αφανείς µεταλλικοί σύνδεσµοι από ορείχαλκο ή 
ανοξείδωτο χάλυβα 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πραγµατικής επιφανείας    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 73,00 €   
( ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 071  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.25  Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7609.2  100,00%  
 
      Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 
''∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό'', απλοί διαφανείς, πάχους 10 mm, οποιωνδήποτε 
διαστάσεων πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά περιβλήµατα, σιλικόνη και ανοξείδωτες 
βίδες. Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου,  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 168,00 €   
( ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 072  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.27.4  Υαλουργικά. ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί 

υαλοπίνακες. ∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, 
(κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 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. 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 95,00 €   
( ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 073  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.10  Χρωµατισµοί. Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή 

τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα.   
 

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

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 3,90 €   
( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 074  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.102  Χρωµατισµοί. Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων, 

σκυροδέµατος ή γυψοσανίδων µε οικολογικό ακρυλικοό χρώµα 
βάσεως νερού.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  OIK 7744  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι ειδικοί 
όροι: 
 
α)  Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και 
εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, καθώς και 
για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή 
ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την 
εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού 
κλπ) 
 
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας για την εφαρµογή 
εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.   
 
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. 
 
 
Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέµατος, επιχρισµάτων ή γυψοσανίδων µε οικολογικό 
ακρυλικό χρώµα βάσεως, πιστοποιηµένο από διεθνώς αναγνωρισµένο φορέα απονοµής 
οικολογικού σήµατος (υλικά επί τόπου, προετοιµασία επιφανείας, ικριώµατα, εξοπλισµός και 
εργασία). 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 13,50 €   
( ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 075  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.15  Χρωµατισµοί. Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για 

χρωµατισµούς.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7735  100,00%  
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      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. 
 
 
Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων''.  
 
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών, καθαρισµός, 
λείανση µε γυαλόχαρτο, αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, 
ή ακρυλικού µικροµοριακού υλικού βάσεως νερού, µε αντοχή στα αλκάλια. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 1,70 €   
( ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 076  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.16  Χρωµατισµοί. Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7736  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 
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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. 
 
 
Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-05-00 ''Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών''. 
 
Καθαρισµός της επιφανείας µε γυαλόχαρτο, λάδωµα µε λινέλαιο διπλοβρασµένο ή µε ειδικό 
µυκητοκτόνο εµποτιστικό διάλυµα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισµα, καθαρισµός των 
ρόζων και επάλειψή τους µε γοµαλάκα, τρίψιµο, χονδροστοκάρισµα και τελικό τρίψιµο. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 2,20 €   
( ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 077  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.17.1  Χρωµατισµοί. Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών. 

Επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7737  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) 
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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. 
 
 
Σπατουλάρισµα προετοιµασµένης επιφανείας σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-02-
00 ''Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων'' και 03-10-05-00 ''Χρωµατισµοί ξύλινων 
επιφανειών''.  
 
Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας επιφανείας, εφαρµογή πρώτης στρώσεως 
υλικού σπατουλαρίσµατος, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης στρώσης, 
διασταυρουµένης προς την προηγούµενη, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισµα. 
Εναλλακτικά, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας επιφάνειας εφαρµογή πρώτης 
στρώσεως υλικού σπατουλαρίσµατος µε τσιµεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε µορφή 
σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσµατος έτοιµου προς χρήση, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, 
εφαρµογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσµατος, τελικό τρίψιµο µε 
γυαλόχαρτο. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 3,40 €   
( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 078  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.20.1  Χρωµατισµοί. Αντισκωριακές βαφές. 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, 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) 



- 50 - 

 
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 αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου 
αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. 
 
 
Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου 
αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. 
 
 
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 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 2,20 €   
( ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 079  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.26.2  Χρωµατισµοί. Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών µε λινέλαιο. ∆ιπλή 

επάλειψη λινελαίου  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7746  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 
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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. 
 
 
Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών, µε λινέλαιο ωµό. Προετοιµασία 
επιφανειών, υλικά και εργασία επάλειψης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 
''Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών''.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 2,20 €   
( ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 080  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.30  Χρωµατισµοί. Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων από ακρυλικές 

ρητίνες βάσεως διαλύτου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7735  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι ειδικοί 
όροι: 
 
α)  Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και 
εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, καθώς και 
για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή 
ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την 
εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού 
κλπ) 
 
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας για την εφαρµογή 
εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.   



- 52 - 

 
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. 
 
 
Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων, µε βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό 
οινόπνευµα ακρυλικές ρητίνες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
''Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων''. 
 
Προετοιµασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιµεληµένο τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και δεύτερη 
στρώση (υλικά και εργασία) 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 2,25 €   
( ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 081  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.34  Χρωµατισµοί. Αµµοβολή σιδηρών κατασκευών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7740  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι ειδικοί 
όροι: 
 
α)  Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και 
εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, καθώς και 
για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή 
ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την 
εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού 
κλπ) 
 
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας για την εφαρµογή 
εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την εκτέλεση 
εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα 
εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιµής των 
χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.  
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(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το 
εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά 
περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται 
ανηγµένη στις τιµές µονάδας. 
 
 
Αµµοβολή ή µεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιοµηχανική εγκατάσταση 
ποιότητας SA 2 ½, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
08-07-02-01 ''Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων''. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηροκατασκευής    
( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 Kg  = 0,170 €   
(  ∆ΕΚΑ  ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 082  
 
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''. 
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Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία,  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 6,70 €   
( ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 083  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.1  Χρωµατισµοί. Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα 

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

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7785.1  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι ειδικοί 
όροι: 
 
α)  Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και 
εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, καθώς και 
για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή 
ετοίµων χρωµατισµένων 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''.  
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Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 9,00 €   
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 084  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.2  Χρωµατισµοί. Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα 

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

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7785.1  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι ειδικοί 
όροι: 
 
α)  Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και 
εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, καθώς και 
για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή 
ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την 
εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού 
κλπ) 
 
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας για την εφαρµογή 
εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την εκτέλεση 
εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα 
εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιµής των 
χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.  
 
(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. 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 10,10 €   
( ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 085  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.92.2  
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Χρωµατισµοί. Αφαίρεση παλαιών χρωµάτων ελαιοχρωµατισµένων 
επιφανειών. Με εφαρµογή διαβρωτικών χηµικών (ΣΧΕΤΙΚΟ)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7793  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. 
 
 
Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωµάτων οποποιωνδήποτε ελαιοχρωµατισµένων επιφανειών 
και απόξεση αυτών µε σπάτουλα (υλικά, ικριώµατα και εργασία). 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 3,40 €   
( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 086  
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.99  Χρωµατισµοί. Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως λόγω 

προσθέτου ύψους.   
 

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

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 0,340 €   
(  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 087  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.30.1  ∆ιακοσµήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή διακοσµητική, 

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

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7809  100,00%  
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      Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από έτοιµες πλάκες τυποποιηµένων 
διαστάσεων αναρτηµένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 
''Ψευδοροφές µε γυψοσανίδες''.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση 
πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  
β) Η προµήθεια και τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών και 
τελειωµάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής και 
αισθητικού αποτελέσµατος  
γ) Η  προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής 
της Υπηρεσίας. 
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πλήρως τοποθετηµένης ψευδοροφής    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 25,90 €   
( ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 088  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.2  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερµότητας. Επάλειψη επιφανειών 

σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7902  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. 
 
 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό ελαστοµερές γαλάκτωµα, εκτελούµενη επί 
οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία 
καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή. 
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Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 2,20 €   
( ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 089  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.3  
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερµότητας. Επάλειψη µε ελαστοµερές 
ασφαλτικό διάλυµα. (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7902  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. 
 
