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Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ∆.Ε.Λ - Π
ΑΡ. ΜΕΛ. 40 / 2015

ΙΑΣΟΝΟΣ & ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ, Τ.Κ. 20300

Θέση: ∆.Ε. Λ-Π

Τιµολόγιο Μελέτης

A.T.:

001

ΑΤΗΕ 8141.1.2

Αναµικτήρας (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,
επιχρωµιωµένος νιπτήρα επίτοιχος - ∆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 νιπτήρα επίτοιχος - ∆ιαµέτρου 1/2 ins
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
57,94

A.T.:

002

ΑΤΗΕ 8141.2.2

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 τοποθετηµένος σε νιπτήρα - ∆ιαµέτρου 1/2 ins
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
60,62

A.T.:

003

ΑΤΗΕ 8160.1

Νιπτήρας πορσελάνης ∆ιαστ. 40 Χ 50 cm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 17

100,00%

Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ ( σταγγιστήρα) πώµα µε άλυσο, σιφώνι χρωµέ
Φ 1 1/4 ins στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήµατα όπως και τα µικροϋλικά
(µολυβδόκολλα, τσιµέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία
∆ιαστ. 40 Χ 50 cm
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

Επ & Συν Σχολικών Κτιρίων ∆Ε Λ-Π

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
158,49

A.T.:

004

∆ΙΚΤΥΑ Ν\62.2

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαµηλής πιέσεως µε το
δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήµατά του.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 14

100,00%

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήµενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και
υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συγκολλήσεως στοµίων.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
117,01

A.T.:

005

∆ΙΚΤΥΑ Ν\ΓΛ_.ΛΟΥ

Ανακαίνσηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων µετά των ειδών
υγιεινής, υδρορροών κλπ. και των εγκαταστάσεων αποχετεύσεως
Επισκευή στο χώρο των w.c. του Γυµνασίου Λουτρακίου

Πλήρης ανακατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων του χώρου
των w.c.. ∆ηλαδή πλήρη δίκτυα αποχέτευσης, ύ-δρευσης, εξαερισµού , απορροής όµβριων µε τους
υδραυλικούς υποδοχείς και τα εξαρ-τήµατα τους (νιπτήρες, λεκάνες ασιατικού ή ευρωπαϊκού τύπου,
καζανάκια πλύσεως, ουρητήρια, νεροχύτες, νιπτήρες εργαστηρίων, υδροπίδακες, ποδόλουτρα, SΙΝΚ,
µπα-ταρίες, κάνουλες, σιφώνια, βαλβίδες, καθίσµατα λεκανών, εταζέρες, καθρέπτες, σαπου-νοθήκες,
αντλίες κ.λ.π.) τις απαραίτητες σωληνώσεις (πλαστικοί σωλήνες πίεσης 6 ΑΤΜ, γαλβανισµένοι
σιδηροσωλήνες υπέρβαρου τύπου (πράσινη ετικέτα), τσιµεντοσω-λήνες, µολυβδοσωλήνες κ.λ.π.), τα
διάφορα εξαρτήµατα και µέσα σύνδεσης (φρεάτια µε χυτοσίδηρα διπλά καλύµµατα, γωνίες, ταυ,
µούφες, καπέλα εξαερισµού, µπαταρίες νι-πτήρων και καταιωνιστήρων, διακόπτες, βάνες σιφώνια,
οχετοί, κανάλια, εσχάρες κα-ναλιών, εσχάρες όµβριων, ταρατσοµόλυβα κ.λ.π.) τους χρωµατισµούς
(τελικό χρώµα δικτύου ύδρευσης µπλε) και κάθε άλλη εργασία, υλικά και µικροϋλικά σύµφωνα και µε
την εντολή της επίβλεψης
Στο κατ’ αποκοπή τίµηµα περιλαµβάνονται η πλήρης κατασκευή της υδραυλικής εγκατά-στασης εντός
των κτιρίων, καθώς και οι εγκαταστάσεις των υδρορροών, εξαερισµού, ύ-δρευσης και αποχέτευσης οι
οποίες εφάπτονται εξωτερικά των κτιρίων, τοποθέτηση και σύνδεση των δικτύων, εξαρτηµάτων και
υδραυλικών υποδοχέων), οι δοκιµές της εγκατά-στασης και η σύνδεση του δικτύου ύδρευσης µε το
δίκτυο του αυλείου χώρου και του δι-κτύου αποχέτευσης µε το δίκτυο αποχέτευσης του αυλείου
χώρου.
Επίσης στο κατ’ αποκοπή τίµηµα περιλαµβάνονται και όλες οι απαραίτητες οικοδοµικές και
χωµατουργικές εργασίες.
( 1 κ.α. )
Κατ' αποκοπήν
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
3000,00

A.T.:

006

∆ΙΚΤΥΑ
Ν\ΗΛ_W.C

Εργασίες εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης στα W.C. της αίθουσας
Κοµµωτικής στο ΕΚΛ
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 52

