
 

Έργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ  

Τιμολόγιο Μελέτης 

Ημερομηνία: 30/9/2019 

A.T.: 001 

NET ΟΙΚ-Α10.7.2 Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών 

περιορισμένης βατότητας 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ1137 100,00% 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιοσδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 

Επί οδού μη επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h. 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 

( 1 tkm ) Τοννοχιλιόμετρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 0,450 

A.T.: 002 

ΝΕΤΟΙΚ-Α22.2 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ2204 100,00% 

Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πόσης φύσεως σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πόσης 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): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
Αριθμητικώς): 22,50 (22,5+0) 

A.T.: 003 

ΝΕΤΟΙΚ-Α22.4 Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ2222 100,00% 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πόσης 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): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 



A.T.: 006 

 

(Αριθμητικώς): 15,70 

A.T.: 004 

NET ΟΙΚ-Α22.110.1 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση 

συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ2226 100,00% 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, 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". 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με 
πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως ( 
1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ 
Αριθμητικώς): 28,00 (28+0) 

A.T.: 005 

NET ΟΙΚ-Α Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από 

22.15.1Π οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ2226 100,00% 

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

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

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΝΑ 
Αριθμητικώς): 1,00 (1+0) 

NET ΟΙΚ-Α22.45 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ2275 100,00% 

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

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 



 

Αριθμητικώς): 16,80 

A.T.: 007 

NET ΟΙΚ-Α22.51 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ5276 100,00% 

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), 
σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου 
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ 

Αριθμητικώς): 56,00 

A.T.: 008 

NET ΟΙΚ-Α22.22.1 Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται 

προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ2241 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): ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 6,70 

A.T.: 009 

NET ΟΙΚ-Α20.30 Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση 

προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ2171 100,00% 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων 
εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ



(Αριθμητικώς): 0,900 

A.T.: 011 

 

 

A.T.: 010 

NET ΟΙΚ-Α 38.20.2 Ξυλότυττοι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί 

κατηγορίας B500C 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ3873 100,00% 

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

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

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

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

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

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ 
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του 
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη. 
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 1,07 

NET ΟΙΚ-Α 38.20.3 Ξυλότυττοι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά 

πλέγματα B500C



Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ3873 100,00% 

 

 

 

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

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

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

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

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

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ 
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του 
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 
απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη. 
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 1,01 

A.T.: 012 

NET ΟΙΚ-Α32.1.6 Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου. 

διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ3215 100,00% 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιοσδήποτε 
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, τις ΕΤΕΠ: 01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 



A.T.: 013 

 

και τις ΠΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 

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 σταλιές 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 Αναδόχου. 
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 επιφάνειας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 
σκυροδέτησης. 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πόσης 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 (ιπ3). 
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑ 

Αριθμητικώς): 101,00 

NET ΟΙΚ-Α 38.2 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευων.



Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ3811 100,00% 

 

 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους 
(π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμιδών, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε 
οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 
"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 

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

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 22,50 

A.T.: 014 

NET ΟΙΚ-Α42.26 Αργολιθοδομές. Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ4226 100,00% 

Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή 
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από 
εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από σποραδική επεξεργασία κατά 
το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδομή). 

Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν 
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να 
κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm. 

Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες: 
- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, 
σκουριά, χρώματα κλπ), 
- επι τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίμων 
κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE, 
- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της 
συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
998-2), 
- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. 
- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων, 

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή 
οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία 
αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες 
αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45. 

Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (γωνιών, παραστάδων, λαμπάδων κ.λπ.) με χρήση και 
κατεργασία ευμεγέθων λίθων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
( 1 μμ ) Μέτρο Μήκους 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 11,20 

NET ΟΙΚ-Α42.65 Αργολιθοδομές. Προσαύξηση τιμής αργολιθοδομών και 

γωνιολιθοδομών. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ4265 100,00% 



A.T.: 015 

 

 

Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή 
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται από 
εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από σποραδική επεξεργασία κατά 
το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδομή). 

Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν 
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να 
κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm. 

Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες: 
- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, 
σκουριά, χρώματα κλπ), 
- επι τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίμων 
κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE, 
- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά βάρος της 
συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
998-2), 
- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. 
- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων, 

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), κατακόρυφων ή 
οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία 
αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες 
αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45. 

Προσαύξηση τιμής αργολιθοδομών και γωνιολιθοδομών ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους 
πέραν των 4,00 m ύψους από του κατά περίπτωση δαπέδου εργασίας, για την δόμηση εξωτερικών 
τοίχων. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 5,60 

A.T.: 016 

NET ΟΙΚ-Α45.5.2 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων 

λιθοδομών. Διαμόρφωση όψεων ξεστών. εμπλέκτων. ψευδοϊσοδόμων 

λιθοδομών 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ4515 100,00% 

Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών, από σκληρούς λίθους λατομείου, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων. 

Συμπεριλαμβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια, η κατεργασία των 
προσώπων σε ορθογωνικά σχήματα ποικίλου ύψους, η επεξεργασία των επιφανειών έδρασης και 
επαφής αυτών ώστε το πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει το 1,0 cm, η επεξεργασία των προσώπων, 
η δόμηση κατά εμπλέκτους ανισοϋψείς δόμους και ο καθαρισμός της επιφάνειας από τα κονιάματα.



 

 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ 

Αριθμητικώς): 28,00 

A.T.: 017 

NET ΟΙΚ-Α71.31 Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7131 100,00% 

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

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε 
οποιοσδήποτε 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): ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 11,20 

A.T.: 018 

NET ΟΙΚ-Α46.1.2 Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτόπλινθους 

6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ4622.1 100,00%



 

 

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

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

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

γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 
- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία 
(πλέγματα, γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 

η τοποθέτηση υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών 
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 
- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 

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

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

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 19,50 

A.T.: 019 

NET ΟΙΚ-Α49.1.1 Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ3213 100,00% 

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

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

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ



(Αριθμητικώς): 16,80 

 

 

A.T.: 020 

NET ΟΙΚ-Α49.1.2 Μαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ3213 100,00% 

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

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

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 19,70 

A.T.: 021 

ΑΤΗΕ 8758.2.1 Αγωγός γυμνός χάλκινος γαλβανισμένος Πολύκλωνος Διατομής: 10 

mm2 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100,00% 

Αγωγός γυμνός χάλκινος γαλβανισμένος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή 
μονωτήρες, τάκοι, βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με 
μονωτήρες. Πολύκλωνος Διατομής: 10 mm2 ( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 3,75 

A.T.: 022 

ΑΤΗΕ 8758.2.2 Αγωγός γυμνός χάλκινος γαλβανισμένος Πολύκλωνος Διατομής: 16 

mm2 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 100,00% 

Αγωγός γυμνός χάλκινος γαλβανισμένος , δηλαδή αγωγός και μικρουλικά (στηρίγματα ή 
μονωτήρες, τάκοι, βίδες, γύψος κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με 
μονωτήρες. Πολύκλωνος Διατομής: 16 mm2 ( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 4,81



A.T.: 023 

A.T.: 026 

 

 

ATHE 8773.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό - Διατομής 3 Χ1.5 

mm2 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100,00% 

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτόπλινθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και 
κανονική λειτουργία Τριπολικό - Διατομής 3 X 1,5 mm2 ( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 2,51 

A.T.: 024 

ΑΤΗΕ 8773.6.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό - Διατομής 5X4 

mm2 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100,00% 

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτόπλινθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και 
κανονική λειτουργία Πενταπολικό - Διατομής 5X4 mm2 ( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 5,85 

A.T.: 025 

ΑΤΗΕ 8774.5.5 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό - Διατομής 4 X 10 mm2 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100,00% 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 
κανονική λειτουργία Τετραπολικό - Διατομής 4 X 1 0  mm2 ( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 12,53 

ΑΤΗΕ 8774.5.6 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό - Διατομής 4 X 16 mm2



 

 

 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100,00% 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 
κανονική λειτουργία Τετραπολικό - Διατομής 4 X 1 6  mm2 ( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 17,62 

A.T.: 027 

ΑΤΗΕ 8801.1.1 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 

10 Α απλός μονοπολικός 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100,00% 

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια 
προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 4,06 

A.T.: 028 

ΑΤΗΕ 9346 Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100,00% 

Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση ενός 
χρονοδιακόπτη με ωρολογιακό μηχανισμό και με εφεδρία 12 ωρών μέσα σε πλαστικό κιβώτιο 
συνδεδεμένο στον πίνακα και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας για την αφή και σβέση οδικού 
ηλεκτροφωτισμού. 