 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό διάλυµα, εκτελούµενη επί 
οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία 
καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. 
 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 2,00 €   
( ∆ΥΟ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 090  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.8  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερµότητας. Στεγανωτικές επιστρώσεις µε 

τσιµεντοειδή υλικά.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7903  100,00%  
 



- 60 - 

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

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 Kg  = 5,60 €   
( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 091  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.9  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερµότητας. Επίστρωση µε απλό 

ασφαλτόπανο.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7912  100,00%  
 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
 
(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών αυτών 
που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωµάτωση 
υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από σχετική πρόταση του 
Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοµένων του προµηθευτή του υλικού και 
στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.  
(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή 
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(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το 
εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά 
περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται 
ανηγµένη στις τιµές µονάδας. 
 
 
Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m², σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 08-05-01-02 ''Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεµα µε ασφαλτικές µεµβράνες''. 
Περιλαµβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων στις συνδέσεις. 
 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) καλυπτοµένης επιφανείας    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 7,90 €   
( ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 092  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.11.1  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερµότητας. Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς 

µεµβράνες. Μεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό πλεγµα και µε 
επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7912  100,00%  

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

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 14,60 €   
( ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 093  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.15.5  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερµότητας. Γεωυφάσµατα µή υφαντά. 

Γεωϋφασµα µη υφαντό βάρους 385 gr/m²  
 

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

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 4,80 €   
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 094  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.16.1  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερµότητας. Φράγµατα υδρατµών από 

συνθετικά υλικά. Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7914  100,00%  
 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
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(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. 
 
 
∆ηµιουργία φράγµατος υδρατµών µε διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε 
θέση του έργου.  
 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) καλυπτοµένης επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 0,550 €   
(  ΠΕΝΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 095  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.17  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερµότητας. Προστασία στεγανωτικής 

µεµβράνης µε στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7244  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. 
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Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια, µε 
στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πλάτους 200 mm περίπου και πάχους 1 mm, 
οιασδήποτε µορφής, µε στηρίγµατα από ειδικά γαλβανισµένα βύσµατα και ειδικές ροδέλες, 
και σφράγιση τών κενών µε µαστίχα σιλικόνης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-
01-02 ''Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε µεµβράνες PVC''. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)    
( 1 µµ )  Μέτρο Μήκους  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 µµ  = 2,80 €   
( ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 096  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.33  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερµότητας. Αποµόνωση στοιχείων 

κατασκευής µε διογκωµένη πολυστερίνη, µε µηχανική στερέωση των 
πλακών.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7933.1  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. 
 
 
Αποµόνωση στοιχείων κατασκευής µε πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης οποιουδήποτε 
πάχους, µε στερέωση των πλακών µε κάρφωµα ή µεταλλικούς ανοξείδωτους συνδέσµους, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 ''Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων''. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³)    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m3  = 39,40 €   
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 097  
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.36  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερµότητας. Πλήρωση οριζοντίων και 

κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές πολυσουλφιδικό 
υλικό.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7936  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. 
 
 
Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρµών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου 
βάθους 5 έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δοµικών στοιχείων, µε ελαστοµερές πολυσουλφιδικό 
υλικό δύο συστατικών και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε το 0,70 έως 
0,80 του πλάτους του αρµού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες 
του προµηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 ''Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα 
µε ελαστοµερή υλικά''. 
 
Στην περίπτωση αρµού πλάτους µεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιµή µονάδος 
προσαρµόζεται αναλογικά. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού    
( 1 µµ )  Μέτρο Μήκους  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 µµ  = 16,80 €   
( ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 098  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.37  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερµότητας. Πλήρωση οριζοντίων και 

κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές πολυουρεθανικό 
υλικό.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7936  100,00%  

 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
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(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. 
 
 
Πλήρωση οριζοντίων αρµών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 
mm, οποποιωνδήποτε δοµικών στοιχείων, µε ελαστοµερές πολυουρεθανικό υλικό και 
ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του 
αρµού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες του προµηθευτή και 
την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 ''Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε ελαστοµερή υλικά''. 
 
Στην περίπτωση αρµού πλάτους µεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιµή µονάδος 
προσαρµόζεται αναλογικά. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού    
( 1 µµ )  Μέτρο Μήκους  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 µµ  = 11,20 €   
( ΕΝ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 099  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.38  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερµότητας. Πλήρωση δευτερευόντων 

αρµών διαστολής µε ελαστοµερές ακρυλικό υλικό.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7936  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 
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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. 
 
 
Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρµών διαστολής (δευτερεύουσας σηµασίας), 
πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δοµικών 
στοιχείων, µε ελαστοµερές ακρυλικό υλικό και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος 
ίσο µε τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρµού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύµφωνα µε την 
µελέτη, τις οδηγίες του προµηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 ''Σφράγιση αρµών 
κατασκευών από σκυρόδεµα µε ελαστοµερή υλικά''. 
 
Στην περίπτωση αρµού πλάτους µεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιµή µονάδος 
προσαρµόζεται αναλογικά. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού    
( 1 µµ )  Μέτρο Μήκους  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 µµ  = 8,40 €   
( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 100  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.60  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερµότητας. Ηχοµόνωση µε φύλλα 

εξηλασµένης πολυστυρόλης (EPS) πάχους 50 mm.   
 

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. 
 
 
Ηχοµόνωση οροφών και δαπέδων µε φύλλα εξηλασµένης πολυστυρόλης (EPS), πάχους 50 
mm, σύµφωνα µε την µελέτη, µε ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους 
κατασκευής.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πραγµατικής επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
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Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 16,80 €   
( ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 101  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.70.2  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερµότητας. Θερµοµόνωση κτιριακού 

κελύφους µε ψυχρά υλικά (cool materials). Εφαρµογή ελαστοµερούς 
στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώµατος λευκού, ακρυλικής υδατικής 
βάσεως  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  OIK 7744  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 κτιριακού κελύφους µε εφαρµογή ψυχρών υλικών (cool materials), υψηλής 
ανακλαστικότητας, συνοδευοµένων από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιµών µέτρησης της 
ανακλαστικότητας και του συντελεστή εκποµπής στο υπέρυθρο (µε βάση τα Πρότυπα ASTM 
E 903 / ASTM G159) και του συντελεστή εκποµπής στο υπέρυθρο (µε βάση τα Πρότυπα 
ASTM E408 / ASTM C1371).  
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προετοιµασία των επιφανειών, το αστάρωµα και η εφαρµογή δύο 
στρώσεων του τελικού χρώµατος (υλικά - µικροϋλικά επί τόπου, και εργασία) 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 16,70 €   
( ∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 102  
 
ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ Β-51  Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα.   
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Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 2921  100,00%  

 
      Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, 
διατοµής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών 
της µελέτης, µε απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς 
κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται 
σε βιοµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους 
επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  
 
Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι 
οµβρίων καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
� η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του 
σκυροδέµατος της βάσης έδρασης,  
� η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m, µε 
λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς 
πρίσµατος διατοµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισµός τους και 
η αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m³ άµµου. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η 
οποία επιµετράται ιδιαιτέρως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m  = 9,60 €   
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 103  
 
ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ Β-52  Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων κ.λ.π.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 2922  100,00%  
 
      Πλακόστρωση πεζοδροµίων, νησίδων κλπ, µε τσιµεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, 
διαστάσεων 0,50 x 0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, µε επιφανειακή στοιβάδα από λευκό 
τσιµέντο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - 
λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και πλατειών’’ 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
� η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των τσιµεντοπλακών και των υλικών 
στερέωσης και αρµολόγησης,  
� η τοποθέτηση των τσιµεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιµεντο-κονιάµατος 
πάχους 2,5 - 3,0 cm, αποτελούµενου από ένα µέρος ασβέστη, πέντε µέρη καθαρής άµµου και 
180 kg τσιµέντου ανά m³,  
� η αρµολόγηση µε τσιµεντοµαρµαροκονία µε λευκό τσιµέντο σε αναλογία 650 kg τσιµέντου 
ανά m³ µαρµαροκονίας και ο καθαρισµός των αρµών .  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο έτοιµης πλακοστρώσεως.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
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Ανάλυση άρθρου 
 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 13,80 €   
( ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 104  
 
ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ Γ-
2.1  

Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 3211.Β  100,00%  

 
      Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις οδοστρωµάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά'', µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου 
πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας 
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
� η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
� η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
� η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από 
την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 
 
Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την 
κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης βάσης µεταβλητού πάχους.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m3  = 26,70 €   
( ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 105  
 
ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ ∆-
8.1  

Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κοινής ασφάλτου.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 4521.Β.1  100,00%  

 
      Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα 
από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ 
σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 ''Ασφαλτικές 
στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος''.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
� η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 
� η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  
� η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου, η διάστρωσή του µε fιnisher 
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� η σταλία των µεταφορικών µέσων 
� η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 
� η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για 
την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος 
της και τον τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλτου.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 8,46 €   
( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 106  
 
ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ Ε-
17.2  

∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος. ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε 
θερµοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7788  100,00%  

 
      ∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε 
σχήµατος, µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε 
αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1424, συνοδευόµενο µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών πεδίου κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύµφωνα µε την µελέτη 
σήµανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήµανση οδών’’ 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
� η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και η 
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 
� η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση των 
εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 
� ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού 
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 
� η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα)  
� η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο του 
χρησιµοποιουµένου υλικού  
� η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  
� η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία µέχρι την 
πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 
 
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m2  = 19,70 €   
( ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 107  
 
ΑΤΗΕ 8072  Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 29  100,00%  
 
      Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστηµένα µε το ανάλογο παρέµβυσµα 
στεγανοποιήσεως    
( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
      
α) Καλύµµατα φρεατίων χυτοσιδηρά µε το 
ανάλογο παρέµβυσµα στεγανοποιήσεως  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 590   (Kg)  1,05x0,00  = 0  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
      
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,025x20,29  = 0,507  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,025x17,21  = 0,43  

Άθροισµα    
   0,00+0,507+0,43  = 0,937  
 
Τιµή Μονάδος  1 Kg = 4,51 €   
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 108  
 
ΑΤΗΕ 8129.1  Αυτόµατη δικλίδα αερισµού (µίκα, κεφαλή αερισµού) χυτοσιδηρά   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 1  100,00%  
 
      Αυτόµατη δικλίδα αερισµού (µίκα, κεφαλή αερισµού) , πλήρως τοποθετηµένη χυτοσιδηρά   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
      
α) Αυτόµατη δικλίδα (µίκα κεφαλή) αερισµού 
χυτοσιδηρά µε µικροϋλικά  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 616.1   (Τεµ.)  1,10x0,00  = 0  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
      
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x20,29  = 6,09  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,30x17,21  = 5,16  

Άθροισµα    
   0,00+6,09+5,16  = 11,25  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 33,25 €   
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( ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 109  
 
ΝΑΤΗΕ Ν\8141.2.2  
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 
επιχρωµιωµένος τοποθετηµένος σε νιπτήρα - ∆ιαµέτρου 1/2 ins  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  

 
      Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή 
αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως µε φωτοκυτταρο ή µπουτόν χρονοκαθυστέρησης, τοποθετηµένος σε νιπτήρα 
- ∆ιαµέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
      
α) Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού ψυχρού 
ύδατος τοποθετηµένος σε νιπτήρα Φ 1/2 ins  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 619.2.2  (T.E) (Τεµ.)  1,00x0,00  = 0  
Μικροϋλικά 0,03 του α     
   0,03x0  = 0  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
      
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,40x20,29  = 8,12  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,40x17,21  = 6,88  

Άθροισµα    
   0,00+0,00+8,12+6,88  = 15  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 80,00 €   
( ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 110  
 
ΑΤΗΕ 8608.1.7  Φίλτρο νερού ή ατµού Κοχλιωτό ∆ιαµέτρου 2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Φίλτρο νερού ή ατµού από χυτοσίδηρο, µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως  Κοχλιωτό ∆ιαµέτρου 2 ins  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
      
α) Φίλτρο νερού ή ατµού κοχλιωτό από 
χυτοσίδηρο διαµ. 2 ins αυξηµένο κατά 3% γιά 
µικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 788.1.7  (T.E) (Τεµ.)  1,03x0,00  = 0  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
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Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,70x20,29  = 14,2  

Άθροισµα    
   0,00+14,2  = 14,2  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 80,00 €   
( ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 111 
 
ΑΤΗΕ 8734.1.2  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 16mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε 
τις απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  ευθύς ∆ιαµέτρου Φ 16mm   
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
      
α) Σωλήνας χαλύβδινος ευθύς διαµέτρου Φ 
16mm  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.7.2   (m)  1,05x1,98  = 2,08  
Μικρουλικά 0,10 του α     
   0,10x2,08  = 0,208  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
      
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x20,29  = 4,06  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x17,21  = 3,44  

Άθροισµα    
   2,08+0,208+4,06+3,44  = 9,79  
 
Τιµή Μονάδος  1 m = 9,79 €   
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 112  
 
ΑΤΗΕ 8734.2.3  Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 16mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 42  100,00%  
 
      Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε 
τις απαραίτητα ευθεία ή καµπύλα από πορσελάνη προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  σπιράλ ∆ιαµέτρου Φ 16mm   
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
      
α) Σωλήνας χαλύβδινος σπιράλ διαµέτρου Φ    
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16mm  
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 801.8.3   (m)  1,05x3,28  = 3,44  
Μικρουλικά 0,10 του α     
   0,10x3,44  = 0,344  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
      
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,15x20,29  = 3,04  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,15x17,21  = 2,58  

Άθροισµα    
   3,44+0,344+3,04+2,58  = 9,4  
 
Τιµή Μονάδος  1 m = 9,40 €   
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 113 
 
ΑΤΗΕ 8773.3.4  Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τριπολικό - 

∆ιατοµής 3 Χ 6 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 
και επισηµάνσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως, αναλογία 
άµµου κλπ) και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών 
µονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία  Τριπολικό - ∆ιατοµής 3 Χ 6 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
      
α) Καλώδιο NYY 3 Χ 6 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.3.4   (m)  1,05x1,9213  = 2,02  
Μικροϋλικά 0,02 του α     
   0,02x2,02  = 0,0404  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
      
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,08x20,29  = 1,62  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,08x17,21  = 1,38  

Άθροισµα    
   2,02+0,0404+1,62+1,38  = 5,06  
 
Τιµή Μονάδος  1 m = 5,06 €   
( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 114 
 
ΑΤΗΕ 8773.3.6  Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος Τριπολικό - 

∆ιατοµής 3 Χ 16 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
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      Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 
και επισηµάνσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως, αναλογία 
άµµου κλπ) και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιµών 
µονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία  Τριπολικό - ∆ιατοµής 3 Χ 16 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
      
α) Καλώδιο NYY 3 Χ 16 mm2     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 820.3.6   (m)  1,05x4,9333  = 5,18  
Μικροϋλικά 0,02 του α     
   0,02x5,18  = 0,103  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
      
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,10x20,29  = 2,03  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,10x17,21  = 1,72  

Άθροισµα    
   5,18+0,103+2,03+1,72  = 9,03  
 
Τιµή Μονάδος  1 m = 9,03 €   
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 115 
 
ΑΤΗΕ 8801.1.1  ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

Εντάσεως 10 Α απλός µονοπολικός   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή 
προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός µονοπολικός   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
      
α) ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο απλός 
µονοπολικός  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 826.1.1   (Τεµ.)  1,00x0,98  = 0,98  
Κυτίο και µικροϋλικά 0,10 του α     
   0,10x0,98  = 0,098  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
      
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,15x20,29  = 3,04  

Άθροισµα    
   0,98+0,098+3,04  = 4,12  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 4,12 €   
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 116 
 
ΑΤΗΕ 8801.1.4  ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

Εντάσεως 10 Α κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή 
προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ   
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
      