100,00%

Πλήρης κατασκευή της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης για την σύνδεση των διαφόρων
φωτιστικών σηµείων, των φωτοκυτάρων των ρευµατοδοτών καθώς και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή
όργανο ή αυτοµατισµός υποδειχτεί από την επίβλέπουσα υπηρεσία, στα W.C. της Αιθουσας
Κοµµωτικής του Ε.Κ.Λ., σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τους ισχύοντες
Επ & Συν Σχολικών Κτιρίων ∆Ε Λ-Π

κανονισµούς ΕΛΟΤ και ∆ΕΗ και τις οδηγίες και εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για παράδοση
σε πλήρη, έντεχνη και ασφαλή λειτουργία.
Στην τιµή περιλαµβάνονται:
1)Η προµήθεια, µεταφορά επι τόπου και πλήρης εγκατάσταση όλων των υλικών και µικροϋλικών που
απαιτούνται για την πλήρη λειτουγία της ηλεκτρ. εγκατάστασης,
2)όλες οι απαιτούµενες εργασίες και η χρήση συσκευών και µηχανηµάτων για την έντεχνη τοποθέτηση
των υλικών,
3)οι αποξηλώσεις όσων στοιχείων απαιτείται από την υπάρχουσα ηλ. εγκατάσταση,
4)η προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών καναλιών επαρκούς διατοµής για την όδευση των
καλωδιώσεων καθώς και οι διανοίξεις οπών και αυλάκων και η αποκατάσταση αυτών,
5)η προµήθεια και τοποθέτηση διακοπτών και ρευµατοδοτών ''ΣΟΥΚΟ'' απλών και τριφασικών αν
χρειαστούν, τα κυτία διακλαδώσεως, τα κυτία των διακοπτών και ρευµατοδοτών, οι αγωγοί ΝΥΥ
φάσεως, ουδετέρου και γειώσεως κατάλληλης διατοµής ανάλογα µε την ισχύ κάθε συσκευής, και όχι
µικρότερης από 3Χ2,5 mm2 και τα κάθε φύσεως λοιπά υλικά και µικροϋλικά καθώς και εργασίες και
µικροεργασίες για την παράδοση της ηλεκτρικής εγκατάστααης σε πλήρη, έντεχνη, ασφαλή και
κανονική λειτουργία,
Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι γνωστού και εύφηµου κατασκευαστικού οίκου µε
πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 - ISO 9002, ευρέως κυκλοφορούντα στην Ελληνική αγορά, οι δε
εργασίες νοούνται πλήρως και εντέχνως περαιωµένες και για παράδοση του συνόλου της
εγκατάστασης σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.
(κατ' αποκοπήν)
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
500,00

A.T.:

007

∆ΙΚΤΥΑ
Ν\Υ∆Ρ_.ΑΠΟ.Χ

Εργασίες εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης στα w.c. της
αίθουσας κοµµωτικής στο ΕΚΛ
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 12

100,00%

Για την σύνδεση όλων των νέων υδραυλικών υποδοχέων στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης
Στην τιµή του άρθρου αυτού περιλαµβάνονται:
1.Όλα τα υλικά και µικρουλικά συγκολλήσεως, συνδέσεως και στερεώσεως(προµήθεια, µεταφορά επί
τόπου) και η εργασία για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη τοποθέτηση των υδραυλικών υποδοχέων
στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης
2. Προµήθεια και τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης των σιφωνιών δαπέδου έως το φρεάτιο
αποχετέυσεως από σκληρό PVC καθώς και οι σωληνώσεις αποχέτευσης των νιπτήρων διαµ.
35/40mm και η προµήθεια και τοποθέτηση σωληνώσεων θερµού και ψυχρού νερού από
σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο ή χαλκοσωλήνα σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης
3. Τα εξαρτήµατα σχηµατισµού των παραπάνω σωληνώσεων (µούφες, ταυ, καµπύλες,κλπ)
4. Εργασίες εκσκαφής χανδάκων επί εδάφους, δαπέδου ή τοίχου µε καλεµόσφυρο, καθαιρέσεων κάθε
είδους, µεταφοράς των µπαζών σε οποιαδήποτε απόσταση, εγκατάστασης των νέων σωληνώσεων,
των εξαρτηµάτων και των ειδών υγιεινής(νιπτήρα, κλπ) αποκατάστασης χανδάκων µε τσιµεντόλασπη
και επαναφορά αυτών στην προτέρα κατάσταση, καθώς και δοκιµών για την παράδοση της
υδραυλικής εγκατάστασης σε πλήρη, έντεχνη και κανονική λειτουργία, σύµφωνα µε τους κανόνες της
τέχνης και της επιστήµης , και τις οδηγίες της Επίβλεψης.
Στο κατ’ αποκοπή τίµηµα περιλαµβάνονται η πλήρης κατασκευή της υδραυλικής εγκατά-στασης εντός
του κτιρίου, καθώς και οι εγκαταστάσεις των υδρορροών, εξαερισµού, ύ-δρευσης και αποχέτευσης οι
οποίες εφάπτονται εξωτερικά του κτιρίου, τοποθέτηση και σύνδεση των δικτύων, εξαρτηµάτων και
υδραυλικών υποδοχέων), οι δοκιµές της εγκατά-στασης και η σύνδεση του δικτύου ύδρευσης µε το
δίκτυο του αυλείου χώρου και του δι-κτύου αποχέτευσης µε το δίκτυο αποχέτευσης του αυλείου
χώρου.