1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς):

 146,87 

A.T.: 029 

ΑΤΗΕ Ν8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος 

από 0.50 έως 1.00 m 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 100,00% 

Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε έδαφος μέχρι 0,30 μ. επιπλέον του 
βάθους φρεατίου και κατασκευής του φρεατίου δια σκυροδέματος των 300χγρ. σιμέντου πάχους 10 εκ. 
και επίστρωση δια τσιμεντοκονιάματος των 600 χγρ. πάχους 1,00 εκ. ήτοι υλικά και μικροϋλικά επί τόπου 
και εργασία πλήρους κατασκευής. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς): 214,91 

A.T.: 030 

ATHE Ν8204.1 Πυροσβεστική φωλεό επίτοιχη 



 

 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100,00% 

Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη, με πλαστικό σωλήνα μήκους 20,00 m, πλήρης δηλαδή υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως βαφής με ερυθρό χρώμα, συνδέσεως, 
στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς): 718,35 

A.T.: 031 

ATHE Ν8845.2 Τρίγωνο γείωσης Με ηλεκτρόδια μήκους 2.0 μ 

Τρίγωνο γείωσης αποτελούμενο απο τρία ηλεκτρόδια χάλκινα με χαλύβδινη ψύχη διαμέτρου S/8 
ins με τους ειδικούς συνδετήρες αγωγών, τον χάλκινο πολύκλωνο αγωγό σύνδεσης διατομής 16 τ.χ. 
μέσα σε γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3/4 ins και τα τρία φρεάτια με τα καλύματά τους διαστάσεων 20 x 
20 cn για την επιθεώρηση των συνδέσεων, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 
και εργασία έμπηξης ηλεκτροδίων στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 3 m σύνδεσής τους με 
τον χάλκινο αγωγό κατασκευής των φρεατίων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 678,55 

A.T.: 032 

ΝΑΤΗΕ 034 Τοπική κλιματιστική μονάδα DC INVERTER τύπου ντουλάπας 60.000 

bty/h 

Χαρακτηριστικά 

Ενεργειακή κλάση Α Ι Α  

Υψηλή τεχνολογία DC inverter για άριστη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες 
Μέγιστη οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος Λειτουργία σε ιδιαίτερα 
χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία χωρίς πτώση απόδοσης Συμπιεστής MITSUBISHI 
Ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση για μεγαλύτερη απόδοση στην θέρμανση 
Αυτόματη λειτουργία για ιδανικό κλίμα 
Ψηφιακή οθόνη υγρών κρυστάλλων με πλήκτρα αφής και ασύρματο τηλεχειριστήριο 
Αυτοδιάγνωση βλαβών 
HOT START: Αισθητήρας εσωτερικού στοιχείου για τον έλεγχο εκκίνησης του εσωτερικού ανεμιστήρα 
στην θέρμανση και αποφυγή κρύου αέρα στον χώρο Μεγάλη και ομοιόμορφη ροή αέρα Αυτόματη 
επανεκκίνηση



A.T.: 034 

 

 

Προγραμματισμός 24 ωρών 
Λειτουργία TURBO- η επιθυμητή θερμοκρασία επιτυγχάνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο 
Δυνατότητα κλειδώματος πλήκτρων Αυτόματη οριζόντια κίνηση των περσίδων 

Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) 55.000 
Εύρος Ψυκτικής Απόδοσης (Btu/h 16.500-66.000 
Θερμική Απόδοση (Btu/h) 58.000 
Εύρος Θερμικής Απόδοσης (Btu/h) 17.400-69.600 
Ηλεκτρική Αντίσταση (Btu/h) 12.000 
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/H^Ph) 380/50/3 
Ονομαστικό Ρεύμα λειτουργίας Ψύξη/Θέρμανση (Α) 8.4 / 8.2 
Κατανάλωση Ψύξη/Θέρμανση (W) 4.944 / 4.497 
EER/COP 3.26 / 3.78 
Παροχή Αέρα (m3/h) 2.300 
Ταχύτητες 3 
Στάθμη θορύβου Εσωτ. Μονάδα (Υψηλή/Χαμηλή) (db(A)) 60/57 
Στάθμη Θορύβου Εξωτ. Μονάδα (dB (A)) 62 
Παροχικά Καλώδια Εξωτ. Μονάδας (Noxmm2) 5x4 Ασφάλειες Τήξης (Α) 3x25 
Παροχικά Καλώδια Εσωτ. Μονάδας (Noxmm2) 5x2.5 Καλώδια Εντολών (Noxmm2) 4x0.5 
Διαστάσεις ΠχΥχΒ Εσωτ. Μονάδα (mm) 610x1.925x390 
Διαστάσεις ΠχΥχΒ Εξωτ. Μονάδα (mm)938x1.369x392 Καθαρό Βάρος 
Εσωτερική/Εξωτερική (Kg) 63 / 107 Γραμμή Υγρού/Γραμμή Αερίου 3/8'' / 5/8'' 
Ψυκτικό Υγρό R410A / 4.600g 
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Ψύξη (Θ)-15 - 50 Εύρος Λειτουργίας 
Εξωτερικής Θερμοκρασίας Θέρμανση (C) -15 - 30 

ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ 

ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 3196,82 

A.T.: 033 

ΝΑΤΗΕ 8603.9 Γ ενικός Ηλεκτρικός πίνακας Α.Π 

Γενικός Ηλεκτρικός πίνακας Α.Π χωνευτός IP 25 πλήρης σύμφωνα με τα σχέδια και τις 
προδιαγραφές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καλώδια, διακόπτες κλπ. την εργασία εγκατάστασης και 
σύνδεσης, καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ενός τεμ ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς): 

435,51 

ΝΑΤΗΕ Ν\846.19 Φωτιστικό σώμα οροφής με λυχνίες 2Χ 13 w ενδ.τύπου Πετρίδη Orama Fluo 2x13 W 
White (491231). 

Φωτιστικό σώμα οροφής με λυχνίες 2Χ 13 w με ηλεκτρονικό ballast στεγασμένων χώρων 
ενδ.τύπου Πετρίδη Orama Fluo 2x13 W White (491231) όλα τα υλικά ( λάμπες κτλ) και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ 

ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 271,79 



A.T.: 038 

 

 

A.T.: 035 

ΝΑΤΗΕ Ν\846.20 Φωτιστικό σώμα φθορισμού (σκαφάκι) με λυχνίες 2Χ 35 w 
στεγασμένων χώρων ενδ.τύπου Πετρίδη Prisma PSPO 272χ35 White (230263) 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού (σκαφάκι) με λυχνίες 2Χ 35 w στεγασμένων χώρων ενδ.τύπου Πετρίδη 
Prisma PSPO 272χ35 White (230263) όλα τα υλικά ( λάμπες κτλ) και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ 

ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 1153,79 

A.T.: 036 

ΝΑΤΗΕ Ν\846.21 Απλίκα εξωτερικού χώρου ενδ.τύπου Πετρίδη BEAM 1 ONE WAY IP 65 black 

(857273) 

Απλίκα εξωτερικού χώρου ενδ.τύπου Πετρίδη BEAM 1 ONE WAY IP 65 black (857273) όλα τα 
υλικά ( λάμπες κτλ) και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς): 227,47 

A.T.: 037 

ΝΑΤΗΕ Ν\846.25 Κρεμαστό φθορισμού μήκους 14.5 μέτρων με λαπτήρα φθορισμού 
1+1 χ54 W από κάτω με ανάρτηση 5 μέτρων σε Τιτάν χρώμα ενδ.τύπου Πετρίδη 
LOW SYSTEM 1+1X54 seamless (975592) 