α) ∆ιακόπτης χωνευτός µε πλήκτρο 
κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 826.2.1   (Τεµ.)  1,00x1,69  = 1,69  
Κυτίο και µικροϋλικά 0,10 του α     
   0,10x1,69  = 0,169  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
      
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x20,29  = 4,06  

Άθροισµα    
   1,69+0,169+4,06  = 5,92  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 5,92 €   
( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 117 
 
ΑΤΗΕ 8826.3.1  Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 10 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Ρευµατοδότης χωνευτός µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση ,µικροϋλικά 
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία  SCHUKO - Εντάσεως 10 Α  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
      
α) Ρευµατοδότης SCHUKO εντάσεως 10 Α     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 831.3.1   (Τεµ.)  1,00x1,90  = 1,9  
Μικροϋλικά 0,10 του α     
   0,10x1,9  = 0,19  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
      
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x20,29  = 6,09  

Άθροισµα    
   1,9+0,19+6,09  = 8,18  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 8,18 €   
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( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 118 
 
ΑΤΗΕ 8915.1.2  Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 10 Α  
 

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

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
      
α) Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών 
γραµµών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS 
µονοπολικός εντάσεως 10 Α  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 859.1.2   (Τεµ.)  1,00x5,00  = 5  
Μικροϋλικά 0,02 του α     
   0,02x5  = 0,1  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
      
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x20,29  = 4,06  

Άθροισµα    
   5+0,1+4,06  = 9,16  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 9,16 €   
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 119 
 
ΑΤΗΕ 8981.1.1.1  Φως απλό στον τοίχο ή οροφή Με λαµπτήρα 40 W  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
      Φως απλό στον τοίχο ή οροφή δηλαδή λυχνιολαβή κοχλιωτή ή µπαγιονέτ, προστασίας ΙΡ 
20, µε τον λαµπτήρα, προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, δοκιµή και παράδοση σε 
λειτουργία  Με λαµπτήρα 40 W  
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
      
α) Λυχνιολαβή κοχλιωτή ή µπαγιονέτ ευθεία 
ή κυρτή  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 875.1.1   (Τεµ.)  1,00x0,00  = 0  
β) Λαµπτήρας πυρακτώσεως 40 W     
ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 880.1.1   (Τεµ.)  1,00x0,76  = 0,76  
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Μικροϋλικά 0,05 του α     
   0,05x0  = 0  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
      
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,15x20,29  = 3,04  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,15x17,21  = 2,58  

Άθροισµα    
   0,00+0,76+0,00+3,04+2,58  = 6,38  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 37,88 €   
( ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 120 
 
ΑΤΗΕ Ν/62.10.40.3  Καλώδιο τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονοµ. τάσης  300/500V µε µόνωση 

από µανδύα PVC. διατοµής 4 x 1,5 mm².  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, 
κλπ.) καλωδίων ονοµαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (µονόκλωνος αγωγός) 
H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), µε χάλκινους αγωγούς µε µόνωση και µανδύα από PVC, 
περιλαµβανοµένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, 
ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 
µετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m = 2,80 €   
( ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 121 
 
ΑΤΗΕ Ν\12.10.3  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος. 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 140 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6711.1  100,00%  
 
      Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-
Uσυµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
06-02-02 ''∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U''. 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την 
εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 
λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 
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Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα 
που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
µεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 
απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 
β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση των 
σωλήνων. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου 
κατά τµήµατα. 
∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου: 
 
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγµατος, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
- Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα) 
- Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των 
φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 
140 mm 
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m = 5,01 €   
( ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 122 
 
ΑΤΗΕ Ν\62.10.40.1  Καλώδιο τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονοµ. τάσης  300/500V µε µόνωση 

από µανδύα PVC. διατοµής 3 x 1,5 mm².  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, 
κλπ.) καλωδίων ονοµαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (µονόκλωνος αγωγός) 
H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), µε χάλκινους αγωγούς µε µόνωση και µανδύα από PVC, 
περιλαµβανοµένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, 
ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 
µετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m = 2,30 €   
( ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 123 
 
ΑΤΗΕ Ν\62.10.40.2  Καλώδιο τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονοµ. τάσης  300/500V µε µόνωση 



- 81 - 

από µανδύα PVC. διατοµής 3 x 2,5 mm².  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, 
κλπ.) καλωδίων ονοµαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (µονόκλωνος αγωγός) 
H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), µε χάλκινους αγωγούς µε µόνωση και µανδύα από PVC, 
περιλαµβανοµένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, 
ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 
µετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m = 4,10 €   
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 124 
 
ΑΤΗΕ Ν\62.10.41.1  Καλώδιο τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V µε 

µόνωση από µανδύα PVC. διατοµής 3 x 1,5 mm².  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 102  100,00%  
 
      Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, 
σε οχετό, σε φορέα, σε µονωτήρες, µέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου µε χάλκινους αγωγούς 
και µόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονοµαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U 
(µονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός 
κυκλικού τοµέα), περιλαµβανοµένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά 
στηρίγµατα, ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) 
καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m = 2,90 €   
( ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 125 
 
ΑΤΗΕ Ν6622.1  Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), µε µαύρη 

πλαστική επένδυση (προστασία UV) ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm / ονοµ. 
διαµέτρου DN 15 mm (Φ20χ2.80)  

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

 
      Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη 
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυπροπυλενίου PP-R (80), PN20bar, µε µαύρη πλαστική επένδυση (προστασία UV) κατά 
DIN 8077/78 και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού. 
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Στην τιµή περιλαµβάνεται : 
 
α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των 
ειδικών τεµαχίων (καµπύλες, ταύ κλπ.), καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες 
πολυπροπυλενίου. 
 
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων 
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding), η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
 
γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα 
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από 
πολυπροπυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά 
τεµάχια και συνδέσµους πολυπροπυλενίου. 
 
δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική πίεση) 
αγωγού από πολυπροπυλένιο PP-R (80), PN20bar, µε µαύρη πλαστική επένδυση 
(προστασία UV), πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη 
και κανονική λειτουργία.    
( 1 µµ )  Μέτρο Μήκους  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ:     
α) Σωλήν πλαστικός από PP-R (80) µε 
µαύρη πλαστική επένδυση, PN20atm, DN15 
(Φ20x2.80), αυξηµένος κατά 25% για ειδικά 
τεµάχια και 5% για φθορά και µικρουλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν570.1   (m)  1,30x0,00  = 0  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ:     
 α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,15x20,29  = 3,04  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,15x17,21  = 2,58  

Αθροισµα:     
   0,00+3,04+2,58  = 5,62  
 
Τιµή Μονάδος  1 µµ  = 9,52 €   
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 126 
 
ΑΤΗΕ Ν6622.2  Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), µε µαύρη 

πλαστική επένδυση (προστασία UV) ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm / ονοµ. 
διαµέτρου DN 20 mm (Φ25χ3.50)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6620.1  100,00%  
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      Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη 
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυπροπυλενίου PP-R (80), PN20bar, µε µαύρη πλαστική επένδυση (προστασία UV) κατά 
DIN 8077/78 και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται : 
 
α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των 
ειδικών τεµαχίων (καµπύλες, ταύ κλπ.), καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες 
πολυπροπυλενίου. 
 
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων 
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding), η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
 
γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα 
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από 
πολυπροπυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά 
τεµάχια και συνδέσµους πολυπροπυλενίου. 
 
δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική πίεση) 
αγωγού από πολυπροπυλένιο PP-R (80), PN20bar, µε µαύρη πλαστική επένδυση 
(προστασία UV), πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη 
και κανονική λειτουργία.    
( 1 µµ )  Μέτρο Μήκους  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ:     
α) Σωλήν πλαστικός από PP-R (80) µε 
µαύρη πλαστική επένδυση, PN20atm, DN20 
(Φ25x3.50) αυξηµένος κατά 25% για ειδικά 
τεµάχια και 5% για φθορά και µικρουλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν570.2  (T.E)  1,30x0,00  = 0  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ:     
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x20,29  = 4,06  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x17,21  = 3,44  

Αθροισµα:     
   0,00+4,06+3,44  = 7,5  
 
Τιµή Μονάδος  1 µµ  = 7,50 €   
( ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 127 
 
ΑΤΗΕ Ν6622.3  Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), µε µαύρη 

πλαστική επένδυση (προστασία UV) ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm / ονοµ. 
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διαµέτρου DN 25 mm (Φ32χ4.40)  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6620.1  100,00%  
 
      Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη 
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυπροπυλενίου PP-R (80), PN20bar, µε µαύρη πλαστική επένδυση (προστασία UV) κατά 
DIN 8077/78 και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται : 
 
α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των 
ειδικών τεµαχίων (καµπύλες, ταύ κλπ.), καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες 
πολυπροπυλενίου. 
 
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων 
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding), η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
 
γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα 
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από 
πολυπροπυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά 
τεµάχια και συνδέσµους πολυπροπυλενίου. 
 
δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική πίεση) 
αγωγού από πολυπροπυλένιο PP-R (80), PN20bar, µε µαύρη πλαστική επένδυση 
(προστασία UV), πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη 
και κανονική λειτουργία.    
( 1 µµ )  Μέτρο Μήκους  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ:     
α) Σωλήν πλαστικός από PP-R (80) µε 
µαύρη πλαστική επένδυση, PN20atm, DN25 
(Φ32x4.40) αυξηµένος κατά 25% για ειδικά 
τεµάχια και 5% για φθορά και µικρουλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν570.3  (T.E)  1,30x0,00  = 0  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ:     
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,25x20,29  = 5,07  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,25x17,21  = 4,3  

Αθροισµα:     
   0,00+5,07+4,3  = 9,37  
 
Τιµή Μονάδος  1 µµ  = 13,27 €   
( ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
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A.T.: 128 
 
ΑΤΗΕ Ν6622.5  Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R (80), µε µαύρη 

πλαστική επένδυση (προστασία UV) ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm / ονοµ. 
διαµέτρου DN 40 mm (Φ50χ6.90)  

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

 
      Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη 
εγκατάσταση ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες 
πολυπροπυλενίου PP-R (80), PN20bar, µε µαύρη πλαστική επένδυση (προστασία UV) κατά 
DIN 8077/78 και ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται : 
 
α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των 
ειδικών τεµαχίων (καµπύλες, ταύ κλπ.), καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες 
πολυπροπυλενίου. 
 
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων 
συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding), η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
 
γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 
εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα 
χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από 
πολυπροπυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά 
τεµάχια και συνδέσµους πολυπροπυλενίου. 
 
δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον 
τόπο εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική πίεση) 
αγωγού από πολυπροπυλένιο PP-R (80), PN20bar, µε µαύρη πλαστική επένδυση 
(προστασία UV), πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη 
και κανονική λειτουργία.    
( 1 µµ )  Μέτρο Μήκους  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ:     
α) Σωλήν πλαστικός από PP-R (80) µε 
µαύρη πλαστική επένδυση, PN20atm, DN40 
(Φ50x6.90) αυξηµένος κατά 25% για ειδικά 
τεµάχια και 5% για φθορά και µικρουλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν570.5  (T.E)  1,30x0,00  = 0  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ:     
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,35x20,29  = 7,1  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,35x17,21  = 6,02  

Αθροισµα:     
   0,00+7,1+6,02  = 13,12  
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Τιµή Μονάδος  1 µµ  = 13,12 €   
( ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 129 
 
ΑΤΗΕ Ν8029.2  Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα διαµέτρου Φ 70 mm 
 
      Σιφώνι πλαστικό δαπέδου µε εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο 
µε τα µικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
α. Σιφώνι Φ 70 mm    
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\557.2   (Τεµ.)  1,10x0,00  = 0  
β. Μικροϋλικά     
   0,15x0  = 0  
Εργασία     
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,20x20,29  = 24,35  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  1,20x17,21  = 20,65  

Άθροισµα    
   0,00+0,00+24,35+20,65  = 45  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 69,67 €   
( ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 130 
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.2  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 40 mm 
 

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

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά:     
Σωλήνας πλαστικός απο ΡVC αποxέτευσης 
Πίεσης 6 atm Φ 40 mm αυξηµένος κατά 30% 
για φθορά, ειδικά τεµάχια, µικρουλική 
στερεώσεως κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\563.1.2   (m)  1,30x0,00  = 0  
Εργασία:     
Τεχνίτης      
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x20,29  = 6,09  
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 Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,30x17,21  = 5,16  

Αθροισµα:     
   0,00+6,09+5,16  = 11,25  
 
Τιµή Μονάδος  1 m = 13,07 €   
( ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 131 
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.5  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 75 mm 
 

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

 
Ανάλυση άρθρου 

1. Υλικά:     
Σωλήνας πλαστικός απο ΡVC αποxέτευσης 
Πίεσης 6 atm Φ 75 mm αυξηµένος κατά 40% 
γιά φθορά, ειδικά τεµάχια, µικροϋλικά 
στερεώσεως  
κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\563.1.5   (m)  1,30x0,00  = 0  
2. Εργασία:     
Τεχνίτης      
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,40x20,29  = 8,12  
Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,40x17,21  = 6,88  

Αθροισµα:     
   0,00+8,12+6,88  = 15  
 
Τιµή Μονάδος  1 m = 18,64 €   
( ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 132 
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.8  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 110 mm 
 

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

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
Πλαστικός σωλήνας Φ 110 mm από P.V.C. 
αυξηµένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά 
τεµάχια, µικροϋλικά στερεώσεως κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\563.1.8   (m)  1,30x0,00  = 0  
Εργασία     
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,50x20,29  = 10,14  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,50x17,21  = 8,6  

Άθροισµα    
   0,00+10,14+8,6  = 18,74  
 
Τιµή Μονάδος  1 m = 18,74 €   
( ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 133 
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.9  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαµέτρου Φ 125 mm 
 

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

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
Πλαστικός σωλήνας Φ 125 mm από P.V.C. 
αυξηµένος κατά 30% γιά φθορά, ειδικά 
τεµάχια, µικροϋλικά στερεώσεως κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\563.1.9   (m)  1,30x0,00  = 0  
Εργασία     
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,50x20,29  = 10,14  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,50x17,21  = 8,6  

Άθροισµα    
   0,00+10,14+8,6  = 18,74  
 
Τιµή Μονάδος  1 m = 28,75 €   
( ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 134 
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ΑΤΗΕ Ν8053.2  Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαµέτρου Φ 16 cm 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετηµένος.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
Μηχανοσίφωνας Φ 16 cm και υλικά 
τοποθετήσεως  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\584.2   (Τεµ.)  1,15x0,00  = 0  
Εργασία     
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,60x20,29  = 12,17  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,60x17,21  = 10,33  

Άθροισµα    
   0,00+12,17+10,33  = 22,5  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 81,15 €   
( ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 135 
 
ΑΤΗΕ Ν8054.5  Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό διαµέτρου Φ 100 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πώµα (τάπα) καθαρισµού πλαστικό ,πλήρως τοποθετηµένο    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
α. Πώµα τάπα καθαρισµού πλαστικό Φ 100 
mm και µικροϋλικά  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\586.5   (Τεµ.)  1,05x0,00  = 0  
Εργασία     
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,20x20,29  = 4,06  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x17,21  = 3,44  

Άθροισµα    
   0,00+4,06+3,44  = 7,5  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 10,02 €   
( ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΥΟ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 136 
 