Επ & Συν Σχολικών Κτιρίων ∆Ε Λ-Π

Επίσης στο κατ’ αποκοπή τίµηµα περιλαµβάνονται και όλες οι απαραίτητες οικοδοµικές και
χωµατουργικές εργασίες.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΧΙΛΙΑ
1000,00

A.T.:

008

κολ Ν\8983.10.3.1

Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα
(αρµατούρα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό µε λαµπτήρα 100 W
πυρακτώσεως Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 60

100,00%

Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής προστασίας κατά τη µελέτη δηλαδή
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων, δοκιµή
και παράδοση σε λειτουργία
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
32,92

A.T.:

009

Νεο-ΟΙΚ
Ν\ΞΥΛΠ.ΕΡ

Προπετάσµατα περσιδωτά εκ ξύλινων περσίδων Εξωτερικά Σταθερά.

Κωδ. αναθεώρησης :

ΑΤΟΕ 7813

100,00%

Προµήθεια και τοποθέτηση οριζόντιων περσίδων εξωτερικής χρήσης, µε πλάτος περσίδας 12mm
έως 15mm, πάχους 10mm και µήκους 3,00µ έως 4,00µ, σε χρώµα από το χρωµατολόγιο του εκάστοτ
οίκου, χωρίς µετώπες(κάλυπτρα)
Οι πλαϊνοί οδηγοί θα είναι από προφίλ αλουµινίου σχήµατος C µε στηρίγµατα.
Όλα τα εµφανή µέρη αλουµινίου θα είναι βαµµένα µε ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, σε χρώµα
αλουµινίου από το χρωµατολόγιο του οίκου.
Στην τιµή περιλαµβάνονται ο δειγµατισµός, η λήψη κατασκευαστικών µέτρων, η κατασκευή, οι
µεταφορές η τοποθέτηση και η ρύθµιση των περσίδων ανά τεµάχιο.
Η κατασκευή θα γίνει σύφωνα µε τα σχέδια και τις οδηγίες της επίβλεψης.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
15,00

A.T.:

010

ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ Β95.1

Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέµατος που έχουν υποστεί φθορές
λόγω διάβρωσης οπλισµού από την δράση χλωριόντων και την
ενανθράκωση του σκυροδέµατος µε εφαρµογή αναστολέων διάβρωσης
και επισκευαστικών κονιαµάτων. Σε στοιχεία από οπλισµένο
σκυρόδεµα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µικρότερο των 10,0 m, µε
σποραδική εφαρµογή επισκευαστικών κονιαµάτων (επιφανείας µε
σποραδικές οξειδώσεις οπλισµού).
Κωδ. αναθεώρησης :

Ο∆Ο 2412

Στην τιµή µονάδος προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:
Επ & Συν Σχολικών Κτιρίων ∆Ε Λ-Π