Κρεμαστό φθορισμού μήκους 14,5 μέτρων με λαπτήρα φθορισμού 1+1χ54 W από κάτω με 
ανάρτηση 5 μέτρων σε Τιτάν χρώμα ενδ.τύπου Πετρίδη LOW SYSTEM 1+1X54 seamless (975592), ολα 
τα υλικά ( λάμπες κτλ) και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΡΕΙΣΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς): 

3430,08 

ΝΑΤΗΕ Ν\846.26 Σπότ ράγας 100 W ενδ.τύπου Πετρίδη CREA 100 W (833013) 
Σπότ ράγας 100 W ενδ.τύπου Πετρίδη CREA 100 W (833013), ολα τα υλικά ( λάμπες κτλ) και 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ 

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 4430,92 

A.T.: 039 

ΝΑΤΗΕ 008 Προμήθεια ειδικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η προμήθεια, 
μεταφορά επί του έργου και η πλήρη εγκατάσταση Διαδραστικός 
πίνακας Προτζέκτορας οροφής Φορητός υπολογιστής Ηχητικό 
σύστημα κάλυψης χώρου 

Συνεδριακό πάνελ 6 μικροφώνων με καμπίνα μεταφραστικού 
Σύστημα ασυρμάτων σημείων πρόσβασης διαδικτύου( 



A.T.: 041 

 

 

Wi-Fi) Server 
Server software 
Switch 24 θέσεων Ups 
Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων (Video Wall) 
Σύστημα Προβολής Video Wall 1x4 55" 
Ινφοκίοσκ Εξωτερικού χώρου Ινφοκίοσκ Εσωτερικού χώρου 
Η/Υ γραφείου Άδειες Λογισμικού Τηλεφωνικό κέντρο 

Τιμή ενός τεμ ( 1 Τεμ. 
) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

Αριθμητικώς): 45000,00 

A.T.: 040 

ΑΤΗΕΝ8151.10 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές 

αναφέρεται.. ΑΜΕΑ πλήρης με δοχείο και κάθισμα 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100,00% 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ 

Αριθμητικώς): 400,00 

ΑΤΗΕ Ν8152 Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες



 

 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100,00% 

Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες , δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση,και παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία, λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 92,81 

A.T.: 042 

ATHE Ν8160.13 Οπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. AM ΕΑ. διαστάσεων 7 0 X 5 5  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. 

1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 

Αριθμητικώς): 350,00 

A.T.: 043 

ΑΤΗΕ 8158.2 Δοχείο αυτόματο πλάσεως ουρητηρίου από πορσελάνη 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100,00% 

Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου ,πλήρες με τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής, 
τόν χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τα στηρίγματα, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως γιά λειτουργία από πορσελάνη ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς):

 132,82 

A.T.: 044 

ΟΔΟ-ΑΘ93.21.1.8 Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (ΡΕ)..Φ18X2 

mm 

Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (ΡΕ),,Φ18 mm για ενδοδαπεδια τοποθέτηση 
συμπεριλαμβανομένου του κυματοειδούς προστατευτικού σωλήνα, δηλαδή προμήθεια και τοποθέτησή 
του μαζί με όλα τα μικροϋλικά. 

Τιμή ανά μέτρο (μ) 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 2,74



A.T.: 045 

 

 

ΟΔΟ-Α093.21.1.9 Πλαστικός σωλήνας αττο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (ΡΕ)..Φ20 

y2mm 

Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (ΡΕ),,Φ20 mm για ενδοδαπεδια 
τοποθέτησησυμπεριλαμβανομένου του κυματοειδούς προστατευτικού σωλήνα, δηλαδή προμήθεια και 
τοποθέτησή του μαζί με όλα τα μικρουλικά. 

Τιμή ανά μέτρο (μ) 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 1,98 

A.T.: 046 

ΟΔΟ-Α093.21.1.10 Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (ΡΕ)..Φ28 y3mm (m) 

Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (ΡΕ),,Φ28 x3mm (m) 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 3,94 

A.T.: 047 

ΑΤΗΕ 8159.3 Σωλήνωση πλάσεως ουρητηρίων ορειχάλκινη τριών θέσεων 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 15 100,00% 

Σωλήνωση πλύσεως ουρητηρίων ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, πλήρης συμπεριλαμβανομένων 
όλων των υλικών στερεώσεως, συνδέσεως και πάσης φύσεως εργασίας γιά πλήρη εγκατάσταση τριών 
θέσεων 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 76,09 

A.T.: 048 

ΟΙΚ005 Δεξαμενή IQOOIt από πολυαιθυλένιο μαύρου χρώματος. 