ΑΤΗΕ Ν8062.4  Συλλογέας οµβρίων δωµατών µε καµπύλη σχάρα γωνιακό γωνιακό 

διαµέτρου Φ 125 mm 
 



- 90 - 

      Συλλογέας οµβρίων δωµατών µε καµπύλη σχάρα γωνιακό ,σύµφωνος µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές,πλήρης,µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης,στερέωσης και της εργα- σιας 
πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
α. Συλλεκτήρας οµβρίων δωµατών,γωνιακός 
∆ιαµέτρου Φ 125 mm 

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\603.4  (T.E) (Τεµ.)  1,00x0,00  = 0  
β. Μικροϋλικά 0,05 του α     
   0,05x0  = 0  
Εργασία     
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  3,00x20,29  = 60,87  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  3,00x17,21  = 51,63  

Άθροισµα    
   0,00+0,00+60,87+51,63  = 112,5  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 43,00 €   
( ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 137 
 
ΑΤΗΕ 
Ν8062.40.1.9  

Υδρορρόη κυκλικής διατοµής, µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και 
στερέωσης και την βαφή, Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µετά ραφής, 
µέσου βάρους (κόκκινη ετικέττα): Ον. ∆ιαµ. DN 100  ( 4 ins )  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Υδρορρόη κυκλικής διατοµής, µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή, 
πλήρης, δηλ. υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εξαρτήµατα σύνδεσης και στηρίγµατα, βαφή 
µε δυο στρώσεις ελαιόχρωµα της εκλογής της Επίβλεψης, την εργασία τοποθέτησης και 
σύνδεσης, δοκιµές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µετά 
ραφής, µέσου βάρους (κόκκινη ετικέττα): 
διάµετρος 4 ins (DN 100 mm), αυξηµένος 
κατά 30% για τα ειδικά τεµάχια, στηρίγµατα, 
βαφή και µικροϋλικά  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ 
Ν566.40.9  

(T.E) (m)  1,30x0,00  = 0  

2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,35x20,29  = 7,1  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,35x17,21  = 6,02  

Άθροισµα    
   0,00+7,1+6,02  = 13,12  
 
Τιµή Μονάδος  1 m = 29,00 €   
( ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ )  
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A.T.: 138 
 
ΑΤΗΕ Ν8066.2.2  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ∆ιαστάσεων 50cm X 60cm 

και βάθος από 0,50 έως 1,00 m 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε έδαφος µέχρι 0,30 µ. 
επιπλέον του βάθους φρεατίου και κατασκευής του φρεατίου δια σκυροδέµατος των 300χγρ. 
σιµέντου πάχους 10 εκ. και επίστρωση δια τσιµεντοκονιάµατος των 600 χγρ. πάχους 1,00 εκ. 
ήτοι υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
α) και εργασία Εκσκαφή     
ΑΤΟΕ 2121   (m3)  1,21x37,24  = 45,06  
β) Σκυρόδεµα κατηγορίας 300 kg τσιµέντου     
ΑΤΟΕ 3213   (m3)  0,13x162,13  = 21,08  
γ) Πλινθοδοµή     
ΑΤΟΕ 4623.2   (m2)  3,0x47,84  = 143,52  
δ) Επίχρισµα τσιµεντοκονιάµατος 600     
ΑΤΟΕ 7122   (m2)  2,2x23,08  = 50,78  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
Πρόσθετη εργασία λόγω µεµονωµένων 
µικροκατασευών Τεχνίτης  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,50x20,29  = 50,72  

Άθροισµα    
   45,06+21,08+143,52+50,78+0,0

0  
= 260,44  

 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 260,44 €   
( ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 139 
 
ΑΤΗΕ Ν8068.2.1  Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος από 0,50 έως 1,00 m διαστάσ. 40cm 

X 50cm  
 
      Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης , δηλ. εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε 
σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm δόµηση πλευρικών επιφανειών µε 
οπτοπλινθοδοµή πάχους 1 πλίνθου και τσιµεντοκονιάµατος 400 kg τσιµέντου, επίχριση µε 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου του πυθµένα και των πλευρικών επιφανειών του 
φρεατίου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

α. Εκσκαφή     
ΑΤΟΕ 2121   (m3)  0,99x37,24  = 36,87  
β. Σκυρόδεµα των 200 kg    
ΑΤΟΕ 3211   (m3)  0,10x131,71  = 13,17  
γ. Πλινθοδοµή     
ΑΤΟΕ 4623.2   (m2)  2,60x47,84  = 124,38  
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δ. Επίχρισµα τσιµεντοκονιάµατος 600     
ΑΤΟΕ 7122   (m2)  1,80x23,08  = 41,54  
Πρόσθετη εργασία λόγω µεµονωµένων 
µικροκατασευών Τεχν  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,00x20,29  = 40,58  

Άθροισµα    
   36,87+13,17+124,38+41,54+40,

58  
= 256,54  

 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 256,54 €   
( ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 140 
 
ΑΤΗΕ Ν8106.1  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαµέτρου Φ 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειxάλκινη , βαρέως τύπου, µε µοxλό xειρισµού 
(κλεισιµο µε 1/4 της στροφής) µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη 
'βαρέως τύπου' Φ 1/2 ins αυξηµένη κατά 3% 
για µικρουλικά σύνδεσης, στερεώσεως κλπ  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\610.1   (Τεµ.)  1,00x0,00  = 0  
Εργασία     
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,50x20,29  = 10,14  

Άθροισµα    
   0,00+10,14  = 10,14  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 14,14 €   
( ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 141 
 
ΑΤΗΕ Ν8130.3  Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλλο) διαµέτρου Φ 100 mm 
 
      Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλλο) ,πλήρως τοποθετηµένη    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισµού 
διαµέτρου 100 mm 

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\616.3   (Τεµ.)  1,00x0,00  = 0  
Εργασία     
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,20x17,21  = 3,44  

Άθροισµα    
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   0,00+3,44  = 3,44  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 6,43 €   
( ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 142 
 
ΑΤΗΕ Ν8141.14.2  Κρουνός ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος 

Τοποθετηµένος σε νιπτήρα ή νεροχύτη µε περιστρεφόµενο ράµφος 
τύπου J και µοχλό χειρισµού ON-OFF (πάνω-κάτω). ∆ιαµέτρου  Φ 1/2 
ins.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  

 
      Κρουνός ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή αναµικτήρας και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
α) Αναµικτήρας [µπαταρία] θερµού-ψυχρού 
ύδατος χρωµέ. Τοποθετηµένος σε νεροχύτη 
µε περιστρεφόµενο ράµφος τύπου J και 
µοχλό χειρισµού α) ON-OFF (πάνω-κάτω) β) 
ζεστό-κρύο νερό (αριστερά-δεξιά). ∆ιαµέτρου  
Φ 1/2".  

   

ΥΛΙΚΟ ΗΛΜ 619.14.2   (Τεµ.)  1,00x0,00  = 0  
Μικροϋλικά 0,03 του α     
   0,03x0  = 0  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,40x20,29  = 8,12  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,40x17,21  = 6,88  

Άθροισµα    
   0,00+0,00+8,12+6,88  = 15  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 15,00 €   
( ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 143 
 
ΑΤΗΕ Ν8540.15  Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 

διαµέτρου Φ 1 1/4 ins  
 
      Θερµική µόνωση σωλήνων µε αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex ,πάxους και ιδιοτήτων 
όπως περιγράφονται στις τεxνικές προδιαγραφές, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
α) Αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex 
∆ιαµέτρου Φ 1 1/4 ins, πάxους 13 mm, µε 
επένδυση φύλλου αλουµινίου  
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ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ Ν\702.15   (m)  1,00x0,00  = 0  
Εργασία     
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  1,0x20,29  = 20,29  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  1,0x17,21  = 17,21  

Άθροισµα    
   0,00+20,29+17,21  = 37,5  
 
Τιµή Μονάδος  1 m = 42,50 €   
( ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 144 
 
ΑΤΗΕ Ν8740.1  Κανάλι διανοµής απο αλουµίνιο διµερές τύπου DLΡ (LΕGRΑΝD) 