100,00%

· Επιµελής καθαρισµός της επιφανείας του σκυροδέµατος από όλα τα σαθρά τεµάχια (ιδιαίτερα στην
περιοχή των αρθρώσεων Gerber).
· Εφαρµογή αναστολέων διάβρωσης για την αντιµετώπιση της διάβρωσης του οπλισµού που οφείλεται
στην εισχώρηση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέµατος.
· Αποκατάσταση της διατοµής µε εφαρµογή επισκευαστικών κονιαµάτων.
Η πορεία εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης έχει ως εξής:
- Επιµελής καθαρισµός των επιφανειών των διαµήκων και εγκάρσιων δοκών µε υδροβολή υψηλής
πίεσης για την αφαίρεση όλων των σαθρών σκυροδεµάτων (αποτελέσµατα διόγκωσης, αποφλοίωσης,
απολέπισης, αποκόλλησης κλπ λόγω της διάβρωσης του οπλισµού από την εισχώρηση χλωριόντων
και την προοδευτική ενανθράκωση του σκυροδέµατος).
Κατά την φάση αυτή οι εκτεθειµένες ράβδοι οπλισµού (θα είναι διαβρωµένες στο σύνολό τους) θα
καθαρισθούν επιµελώς µε τοπική υδροβολή υψηλής πιέσεως ή αµµοβολή ή/και χρήση
ηλεκτροεργαλειών χειρός µε συρµατόβουρτσα, ούτως ώστε να αποκτήσουν καθαρή µεταλλική
επιφάνεια ποιότητος Sa 2 1/2 κατά τους Σουηδικούς κανονισµούς.
- Εφαρµογή αναστολέα διάβρωσης σε παχύρευστη µορφή επί των εκτεθειµένων ράβδων οπλισµού µε
πινέλο ή ρολλό.
- Πλήρωση κοιλοτήτων και κάλυψη εκτεθειµένων οπλισµών (που έχουν ήδη επικαλυφθεί µε
αναστολέα διάβρωσης) µε επισκευαστικό κονίαµα δύο συστατικών, βιοµηχανικής προέλευσης, µε
εκτόξευση, µυστρί ή σπάτουλα. Στο επισκευαστικό κονίαµα θα προστεθεί αναστολέας διάβρωσης ως
πρόσθετο (admixture), ενώ συνιστάται η προσθήκη ινών προπυλενίου για την αποφυγή της πλαστικής
ρηγµατώσεως. Το απαιτούµενο εργάσιµο και η συνεκτικότητα (consistancy) του επισκευαστικού
κονιάµατος (ιδιαίτερα στις περιοχές των κάτω πελµάτων των δοκών) θα ρυθµισθεί µε κατάλληλα
πρόσθετα, συµβατά µε τα υλικά του κονιάµατος (σύµφωνα µε τις οδηγίες του παραγωγού των
υλικών).
Οι επεµβάσεις της κατηγορίας αυτής θα είναι τοπικού χαρακτήρα.
- Ψεκασµός ολόκληρης της εκτεθειµένης επιφανείας του σκυροδέµατος (αφού έχει ολοκληρωθεί οι
ανωτέρω εργασίες) µε υγρό αναστολέα διάβρωσης για την εξασφάλιση προστασίας στο σύνολο του
περιµετρικού οπλισµού των διαφόρων στοιχείων του φορέα, δεδοµένου ότι µε την υδροβολή δεν
αποµακρύνεται όλο το ενανθρακωµένο σκυρόδεµα, παρά µόνον αυτό που έχει ήδη χαλαρώσει και
ρηγµατωθεί.
Οι αναστολείς διάβρωσης πρέπει να είναι κατεισδύοντος τύπου (διαχεόµενοι) (migrating corrosion
inhibitors).
- Βαφή των εκτεθειµένων επιφανειών του φορέα µε χρώµα ακρυλικής βάσης (σιλοξανικές βαφές),
υψηλής διαπνοής και υψηλής αντίστασης στην διείσδυση νερού και χλωριδίων. Εφαρµογή µε ψεκασµό
ή (τοπικό) µε ρολλό.
Στην τιµή της µονάδος περιλαµβάνονται:
· Τα πάσης φύσεως ενσωµατούµενα υλικά (κύρια και βοηθητικά) του συστήµατος που θα προταθεί
από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.
· Το σύστηµα υλικών (αναστολές διάβρωσης, επισκευαστικά κονιώµατα, πρόσθετα, βαφές κλπ) θα
πρέπει να έχει επιτυχώς εφαρµοσθεί σε παρεµφερή έργα.
· Ο Ανάδοχος µε την έκθεση µεθοδολογίας θα υποβάλει και υλικά τεκµηρίωσης της επιτυχούς
εφαρµογής των προτεινοµένων υλικών (βεβαιώσεις ΚτΕ, τεχνικές εκθέσεις, φωτογραφικό υλικό κλπ).
· Οι δαπάνες προετοιµασίας, ανάµειξης και εφαρµογής των υλικών (εργατική δαπάνη, εξοπλισµός,
µέσα) σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου πραγωγής αυτών.
· Οι προσωρινές κατασκευές και ικριώµατα προσέγγισης στις θέσεις εφαρµογής ή εναλλακτικά η
χρήση ειδικού εξοπλισµού προσέγγισης (καδοφόρα οχήµατα, αυτοκινούµενες διαβάθρες, αναρτηµένοι
σιδηρότυποι, ειδικές παντεταρισµένες λύσεις κ.ο.κ.)
· Οι δαπάνες εκτέλεσης των πάσης φύσεως εργαστηριακών δοκιµών
Οι δαπάνες των µέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση εργασιών σε µεγάλα ύψη και τον χειρισµό
τοξικών ή δραστικών χηµικών (εποξειδικά υλικά κλπ).
(προστατευτικές κατασκευές, µέσα ατοµικής προστασίας προσωπικού).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) επιφανείας φορέα ή βάθρων που αποκαθίστανται ως άνω για τις
ακόλουθες περιπτώσεις εφαρµογής.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):
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ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
86,50

A.T.:

011

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.1.2

Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί
αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 1104

100,00%

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεµφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων,
χαλίκων, άµµου, αµµοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί
οποιουδήποτε τροχοφόρου µεταφορικού µέσου ή ζώου.
Τιµή ανά τόνο (ton)
(1t)
Τόννοι
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
1,65

A.T.:

012

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.4

Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορά υλικών µε µονότροχο.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 1127

100,00%

Μεταφορά µε µονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάµετρο αποστάσεως.
Τιµή ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m)
( 1 t 10m )
Τοννοδεκάµετρα
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΥΟ
2,00