Δεξαμενή από πολυαιθυλένιο 1000 λίτρων μαύρου χρώματος, πλήρη (δηλαδή προμήθεια , 
προσκόμιση με όλα τα εξαρτήματα συνδέσεως με τα δίκτυα ύδρευσης). 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ 

Αριθμητικώς): 300,00 

A.T.: 049 
Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 100,00% 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος με 
όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με 
τους ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του και τα υλικά και μικροϋλικά 
στερεώσεως και συνδέσεως.Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και 



ATHE 8256.7.1 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 100 I Ισχύος 4000 W 

 

 

η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως Χωρητικότητας 100 I Ισχύος 4000 W 1 Τεμ. ) 
Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς): 217,82 

A.T.: 050 

ΑΤΗΕ 8103.1 Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) Διαμέτρου 1/2 ins 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100,00% 

Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) με τον μοχλό (βέργας) της φούσκας και της βαλβίδας, όλων 
από ορείχαλκο και των μικροϋλικών, πλήρως τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένης κάθε φύσεως 
εργασίας εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως Διαμέτρου 1/2 ins 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 41,41 

A.T.: 051 

ΟΔΟ-Α 8603.1 Συλλεκτοδιανομέας θερμού - ψυχρού ύδατος 1” 2 παροχών δύο 

κυκλωμάτων 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100,00% 

Συλλεκτοδιανομέας θερμού - ψυχρού ύδατος 1'' 2 παροχών με ρυθμιστικούς διακόπτες και 
ρακόρ για σύνδεση με σωληνώσεις δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα 
δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 45,11 

A.T.: 052 

ΟΔΟ-Α 8603.2 Συλλεκτοδιανομέας θερμού - ψυχρού ύδατος 1” 3 παροχών δύο 

κυκλωμάτων 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100,00% 

Συλλεκτοδιανομέας θερμού - ψυχρού ύδατος 1'' 3 παροχών με ρυθμιστικούς διακόπτες και 
ρακόρ για σύνδεση με σωληνώσεις δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα 
δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο



ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 49,31 

 

 

A.T.: 053 

ΟΔΟ-Α 8603.3 Συλλεκτοδιανομέας θερμού - ψυχρού ύδατος1"4 παροχών δύο 

κυκλωμάτων 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100,00% 

Συλλεκτοδιανομέας θερμού - ψυχρού ύδατος 1'' 4 παροχών με ρυθμιστικούς διακόπτες και 
ρακόρ για σύνδεση με σωληνώσεις δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα 
δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 54,56 

A.T.: 054 

ΟΔΟ-Α 8603.4 Συλλεκτοδιανομέας θερμού - ψυχρού ύδατος 1" 5 παροχών δύο 

κυκλωμάτων 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100,00% 

Συλλεκτοδιανομέας θερμού - ψυχρού ύδατος 1'' 5 παροχών με ρυθμιστικούς διακόπτες και 
ρακόρ για σύνδεση με σωληνώσεις δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα 
δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 58,76 

A.T.: 055 

ΑΤΗΕ 8141.2.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος. ορειχάλκινος. 
επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 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 - Διαμέτρου 1/2 ins ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 60,62 

A.T.: 056 

ΑΤΗΕ Ν9762.1 Ερμάριο συλλεκτών διαστάσεων 50 X 40 cm 

Ερμάριο συλλεκτών από γαλβανισμένη λαμαρίνα,ενδοδαπεδίου συστήματος ύδρευσης με τις 
απαραίτητες οπές εξόδου των σωληνώσεων,βαμμένο σε χρώμα της αρεσκείας της επίβλεψης,δηλαδή



 

 

προμήθεια και προσκόμιση του ερμαρίου, διάνοιξη οπών ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση 
επί του τοίχου καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 140,42 