διαστάσεων 100 Χ 50 mm 
 
      Κανάλι διανοµής απο αλουµίνιο διµερές τύπου DLΡ (LΕGRΑΝD) µετα των αναλογουσών 
καµπύλων στηριγµάτων και µικροϋλικών, δηλ.την εργασία πλήρους εγκατατάσεως και 
σύνδεσης, σε τοίxο ή σοβατεπί.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
α. Κανάλι διανοµής διαστάσεων 100 Χ 50 
mm 

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\807.1   (m)  1,30x0,00  = 0  
β. Μικρουλικά 0,05 του α     
   0,05x0  = 0  
Εργασία     
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x20,29  = 6,09  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,30x17,21  = 5,16  

Άθροισµα    
   0,00+0,00+6,09+5,16  = 11,25  
 
Τιµή Μονάδος  1 m = 21,35 €   
( ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 145 
 
ΑΤΗΕ Ν8768.1  Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 6, 4 ζευγών  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 6, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και 
µικρουλικών επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
α.Τηλεφωνικό καλώδιο 4 ζευγών     
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\818.1   (m)  1,05x0,00  = 0  
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β.Μικρουλικά 0,10 του α     
   0,10x0  = 0  
Εργασία     
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,08x20,29  = 1,62  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,08x17,21  = 1,38  

Άθροισµα    
   0,00+0,00+1,62+1,38  = 3  
 
Τιµή Μονάδος  1 m = 4,16 €   
( ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 146 
 
ΑΤΗΕ Ν8975.1.7  Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, στεγασµένων χώρων 

ενδ.τύπου ΤCS 312 της ΡΗΙLΙΡS µε 2 λυχνίες 58 W  
 
      Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, στεγασµένων χώρων , αποτελούµενο από 
ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα,µε ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή 
στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
α. Φωτιστικό σώµα φθορισµού µε λυχνίες 
στεγασµένων χώρων ενδ.τύπου ΤSC 312 της 
ΡΗΙLΙΡS γιά 2 λαµπτήρες 58 W  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\874.1.7   (Τεµ.)  1,00x0,00  = 0  
β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
   0,02x0  = 0  
Εργασία     
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,70x20,29  = 14,2  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,70x17,21  = 12,05  

Άθροισµα    
   0,00+0,00+14,2+12,05  = 26,25  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 138,45 €   
( ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 147 
 
ΑΤΗΕ Ν8975.8.1  Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, στεγασµένων χώρων 

ενδ.τύπου TCW της ΡΗΙLΙΡS µε 1 λυχνία 18 W  
 
      Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λυχνίες, στεγασµένων χώρων , αποτελούµενο από 
ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα,µε ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή 
στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  
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Ανάλυση άρθρου 
Υλικά     
α. Φωτιστικό σώµα φθορισµού µε λυχνίες 
στεγασµένων χώρων ενδ.τύπου ενδ.τύπου 
TCW γιά 1 λαµπτήρες 18 W  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\874.8.1   (Τεµ.)  1,00x0,00  = 0  
β. Μικροϋλικά 0,02 του α     
   0,02x0  = 0  
Εργασία     
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,60x20,29  = 12,17  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,60x17,21  = 10,33  

Άθροισµα    
   0,00+0,00+12,17+10,33  = 22,5  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 83,70 €   
( ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 148 
 
ΑΤΗΕ Ν8976.3.7  Φωτιστικό σώµα τοίχου ή οροφής µε λαµπτήρες ΡL τύπου spot µε 

λαµπτήρες 13W,στεγανό  
 
      Φωτιστικό σώµα τοίχου ή οροφής δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση 
φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων,δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
α. Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως τοίχου ή 
οροφής για λαµπτήρα 13 W  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\881.3.7   (Τεµ.)  1,00x0,00  = 0  
β. Λαµπτήρας 13 W     
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\882.3.7   (Τεµ.)  1,00x0,00  = 0  
γ. Μικροϋλικά 0,02 του α     
   0,02x0  = 0  
Εργασία     
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,60x20,29  = 12,17  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,60x17,21  = 10,33  

Άθροισµα    
   0,00+0,00+0,00+12,17+10,33  = 22,5  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 93,20 €   
( ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 149 
 
ΑΤΗΕ Ν9308.2  Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεµα πάχους 10 cm µε µονό 

χυτοσιδηρούν κάλυµµα διαστάσεων 40Χ40 cm, βάθους 70 cm 
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      Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεµα πάχους 10 cm µε µονό χυτοσιδηρούν κάλυµµα 
δηλαδή προµήθεια, µεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή ξυλοτύπου, 
ενσωµάτωση των άκρων υπογείων σωλήνων διελεύσεως τροφοδοτικών καλωδίων και γενικά 
εκτέλεση κάθε εργασίας συµπεριλαµβανοµένων και των εκσκαφών γιά την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή του φρεατίου. Ο πυθµένας του φρεατίου θα επιστρωθεί µε σκυρόδεµα Σ 150 σε 
πάχος 10 cm.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
α. Εκσκαφή     
ΑΤΟΕ 2121   (m3)  0,35x37,24  = 13,03  
β. Σκυρόδεµα Σ 150 αυξηµένο κατά 10% γιά 
ξυλότυπο  

   

ΑΤΟΕ 3213   (m3)  0,13x162,13  = 21,08  
γ. Κάλυµµα φρεατίου χυτοσιδηρούν 
διαστάσεων 40Χ40 cm, µονό  

   

ΑΤΗΕ Υδρ. 8072   (Kg)  35,00x4,51  = 157,85  
Εργασία και πρόσθετη εργασία γιά 
µικροκατασκευές σε ώρες τεχνίτου Τεχν  

   

ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  3,00x20,29  = 60,87  

Άθροισµα    
   13,03+21,08+157,85+60,87  = 252,83  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 252,83 €   
( ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 150 
 
ΑΤΗΕ Ν9315.2  Πλαστικός σωλήνας P.V.C. Φ110, για την κατασκευή υπογείου δικτύου 

διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας P.V.C. δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός m 
πλαστικού σωλήνα από σκληρό PVC µε κεφαλή, εξωτερικής διαµέτρου 110 mm, πάχους 3.2 
mm, ανθεκτικού σε εσωτερική πίεση 6 ατµοσφαιρών, ποιότητας τύπου σωλήνος PVC 110 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΝ 1401-1 συµπεριλαµβανοµένων και των ειδικών τεµαχίων 
(καµπύλες, ταυ, συστολές κλπ) µαζί, µε τον απαιτούµενο οδηγό από γαλβανισµένο σύρµα 5 
mm2 γιά την κατασκευή υπογείου δικτύου διελεύσεως ηλεκτρικών καλωδίων, 
συγκροτουµένου από επί µέρους τεµάχια (µε ειδική κόλλα) και εγκατάσταση αυτών µέσα σε 
χάνδακα βέθους 60-70 cm 
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
α) Σωλήνας πλαστικός απο ΡVC 
αποxέτευσης Πίεσης 6 atm Φ 110 mm 

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\563.1.8   (m)  1,05x0,00  = 0  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,10x20,29  = 2,03  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,10x17,21  = 1,72  

Άθροισµα    
   0,00+2,03+1,72  = 3,75  
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Τιµή Μονάδος  1 m = 9,63 €   
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 151 
 
ΑΤΗΕ Ν9500.1  Πρίζα τηλεφώνου και δικτύου πληροφοριών 8 επαφών, διπλή   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 61  100,00%  
 
      Πρίζα τηλεφώνου και δικτύου 8 επαφών, διπλή, CAT.6, xωνευτή µε το κουτί, δηλ. 
προµήθεια και προσκόµιση, µικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη 
λειτουργεία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
α. Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών, διπλή     
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\960.1   (Τεµ.)  1,00x0,00  = 0  
β. Μικροϋλικά 0,10 του α     
   0,10x0  = 0  
Εργασία     
 Τεχνίτης      
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,15x20,29  = 3,04  

Άθροισµα    
   0,00+0,00+3,04  = 3,04  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 8,54 €   
( ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 152 
 