A.T.:

013

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.7.1

Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου
οδών καλής βατότητας
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 1136

100,00%

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h
Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km)
( 1 tkm )
Τοννοχιλιόµετρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
0,350

A.T.:

014

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.7.2

Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές µε αυτοκίνητο διά µέσου
οδών περιορισµένης βατότητας
Κωδ. αναθεώρησης :
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ΟΙΚ 1137

100,00%

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.
Επί οδού µη επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h.
Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km)
( 1 tkm )
Τοννοχιλιόµετρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
0,450

A.T.:

015

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 0204-00-00 ''Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων''
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε
οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.
( 1 m3 )
Κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
6,60

[*]

(4,5+2,1)

A.T.:

016

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
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
4,50

A.T.:

017

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.21

Χωµατουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις µε
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κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2162

100,00%

Κατασκευή στρώσεων από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, µη πλαστικά. Περιλαµβάνονται οι
πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη
έως 30 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές
πλάκες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 ''Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων
τεχνικών έργων''.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την
επίχωση.
( 1 m3 )
Κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΤΕ
5,00

A.T.:

018

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
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
15,70

A.T.:

019

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
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
30,10

[*]

(28+2,1)

A.T.:

020

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και

Επ & Συν Σχολικών Κτιρίων ∆Ε Λ-Π

οιουδήποτε πάχους. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
σε ποσοστό > 50%
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2237

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.
Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων χρησίµων πλακών από το κονίαµα, η µεταφορά τους
σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήµατα.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
11,20

A.T.:

021

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.21.1

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2238

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
4,50

A.T.:

022

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.22.1

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραµώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράµων
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2241

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
6,70

A.T.:

023

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.22.2

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραµώσεων. Με προσοχή, για την
εξαγωγή ακεραίων κεράµων σε ποσοστό > 50
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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
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝΝΙΑ
9,00

A.T.:

024

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.23

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισµάτων.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2252

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
5,60

A.T.:

025

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.37.3

Καθαιρέσεις. ∆ιάνοιξη αυλακιού σε λιθοδοµή ή άοπλο σκυρόδεµα. Για
πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2269.Γ

100,00%

∆ιάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδοµή ή άοπλο σκυρόδεµα, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα
ικριώµατα, η εργασία µόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις
θέσεις φορτώσεως.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
( 1 µµ )
Μέτρο Μήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ
28,00

A.T.:

026

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.60

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών
επιστρώσεων.
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Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2236

100,00%

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (µοκέτες κλπ), µε πλήρη
απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού µε φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία
και µεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
2,20

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
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
5,60

A.T.:

028

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 32.1.4

Κατασκευές από σκυρόδεµα. Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου,
διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή
πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 3214

100,00%

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ),
µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί
των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής
των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ:
01-01-01-00 ''Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος'',
01-01-02-00 ''∆ιάστρωση σκυροδέµατος'',
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέµατος'',
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος'',
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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
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝΕΝΗΝΤΑ
90,00

A.T.:

029

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
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σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00
''Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων''
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των
ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την
παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την
επιµέτρηση των οπλισµών.
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ2008. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των
ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι
εναλλάξ
- Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.
- Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.
- Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
- Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα
απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
- Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την
µελέτη.
( 1 Kg )
Χιλιόγραµµο (Κιλό)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
1,01

A.T.:

030

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 49.5

∆ιαζώµατα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδοµών. Ενισχύσεις
τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα.
Κωδ. αναθεώρησης :

Υ∆Ρ 6630.1

100,00%

Ενίσχυση τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα στις θέσεις σύνδεσης αυτών µε τον φέροντα
οργανισµό, για την ελαχιστοποίηση των ρωγµών (λόγω π.χ. σεισµικής φόρτισης). Συµπεριλαµβάνεται
η προµήθεια του πλέγµατος, η κοπή του σε λωρίδες (ελαχίστου πλάτους 50 cm) και η στερέωσή του
στην τοιχοποιΐα µε κατάλληλους ήλους σε πυκνό κάνναβο.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²).
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
2,60

A.T.:

031

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 49.10

∆ιαζώµατα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδοµών. Αγκυρώσεις
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τοιχοδοµών στον φέροντα οργανισµό µε γαλβανισµένα ή ανοξείδωτα
µεταλλικά στοιχεία.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 3876

100,00%

Αγκυρώσεις τοιχοδοµών κατά µήκος των συνδέσεών τους µε τον φέροντα οργανισµό, σύµφωνα µε
την µελέτη, µε γαλβανισµένα ή ανοξείδωτα µεταλλικά στοιχεία κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 845-1 ''Προδιαγραφή
για βοηθητικά εξαρτήµατα τοιχοποιίας - Μέρος 1: Αγκύρια, λάµες στερέωσης, λάµες ανάρτησης και
στηρίγµατα.
Τιµή ανά τρέχον µέτρο αγκυρούµενης πλευράς τοιχοδοµής (m)
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
7,30

