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ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ∆.Ε. ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ
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ΙΑΣΟΝΟΣ & ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ, Τ.Κ. 20300

Θέση: ∆.Ε. ΑΓ. ΘΕΟ∆.

Τιµολόγιο Μελέτης

A.T.:

001

ΗΛΜ 8735.2.1

Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ∆ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 41

100,00%

Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και µικρουλικά (γύψος, πίσσα
µονωτική, κανάβα, µινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, µαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιµάδια,
τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ
4,00

A.T.:

002

ΗΛΜ 8735.2.2

Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - ∆ιαµέτρου ή διαστάσεων Φ 80 Χ 80mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 41

100,00%

Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισµένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και µικρουλικά (γύψος, πίσσα
µονωτική, κανάβα, µινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, µαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιµάδια,
τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ
4,92

A.T.:

003

ΗΛΜ 8826.3.2

Ρευµατοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 49

100,00%

Ρευµατοδότης χωνευτός µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση ,µικροϋλικά εγκατάσταση και
σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
9,24

A.T.:

004

ΗΛΜ 8915.1.2

Μικροαυτόµατος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου
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WL-SIEMENS µονοπολικός εντάσεως 10 Α
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 55

100,00%

Μικροαυτόµατος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS
µονοπολικός εντάσεως 10 Α, κατάλληλος για τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την
ανάλογη δαπάνη για αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, για κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα
και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και µικρουλικά και την εργασία
πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
9,18

A.T.:

005

ΗΛΜ 8915.1.3

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου
WL-SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 16 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
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ
10,21

A.T.:

006

ΗΛΜ Ν\8731.2.3

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ, Φ 16mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 41

100,00%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικος σπιράλ, Φ 16 mm,ορατός η εντοιχισµένος, δηλαδή
σωλήνας µε τα απαραίτητα προστόµια ίσια η καµπύλα απο πορσελάνη και µικρουλικά συνδέσεως και
στερεώσεως κλπ.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
2,90

A.T.:

007

ΗΛΜ Ν\8731.2.4

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ, Φ 23mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 41

100,00%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικος σπιράλ, Φ 23mm,ορατός η εντοιχισµένος, δηλαδή
σωλήνας µε τα απαραίτητα προστόµια ίσια η καµπύλα απο πορσελάνη και µικρουλικά συνδέσεως και
στερεώσεως κλπ.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
3,10
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A.T.:

008

ΗΛΜ Ν\8731.2.5

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ, Φ 29mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 41

100,00%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικος σπιράλ, Φ 29mm,ορατός η εντοιχισµένος, δηλαδή
σωλήνας µε τα απαραίτητα προστόµια ίσια η καµπύλα απο πορσελάνη και µικρουλικά συνδέσεως και
στερεώσεως κλπ.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
3,30

A.T.:

009

ΗΛΜ Ν\8733.1.2

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, απο U-PVC , διαµετρου Φ 16
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 41

100,00%

Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός απο ειδικα σταθεροποιηµενο υλικο U-PVC ανθεκτικο
στην υπεριωδη ηλιακη ακτινοβολια διαµετρου Φ16 , ορατός η εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε τα
προστόµια και µικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και
συνδέσεως.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
3,80

A.T.:

010

ΗΛΜ Ν\8766.3.1

Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατοµής 3Χ1.5 mm2, χάλκινων
αγωγών ορατό η εντοιχισµένο
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 46

100,00%

Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατοµής 3Χ1.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισµένο,
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικρουλικών(κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα,
τακάκια, πέδιλα,κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα η αναλογία
εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε
στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και
εξαρτήµατα τηςεγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
2,99

A.T.:

011

ΗΛΜ Ν\8766.3.2

Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατοµής 3Χ2.5 mm2, χάλκινων
αγωγών ορατό η εντοιχισµένο
Κωδ. αναθεώρησης :
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ΗΛΜ 46