ΝΕΤ Υ∆Ρ-Α 
12.10.1  

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος. 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6711.1  100,00%  

 
      Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-
Uσυµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
06-02-02 ''∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U''. 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την 
εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 
λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα 
που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
µεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 
απαιτούµενης προς τούτο κόλλας). 
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β. Η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για τον χειρισµό και την σύνδεση των 
σωλήνων. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων µεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου 
κατά τµήµατα. 
∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου: 
 
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγµατος, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
- Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα) 
- Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των 
φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 m = 3,80 €   
( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 153 
 
ΑΤΗΕ N\8915.1.7  Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 40 Α  
 

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

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
α) Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών 
γραµµών ενδεικτικού τύπου WLSIEMENS 
µονοπολικός εντάσεως 40 Α  

   

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ 859.1.7   (Τεµ.)  1,00x0,00  = 0  
Μικροϋλικά 0,02 του α     
   0,02x0  = 0  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,30x20,29  = 6,09  

Άθροισµα    
   0,00+0,00+6,09  = 6,09  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 18,53 €   
( ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 154 
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ΑΤΗΕ Ν\8041.1  Σπιράλ σύνδεσης µε ενσωµατωµένο ρακόρ µπαταρίας µήκους 20cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 
      Σπιράλ σύνδεσης µε ενσωµατωµένο ρακόρ µπαταρίας, δηλαδή τοποθετηµένο επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
α) Εύκαµπτος επενδυµένος χαλκοσωλήνας 
µονοσωληνίου διαµέτρου Φ 15 mm 

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\581   (m)  1,30x0,00  = 0  
Εργασία     
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,10x20,29  = 2,03  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 004   (h)  0,10x23,65  = 2,36  

Άθροισµα    
   0,00+0,00+2,03+2,36  = 4,39  
 
Τιµή Μονάδος  1 m = 6,34 €   
( ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 155 
 
ΑΤΗΕ Ν\8768.3  Τηλεφωνικό καλώδιο FTP 100, CATEG. 6, 4 ζευγών  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Τηλεφωνικό καλώδιο FTP 100, CATEG. 6, δηλαδή προµήθεια και προσκόµιση υλικών και 
µικρουλικών επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
α.Τηλεφωνικό καλώδιο 4 ζευγών     
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\818.1   (m)  1,05x0,00  = 0  
β.Μικρουλικά 0,10 του α     
   0,10x0  = 0  
Εργασία     
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,08x20,29  = 1,62  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,08x17,21  = 1,38  

Άθροισµα    
   0,00+0,00+1,62+1,38  = 3  
 
Τιµή Μονάδος  1 m = 3,00 €   
( ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 156 
 
ΑΤΗΕ Ν\8840.1.1  Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο 
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Ηλεκτρικός πίνακας, χωνευτής τοποθέτησης  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Ηλεκτρικός πίνακας, χωνευτής τοποθέτησης, όπως στην τεχνική περιγραφή και τις 
προδιαγραφές, µε τα µέσα προστασίας γραµµών άφιξης και αναχώρησης (διακόπτη 
διαρροής, γενικό διακόπτη, γενικές ασφάλειες, µικροαυτόµατοους, διακόπτες φορτίου, 
αυτόµατους διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες) κατασκευασµένος από 
χαλυβδοέλασµα DKP µε κάλυµµα από plexiglass  σύµφωνα µε τα σxέδια και τις 
προδιαγραφές µε όλα τα υλικά και µικροϋλικά, καλώδια κλπ. την εργασία εγκατάστασης 
καισύνδεσης, καθώς και τις δοκιµές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
α) Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα, 
"ντεκαπέ"  

   

ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ Ν\840.13   (Τεµ.)  1,00x0,00  = 0  
Καλώδια εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ 
µικροϋλικά στερεώσεως 0,05 του α  

   

   0,05x0  = 0  
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
α) Εργασία Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  2,00x20,29  = 40,58  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  2,00x17,21  = 34,42  

Άθροισµα    
   0,00+0,00+40,58+34,42  = 75  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 274,50 €   
( ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 157 
 
ΑΤΗΕ Ν\8993.13  Πιστοποίηση δοµηµένης καλωδίωσης   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 61  100,00%  
 
      πιστοποίηση δοµηµένης καλωδίωσης    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Υλικά     
Εργασία     
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  4,00x20,29  = 81,16  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  4,00x17,21  = 68,84  

Άθροισµα    
   0,00+81,16+68,84  = 150  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 2000,00 €   
( ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  )  
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A.T.: 158 
 
ΑΤΗΕ Ν\8993.14  ∆ηµιουργία δικτύου Wi-fi   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      ∆ηµιουργία και επέκταση του δικτύου Wi-fi  µε δυνατότητα εξάλειψης των νεκρών σηµείων 
µη ύπαρξης σήµατος. (Wireless access point)    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

1. ΥΛΙΚΑ     
2. ΕΡΓΑΣΙΑ     
α) Τεχνίτης     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  4,00x20,29  = 81,16  
β) Βοηθός     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  4,00x17,21  = 68,84  

Άθροισµα    
   0,00+81,16+68,84  = 150  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 130,00 €   
( ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ )  
 

A.T.: 159 
 
ΑΤΗΕ Ν\9383.2  αποξήλωση υφιστάµενων φωτιστικών σωµάτων και αντικατάσταση 

αυτών µε νέα ιδίου τύπου   
 
      αποξήλωση υφιστάµενων φωτιστικών σωµάτων, δηλαδή προµήθεια και αποκατάσταση 
των υφιστάµενων φωτιστικών και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.    
( 1 Τεµ. )  Τεµάχιο  

 
Ανάλυση άρθρου 

Εργασία     
Τεχν     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   (h)  0,25x20,29  = 5,07  
Βοηθ     
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 002   (h)  0,25x17,21  = 4,3  

Άθροισµα    
   5,07+4,3  = 9,37  
 
Τιµή Μονάδος  1 Τεµ.  = 9,37 €   
( ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ )  
 

A.T.: 160 
 
ΑΤΗΕ Ν\9383.3  Αποξήλωση  ηλεκτρικών σχαρών µετά των καλωδίων ή και 

αποξήλωση λοιπών στοιχείων ηλεκτρικής εγκατάστασης και 
εγκατάσταση νέων στην νέα οροφή   

 
      Αποξήλωση ηλεκτρικών σχαρών µετά των καλωδίων ή και αποξήλωση λοιπών στοιχείων 
ηλεκτρικής εγκατάστασης και εγκατάσταση νέων στην νέα οροφή, δηλαδή προσεκτική 
αποξήλωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της οροφής του κτιρίου. Στιν τιµή 
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περιλαµβάνεται κάθε µικροϋλικό που θα απαιτηθεί και ότι άλλο είναι απαραίτητο και δεν 
κατονοµάζεται, για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του κτιρίου, ήτοι προµήθεια όλων των 
απαραίτητων υλικών και εργασία για την κανονική και ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.    
( 1 κ.α. )  Κατ' αποκοπήν  

 
Ανάλυση άρθρου 

 
Τιµή Μονάδος  1 κ.α.  = 1000,00 €   
( ΧΙΛΙΑ  )  
 
 
 
 
 
 

 
Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2014 

 
 
 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
  

Με την αρίθµ. Πρωτοκόλλου οικ. 50274/23-06-2014 απόφαση της ∆/νσης Τεχνικού Ελέγχου της 
Α.∆.Μ.Θ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συντάχθηκε   

 Ο  Αν. Προϊστάµενος του Τµήµατος 
Τεχνικής Υποστήριξης Κ.Μ. 

 
 
 

Η Αν. Προϊσταµένη της ∆/νσης 
Τεχνικού Ελέγχου 

Αναστάσιος Καραβανάς 
Μηχ. Μηχανικός µε Ε΄β. 

Αντώνης Σαµαράς  
ΠΕ Μηχανικών µε ∆΄β. 

Χρύσα Καριπίδου 
Αγρ. Τοπ. Μηχανικών µε Β΄β.  

   