A.T.:

032

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.
- 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
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
190,00

A.T.:

033

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.80.1

Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Πέργκολες και
περεµφερή. Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία
λαρικοειδή (λαρτζίνη)
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 5621

100,00%

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

Επ & Συν Σχολικών Κτιρίων ∆Ε Λ-Π

α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:
- Ολα τα απαιτούµενα συνδετικά µέσα, όπως γαλβανισµένα εν θερµώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές
κόλλες, γαλβανισµένα µεταλλικά ειδικά τεµάχια και στηρίγµατα, βύσµατα χηµικά ή εκτονούµενα κλπ.
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντοµα.
- Τα ελαστικά παρεµβύσµατα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασµών ή κρούσεων από οποιοδήποτε
συνθετικό υλικό, οι µαστίχες σφράγισης αρµών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),
- Τα στηρίγµατα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα
κουφώµατα ) από εν θερµώ γαλβανισµένη λάµα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, µαζί µε την
τσιµεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,
- Οι σύνδέσµοι ακαµψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωµάτων µέχρι τη πήξη των
κονιαµάτων στήριξης,
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ηµικυκλικό αρµοκάλυπτρο
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται µεγαλύτερα στα επιµέρους άθρα),
- Oι ενδεχόµενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώµατα µε ποδιά,
- Oι προδιαµορφωµένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτηµάτων,
- Η σήµανση των φύλλων για την µονοσήµαντη αντιστοίχησή τους,
- Τα ενδεχόµενα ξύλινα κατωκάσια,
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από µοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραµένουν θα
είναι από εµποτισµένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,
- Τα ενδεχόµενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάµβακας κλπ)
- Ολα τα µεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και
κίνησής των κουφωµάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόµενη παράγραφο ή αναφέρονται
ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,
β) Στις τιµές µονάδας δεν συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο
άρθρο):
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,
- για ενδεχόµενα ειδικά µεταλλικά κατωκάσια,
γ) Οι τιµές µονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για µεταβολές των διαστάσεων της βασικής δοµικής
ξυλείας του κουφώµατος µέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιµή (T2) θα
προσδιορίζεται βάσει του τύπου:
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συµβατικά προβλεπόµενος στο τιµολόγιο όγκος
ξυλείας και V2 ο νέος.
Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη), κατηγορίας τουλάχιστον
C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποιουδήποτε σχεδίου, µε ή χωρίς στύλους και σε οιοδήποτε ύψος
από το έδαφος, µε πλήρη κατεργασία (ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο) των επιφανειών των ξύλων και
διαµόρφωση των ακµών και των άκρων τους σύµφωνα µε το σχέδιο, µε ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα ή
ορειχάλκινα στηρίγµατα των στύλων στο δάπεδο και εξαρτήµατα σύνδεσης των ξύλων µεταξύ τους και
την στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα δοµικά στοιχεία. Συµπεριλαµβάνονται υλικά, µικροϋλικά,
ικριώµατα και εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) τοποθετηµένης ξυλείας.
( 1 m3 )
Κυβικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ
730,00

A.T.:

034

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
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ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των
κιγκλιδωµάτων.

( 1 Kg )
ΕΥΡΩ

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
Χιλιόγραµµο (Κιλό)
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
4,50

A.T.:

035

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.1.2

Κυγκλιδώµαρατα σιδηρά - Περιφράγµατα. Σιδηρά κιγκλιδώµατα από
ράβδους συνήθων διατοµών. Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραµµες και
καµπύλες ράβδους
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 6402

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.

( 1 Kg )
ΕΥΡΩ

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
Χιλιόγραµµο (Κιλό)
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
5,30

A.T.:

036

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.10.3

Κυγκλιδώµαρατα σιδηρά - Περιφράγµατα. Κιγκλιδώµατα από
σιδηροσωλήνες µαύρους. Από σιδηροσωλήνες µαύρους Φ 2''
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 6413

100,00%

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώµατος απλού από οριζόντια τµήµατα και ορθοστάτες από
σιδηροσωλήνες µαύρους, µε όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεµάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά
τεµάχια, αντισκωριακή επίστρωση µε βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, καθώς και
εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού χρωµατισµού (συµπεριλαµβανοµένων των υλικών βαφής).
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)
( 1 µµ )
Μέτρο Μήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
16,80

A.T.:

037

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.48

Κυγκλιδώµαρατα σιδηρά - Περιφράγµατα. Συρµατόπλεγµα µε
ροµβοειδή οπή.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 6448

100,00%

Συρµατόπλεγµα ροµβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m² τοποθετηµένο σε
πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγµάτων.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) καλυπτοµένης επιφανείας περιφραγµάτος.
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( 1 m2 )
ΕΥΡΩ

Τετραγωνικό µέτρο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
3,05

A.T.:

038

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.1.4

Αρµολογήµατα - Επιχρίσµατα. Αρµολογήµατα όψεων υφισταµένων
τοιχοδοµών. Αρµολογήµατα όψεων πλινθοδοµών παντός είδους
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7104

100,00%

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιµές µονάδας συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Προετοιµασία των επιφανειών εφαρµογής του επιχρίσµατος. όπως αφαίρεση ρύπων (µε κατάλληλο
απορρυπαντικό), µούχλας (µε µυκητοκτόνο διάλυµα), χαλαρών υλικών (µε βούρτσισµα) κλπ
- Η αποκοπή µεγάλων εξοχών της υποκείµενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείµενων κατασκευών και ο καθαρισµός τους µετά το πέρας της εργασίας καθώς
και η επικάλυψη αγωγών µε οικοδικό χαρτί.
- Η διαµόρφωση τάκων ζυγίσµατος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και
ορίων κλπ
γ)Στις τιµές των άρθρων δεν συµπεριλαµβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους,
τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας µε εγκεκριµένο συγκολλητικό υλικό
- Τοποθέτηση πλεγµάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισµάτων οιουδήποτε τύπου,
δ) Οι τιµές των άρθρων ισχύουν:
- Για οποιαδήποτε µεταβολή της αναφερόµενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των
κονιαµάτων (µεταβολές της κοκκοµετρικής διαβάθµισης της άµµου, του µαρµαροκονιάµατος ή της
περιεκτικότητας του κονιάµατος στα υλικά αυτά).
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρµογής (µε το χέρι ή πιστοποιηµένη µηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόµενες διακοπές εργασίας
λόγω καιρικών συνθηκών).
Αρµολογήµατα όψεων υφισταµένων τοιχοδοµών σε οποιοδήποτε ύψος, µε τσιµεντοκονίαµα των 450
kg τσιµέντου µε λεπτόκκοκη άµµο. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου, η
επιδιόρθωση των µικροανωµαλιών των λίθων, το άνοιγµα, η απόξεση και η πλύση των αρµών µε
καθαρό νερό και µεταλλική βούρτσα µέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η
διαβροχή του τοίχου αµέσως πριν από την έναρξη του αρµολογήµατος, η πλήρωση µε τσιµεντοκονία,
η συµπίεση, η µόρφωση, ο τελικός καθαρισµός, τα απαιτούµενα ικριώµατα, κλπ.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) όψεως
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
16,80

A.T.:

039

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
13,50

A.T.:

040

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.22

Αρµολογήµατα - Επιχρίσµατα. Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε
τσιµεντοκονίαµα.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7122

100,00%

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιµές µονάδας συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Προετοιµασία των επιφανειών εφαρµογής του επιχρίσµατος. όπως αφαίρεση ρύπων (µε κατάλληλο
απορρυπαντικό), µούχλας (µε µυκητοκτόνο διάλυµα), χαλαρών υλικών (µε βούρτσισµα) κλπ
- Η αποκοπή µεγάλων εξοχών της υποκείµενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείµενων κατασκευών και ο καθαρισµός τους µετά το πέρας της εργασίας καθώς
και η επικάλυψη αγωγών µε οικοδικό χαρτί.
- Η διαµόρφωση τάκων ζυγίσµατος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και
ορίων κλπ
γ)Στις τιµές των άρθρων δεν συµπεριλαµβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους,
τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας µε εγκεκριµένο συγκολλητικό υλικό
- Τοποθέτηση πλεγµάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισµάτων οιουδήποτε τύπου,
δ) Οι τιµές των άρθρων ισχύουν:
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- 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 ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, εις τρείς
στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το
δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 ''Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που
παρασκευάζονται επί τόπου''.
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά
εργαλεία και ικριώµατα εργασίας.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
14,00

A.T.:

041

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.11

Επιστεγάσεις. Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7211

100,00%

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

Επ & Συν Σχολικών Κτιρίων ∆Ε Λ-Π

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
22,50

A.T.:

042

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.44.2

Επιστεγάσεις. Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη
πάχους 1 mm. Επικάλυψη οριζοντίων αρµών µε γαλβανισµένη
λαµαρίνα d = 1,0 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7246

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
15,70

A.T.:

043

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.47.2

Επιστεγάσεις. Αρµοκάλυπτρα. Αρµοκάλυπτρα αρµών εύρους 100 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7246

100,00%

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ).
- Οι διαµόρφωση διόδων σωληνώσεων, µεταλλικών στοιχείων κλπ.
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.