100,00%

Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατοµής 3Χ2.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισµένο,
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικρουλικών(κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα,
τακάκια, πέδιλα,κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα η αναλογία
εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε
στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και
εξαρτήµατα τηςεγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
3,40

A.T.:

012

ΗΛΜ Ν\8766.3.3

Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατοµής 3Χ4 mm2, χάλκινων αγωγών
ορατό η εντοιχισµένο
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 46

100,00%

Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατοµής 3Χ4 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισµένο,
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικρουλικών(κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα,
τακάκια, πέδιλα,κασσιτεροκόλληση, µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα η αναλογία
εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε
στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαµορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και
εξαρτήµατα τηςεγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
4,03

A.T.:

013

ΗΛΜ Ν\8768.1

Τηλεφωνικο καλώδιο UTP 100 ,CATEG 6 4 ζευγων
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 44

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.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑ
3,00

A.T.:

014

ΗΛΜ Ν\8773.3.1

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατοµής 3Χ1.5 mm2, για τοποθέτηση
µέσα στο έδαφος
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 47

100,00%

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατοµής 3Χ1.5 mm2, για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος, δηλαδή
αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισηµάνσεως (µούφες,πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως,
αναλογία άµµου κλπ.) και µικρουλικά επι τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιµών
µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
3,79
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A.T.:

015

ΗΛΜ Ν\8773.3.2

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατοµής 3Χ2.5 mm2, για τοποθέτηση
µέσα στο έδαφος
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 47

100,00%

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατοµής 3Χ2.5 mm2, για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος, δηλαδή
αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισηµάνσεως (µούφες,πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως,
αναλογία άµµου κλπ.) και µικρουλικά επι τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιµών
µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
4,14

A.T.:

016

ΗΛΜ Ν\8773.3.3

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατοµής 3Χ4 mm2, για τοποθέτηση
µέσα στο έδαφος
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 47

100,00%

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατοµής 3Χ4 mm2, για τοποθέτηση µέσα στο έδαφος, δηλαδή
αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισηµάνσεως (µούφες,πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισηµάνσεως,
αναλογία άµµου κλπ.) και µικρουλικά επι τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιµών
µονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία.
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ
4,79

A.T.:

017

ΗΛΜ Ν\8826.1.1

Μονη πρίζα RJ45 κατηγοριας 6 , Οκτώ (8) Επαφών
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 49

100,00%

Πρίζα (λήψη) δικτυου ασθενων ρευµάτων (DATA-VOICE) που αποτελειται απο µονη πριζα RJ45
κατηγοριας 6 , κατάλληλη για σύνδεση σε δίκτυο τερµατικών υψηλής ταχύτητας, µε κυτίο, πλήρης
δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση πρίζας και µικροϋλικών επί τόπου και εργασίες τοποθέτησης,
σύνδεσης και δοκιµής, για παράδοση σε κανονική και πλήρη λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆Ω∆ΕΚΑ
12,00

A.T.:

018

ΗΛΜ Ν\8826.6

Αντιηλεκτροπληξιακος διακοπτης προστασιας διαρροης (ρελε)
Τριφασικος στεγανος (προστασια IP65) ορατος κατηγορίας ΑC F200 επι
πίνακος, ΟΝ-OFF , εντάσεως 40Α ευαισθησίας 30mA
Κωδ. αναθεώρησης :
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ΗΛΜ 49

100,00%

Οι διακοπτες διαρροης F200 κατηγοριας ΑC προσφέρουν προστασια απο διαρροες ηµιτονοειδους
ενναλασοµενου ρευµατος
δηλαδη προµηθεια διακοπτη, απαραιτητων µικρουλικων µε πληρη
τοποθετηση και συνδεση.Παραδοση σε πληρη λειτουργια.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ
98,00

A.T.:

019

ΗΛΜ Ν\8840.4.1

Ηλεκτρικός πίνακας απο χαλυβδοέλασµα ''ντεκαπέ'' (DKP) και
µορφοσίδηρο στεγανός προστασίας P 43 επίτοιχος διαστάσεων 50Χ35
cm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 52

100,00%

Ηλεκτρικός πίνακας απο χαλυβδοέλασµα ''ντεκαπέ'' (DKP) και µορφοσίδηρο στεγανός προστασίας
P 43 επίτοιχος διαστάσεων 50Χ35 cm χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες
κλπ.) αλλά µε τα απαραίτητα στηρίγµατα οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών,
ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικρουλικά καθώς και τον χρωµατισµό
των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου
βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη
οπής ερµαρίου,εντοίχιση και στερέωση η στερέωση επι του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα,
συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για την δοκιµή και
παράδοση σε λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ
251,83

A.T.:

020

ΗΛΜ Ν\8840.4.5

Ηλεκτρικός πίνακας απο χαλυβδοέλασµα ''ντεκαπέ'' (DKP) και
µορφοσίδηρο στεγανός προστασίας P 43 επίτοιχος διαστάσεων
106Χ75 cm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 52

100,00%

Ηλεκτρικός πίνακας απο χαλυβδοέλασµα ''ντεκαπέ'' (DKP) και µορφοσίδηρο στεγανός προστασίας
P 43 επίτοιχος διαστάσεων 106Χ75 cm χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές
λυχνίες κλπ.) αλλά µε τα απαραίτητα στηρίγµατα οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών,
ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ. µικρουλικά καθώς και τον χρωµατισµό
των µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου
βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη
οπής ερµαρίου,εντοίχιση και στερέωση η στερέωση επι του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα,
συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για την δοκιµή και
παράδοση σε λειτουργία.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ
342,54

A.T.:

021

ΗΛΜ Ν\8971.1.10

Φωτιστικό σώµα οροφής µε dimming electronic ballast µε 2
λαµπτηρες φθορισµού Τ8 ,36 W
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Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 59

100,00%

Φωτιστικό σώµα φθορισµού οροφής στεγασµένων χώρων µε λαµπτηρες αυξηµενης χρωµατικης
απόχρωσης Ra>80
αποτελούµενο απο ενισχυµένη βάση βαµµένη µε ψηµένο χρώµα, µε
ενσωµατωµένα τα όργανα αφής, δηλαδή µε ηλεκτρονικο µπάλαστ , λυχνιολαβές, εκκινητές,πυκνωτές
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.
( 1 Τεµ. )
Τεµάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ
125,00

A.T.:

022

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.:

023

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.3

Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορά υλικών µε τα χέρια.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 1126

100,00%

Μεταφορά µε τα χέρια, κλπ, δηλ. µε ζεµπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεµφερή µέσα, ενός τόνου
οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάµετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση της καθ' ύψος µεταφοράς
ανάγεται σε οριζόντια µε συντελεστή προσαύξησης 2,0.
Τιµή ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m)
( 1 t 10m )
Τοννοδεκάµετρα
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
5,60

A.T.:

024

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)
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( 1 tkm )
ΕΥΡΩ

Τοννοχιλιόµετρο
(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
0,350

A.T.:

025

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
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝΝΙΑ
9,00

A.T.:

026

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.37.2

Καθαιρέσεις. ∆ιάνοιξη αυλακιού σε λιθοδοµή ή άοπλο σκυρόδεµα. Για
πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2269.Β

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 ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
22,50

A.T.:

027

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
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ
28,00

A.T.:

028

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.61

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από µοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή
γυψοσανίδες.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2239

100,00%

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από µοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες, οιουδήποτε σχεδίου
και πάχους, µετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας.
Συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα, ο καταβιβασµός και διαλογή των υλικών, η
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η ταξινόµηση χρησίµων υλικών και η µεταφορά
τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
2,70

A.T.:

029

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.:

030

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.31

Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος.
Κωδ. αναθεώρησης :
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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 για την τοποθέτηση µη φέροντος τοιχοπετάσµατος µε ή χωρίς
ανοίγµατα (εκτός ψευδοροφών), σύµφωνα µε την µελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο
εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατοµές γαλβανισµένου µορφοσιδήρου ή διατοµές
στραντζαριστής λαµαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωµένες µε γαλβανισµένα
εκτονούµενα ή χηµικά βύσµατα και γενικά µορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατοµές, βύσµατα,
σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
( 1 Kg )
Χιλιόγραµµο (Κιλό)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΥΟ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
2,80

A.T.:

031

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.24

Σιδηρά κουφώµατα κοινά - Γκαραζόπορτες. Θύρες σιδηρές πλήρεις
ανοιγόµενες.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 6224

100,00%

Στις τιµές µονάδας των εργασιών σισηρών κουφωµάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ
περιλαµβάνονται γενικώς τα ακόλουθα:
- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χηµικά ή
εκτονούµενα βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τις ETAG 001.XX), και
λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί,
κλπ),
- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.
Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων των άρθρων,
στη περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα µήκους ή την επιφάνεια, η
τιµή αναπροσαρµόζεται µε βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή µονόφυλλων µε ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή
περσίδες ανοιγόµενες ή µη µε θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαµαρίνας µαύρης πάχους 1,2 mm
και µε ενδιάµεσες νευρώσεις καθώς και µε σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από
σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής, µε αρµοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και
γενικά λαµαρίνα µαύρη, σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά
σύνδεσης τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεµφερούς) και
χειρολαβές από λευκό µέταλλο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 ''Σιδηρά
κουφώµατα''.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)
( 1 Kg )
Χιλιόγραµµο (Κιλό)
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ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
5,60

A.T.:

032

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.41

Σιδηρά κουφώµατα κοινά - Γκαραζόπορτες. Κάσσες ανάρτησης
θυροφύλλων από γαλβανισµένη λαµαρίνα.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 6239

100,00%

Στις τιµές µονάδας των εργασιών σισηρών κουφωµάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ
περιλαµβάνονται γενικώς τα ακόλουθα:
- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χηµικά ή
εκτονούµενα βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τις ETAG 001.XX), και
λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα,
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί,
κλπ),
- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.
Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων των άρθρων,
στη περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα µήκους ή την επιφάνεια, η
τιµή αναπροσαρµόζεται µε βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων οιουδήποτε σχεδίου, από
στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα. Συµπεριλαµβάνεται η πλήρωση των διακένων µε αφρό
πολυουρεθάνης ή µε αραιωµένο τσιµεντοκονίαµα (αριάνι) των 600 kg τσιµέντου ή πυράντοχο ή
ηχοµονωτικό υλικό πληρώσεως (σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την µελέτη), η σφράγιση των
αρµών µε πολυουρεθανική µαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και
πληρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κάσσας
( 1 Kg )
Χιλιόγραµµο (Κιλό)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
6,20

A.T.:

033

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.3

Κυγκλιδώµαρατα σιδηρά - Περιφράγµατα. Σιδηρά κιγκλιδώµατα
πολυσύνθετα.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 6403

100,00%

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων, εξωστών, κλιµάκων, περιφράξεων κλπ,
πολυσύνθετου σχεδίου από ράβδους συνήθων διατοµών αλλά πυκνές και οιουδήποτε σχεδίου που
γενικά συνδέονται µε εντορµίες και ήλωση µε ή χωρίς χυτοσιδηρές κεφαλές στους ήλους ή άλλα
διακοσµητικά στοιχεία.
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)
ΕΥΡΩ

A.T.:

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
6,70

034
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.16.1

Κυγκλιδώµαρατα σιδηρά - Περιφράγµατα. Κιγκλιδώµατα από
σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους. Από σιδηροσωλήνες
γαλβανισµένους Φ 1''
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 6416

100,00%

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)
(1m)
Μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΝ∆ΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
11,80

A.T.:

035

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.19

Κατασκευές από αλουµίνιο. Υαλοστάσια αλουµινίου τρίφυλλα ή
τετράφυλλα συρόµενα, µη χωνευτά.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 6530

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.

Υαλοστάσια αλουµινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα µε ένα ή και περισσότερα συρόµενα, µη χωνευτά
φύλλα, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου και φύλλων συροµένων ή
σταθερών, επιφανείας εξωτερικού πλαισίου µέχρι 8,00 m², σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 0308-03-00 ''Κουφώµατα Αλουµινίου''.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο

Επισ & Συν Σχολ Κτιρίων ∆Ε Αγ. Θ.2015

ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ
115,00

A.T.:

036

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
22,50

A.T.:

037

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.44.1

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

ΟΙΚ 7244

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.
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- 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):

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
20,20

A.T.:

038

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.
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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.:

039

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.20.1

Υαλουργικά. Υαλοπίνακες οπλισµένοι. Υαλοπίνακες οπλισµένοι
πάχους 6,50 mm και µήκους έως 1,00 m
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7621

100,00%

Υαλοπίνακες οπλισµένοι πλήρως τοποθετηµένοι µε συνδέσµους και στόκο επί µεταλλικού
σκελετού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 ''Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή
υαλοπίνακες''.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
38,90

A.T.:

040

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.27.1

Υαλουργικά. ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί
υαλοπίνακες. ∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm,
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7609.2

100,00%

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί
(LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού φωτοδιαπερατότητας και βαθµού
φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 ''∆ιπλοί υαλοπίνακες µε
ενδιάµεσο κενό''. πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη
Πλήρης
περαιωµένη εργασία, µε υλικά και µικροϋλικά επί τόπου.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΗΝΤΑ
50,00

A.T.:

041

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:
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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
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
3,90

A.T.:

042

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.25

Χρωµατισµοί. Προετοιµασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς
χρωµατισµούς.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7745

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
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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 σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωµατισµούς. σύµφωνα µε την µελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ''Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών''.
Προετοιµασία, τρίψιµο µε σµυριδόπανο και σπατουλάρισµα µε υλικό σπατουλα-ρίσµατος (αντουί)
σέρτικο, σε µία στρώση.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
6,60

A.T.:

043

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.55

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών
ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7755

100,00%

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

A.T.:

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
6,70

044
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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''.
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.:

045

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.91

Χρωµατισµοί. Ανακαίνιση παλαιών χρωµατισµένων επιφανειών µε
διπλή στρώση ελαιοχρώµατος.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7791

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.
Ανακαίνιση οποποιωνδήποτε παλαιών χρωµατισµένων επιφανειών, µε διπλή στρώση ελαιοχρώµατος,
µε την απαιτούµενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών
χρωµάτων (υλικά, ικριώµατα και εργασία).
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΠΕΝΤΕ
5,00

A.T.:

046

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.10.2

∆ιακοσµήσεις - Ειδικές καλύψεις. Τσιµεντοσανίδες. Τσιµεντοσανίδες
επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7809

100,00%

Τσιµεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήµατος και διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12467, µε σήµανση CE, τοποθετηµένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια, µετά των υλικών
στοκαρίσµατος των αρµών και των µέσων στερέωσης (πχ βίδες) µε την εργασία πλήρους
τοποθέτησης.
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό µέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
31,50

A.T.:

047

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

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ
2,20

A.T.:

048

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.3

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερµότητας. Επάλειψη µε ελαστοµερές
ασφαλτικό διάλυµα.
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
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθµητικώς):

∆ΥΟ
2,00

A.T.:

049

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.37

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερµότητας. Πλήρωση οριζοντίων και
κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές πολυουρεθανικό
υλικό.
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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 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.:

050

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.
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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
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