Επ & Συν Σχολικών Κτιρίων ∆Ε Λ-Π

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ
56,00

A.T.:

044

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.
- 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

Επ & Συν Σχολικών Κτιρίων ∆Ε Λ-Π

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
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
67,50

A.T.:

045

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.80

Επιστεγάσεις. Πετάσµατα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich.
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.
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές µεµβράνες για την στεγάνωση αρµών απολήξεων καπνοδόχων
κλπ,
- Τα κονιαµάτα κάθε µορφής στην περίπτωση κολυµβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσµικτα
αυτών.
β) Στις τιµές των άρθρων επικεραµώσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην
περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού, γαλβανισµένης λαµαρίνας ή ηλεκτροστατικά
βαµµένου αλουµινίου.
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.
Πετάσµατα πλαγιοκάλυψης (πάνελς) τύπου ''σάντουιτς'', από γαλβανισµένη λαµαρίνα προβαµµένη
στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή, (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και
ενδιάµεσα µε θερµοµονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), µε τις
προβλεπόµενες από την µελέτη απαιτήσεις ηχοµόνωσης και πυραντοχής.
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, εξαρτηµάτων και ειδικών τεµαχίων επί τοπου του έργου,
ο απαιτούµενος ανυψωτικός εξοπλισµός και ικριώµατα και εργασία τοποθέτησης και στερέωση στον
υπάρχοντα σκελετό µε αυτοκοχλιούµενους συνδέσµους υψηλής αντοχής.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

Επ & Συν Σχολικών Κτιρίων ∆Ε Λ-Π

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
45,00

A.T.:

046

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.26.1

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια
πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα. Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια
πορσελάνης 15x15 cm, µε χρήση κονιαµάτων
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7326.1

100,00%

Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την
ΕΤΕΠ 03-07-02-00 ''Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές'', τοποθετούµενα
µετά την απόξεση των επιχρισµάτων, σε υπόστρωµα τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg
τσιµέντου και 0,04 m³ ασβέστου ή κολλητά µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, µε αρµούς το
πολύ 1 mm, µε πλήρωση των κενών µε λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και αρµολόγηµα
µε λευκό τσιµέντο, µε ή χωρίς χρωστικές ή αρµόστοκο.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πλακίδια, η τσιµεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι
φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρµολόγηση, ο τελικός καθαρισµός της επιφανείας καθώς και η
διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών,
ρευµατοδοτών κλπ,
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
33,50

A.T.:

047

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.33.3

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά
πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων
40x40 cm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7331

100,00%

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα,
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη ''GROUP 4'', διαστάσεων 20x20 cm,
οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00
''Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές''.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2
mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg
τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο
επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα υλικά πάσης
φύσεως επί τόπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

A.T.:

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

048

Επ & Συν Σχολικών Κτιρίων ∆Ε Λ-Π

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ
36,00

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.37.1

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε
τσιµεντοκονίαµα ή µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις.
Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 2,0 cm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7337

100,00%

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα µε πρώτη στρώση
τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου ή στρώση τσιµεντο-ασβεστο-κονιάµατος των 350 kg
τσιµέντου και 0,04 m³ ασβέστου µε άµµο χονδρόκοκκη, ή στρώση και δεύτερη στρώση µε πατητό
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
14,60

A.T.:

049

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.37.2

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε
τσιµεντοκονίαµα ή µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα σε δύο στρώσεις.
Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 1,5 cm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7338

100,00%

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα µε πρώτη στρώση
τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου ή στρώση τσιµεντο-ασβεστο-κονιάµατος των 350 kg
τσιµέντου και 0,04 m³ ασβέστου µε άµµο χονδρόκοκκη, ή στρώση και δεύτερη στρώση µε πατητό
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆Ω∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
12,30

A.T.:

050

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.

Επ & Συν Σχολικών Κτιρίων ∆Ε Λ-Π

γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την εκτέλεση εργασιών
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS:
Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα
είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων''.
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. Υλικά
και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝΝΙΑ
9,00

A.T.:

051

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''.

Επ & Συν Σχολικών Κτιρίων ∆Ε Λ-Π

Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος. Υλικά
και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
10,10

A.T.:

052

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.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) καλυπτοµένης επιφανείας
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
14,60

A.T.:

053

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.11.2

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερµότητας. Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς
µεµβράνες. Μεµβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP),
οπλισµένη µε υαλοπλέγµατα ή πολυεστερικές ίνες
Κωδ. αναθεώρησης :

Επ & Συν Σχολικών Κτιρίων ∆Ε Λ-Π

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.
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) καλυπτοµένης επιφανείας
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
13,50

A.T.:

054

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:
(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.

Επ & Συν Σχολικών Κτιρίων ∆Ε Λ-Π

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
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
11,20

A.T.:

055

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 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
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
8,40

A.T.:

056

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.46

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερµότητας. Θερµοµόνωση κεκλιµένων

Επ & Συν Σχολικών Κτιρίων ∆Ε Λ-Π

οροφών µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη 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.
Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών, µε κλίσεις µικρότερες από 40%, οποιασδήποτε διάταξης, µε
πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, µε επικόλληση αυτών µε θερµή
άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ
03-06-02-01 ''Θερµοµονώσεις δωµάτων''.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πραγµατικής επιφανείας
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
14,50

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Λουτράκι
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Λουτράκι __/ __/2015
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
κ.α.α
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