A.T.: 057 

ΟΔΟ-Α Ν027 Σύνδεση Παροχής Υδρευσης 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100,00% 

Στην τιμή περιλαμβάνεται: 

Εγκατάσταση σύνδεσης από το ρολόι του Δήμου έως την δεξαμενή ύδρευσης 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται επίσης όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά και πάσα 
εργασία εγκατάστασης, τοποθέτησης και σύνδεσης των παραπάνω υλικών, συσκευών και οργάνων, 
έλεγχο των δικτύων, ρυθμίσεις και δοκιμές καλής λειτουργίας .Επιπλέον περιλαμβάνονται όλες οι 
απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες για την υλοποίηση των ως άνω. Για όλα τα υλικά τελικός υπεύθυνος 
για την έγκριση τους είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σάμου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς):

 146,71 

A.T.: 058 

ΟΔΟ-Α Ν028 Πιεστικό συγκρότημα 1 HP πλήρης 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100,00% 

Στην τιμή περιλαμβάνεται: 

Εγκατάσταση σύνδεσης από το ρολόι του Δήμου έως την δεξαμενή ύδρευσης 

Πιεστικό εννός ίππου υδρεύσεως πλήρες, με τα στόμια πληρώσεως, εκκενώσεως και προσαγωγής 
αέρα, αυτόματο επιτηρητή στάθμης δεξαμενής, ρυθμιστή ττιέσεως πιεζοστάτου, μανόμετρο ενδείξεως 
πιέσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση , εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα υδατος, και 
πεπιεσμένου αέρα, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 316,11 

A.T.: 059 

ΑΤΗΕ 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πιέσεως με το 

δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του. 

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και 
υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως στομίων. Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο



ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 192,13 

 

 

A.T.: 060 

ΑΤΗΕ 8157.1 Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100,00% 

Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη επίπεδη ή γωνιακή, πλήρως εγκατεστημένη και 
συνδεδεμένη με τους σωλήνες πλύσεως και αποχετεύσεως ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 113,40 

A.T.: 061 

ΑΤΗΕ 8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42 X 56 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 
Διαστ. 42 X 56 cm ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 164,74 

A.T.: 062 

ΑΤΗΕ 8178.1.2 Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100,00% 

Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 
επιχρωμιωμένη με καπάκι ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 24,26 

A.T.: 063 

ΑΤΗΕ 8175.1 Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως. από πορσελάνη Απλό 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100,00% 

Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη εντοιχισμένο, με τα μικροϋλικά στερεώσεως και 
την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Απλό ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο



ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 22,96 

 

 

A.T.: 064 

ΑΤΗΕ 8171.1 Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 7.5 Χ15 cm 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100,00% 

Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως Διασπάσεων 7,5 X 15 cm ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 15,06 

A.T.: 065 

ΑΤΗΕ 8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 X 60 cm 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 100,00% 

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία 
χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως Διαστάσεων 42 X 60 cm 1 Τεμ. ) 
Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 29,22 

A.T.: 066 

ΑΤΗΕ Ν8029.3 Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ100 mm 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100,00% 

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα 
μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών. 

1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 65,31 

A.T.: 067 

ΑΤΗΕ Υδρορροή κυκλικής διατομής. με τα εξαρτήματα σύνδεσης και 

Ν8062.40.1.8 στερέωσης και την βαφή. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής. 

μέσου βάρους (κόκκινη ετικέττα): Ον. Διαμ. DN 80 ( 3 ins ) 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100,00% 

Υδρορροή κυκλικής διατομής, με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή, πλήρης, 
δηλ. υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εξαρτήματα σύνδεσης και στηρίγματα, βαφή με δυο στρώσεις 
ελαιόχρωμα της εκλογής της Επίβλεψης, την εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης, δοκιμές και παράδοση 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
( 1 m ) Μέτρο 
A.T.: 068 

ATHE Ν8062.2 Συλλογέας όμβριων δωμάτων με καμπύλη σχάρα γωνιακό γωνιακό διαμέτρου Φ 75 mm 

Συλλογέας όμβριων δωμάτων με καμπύλη σχάρα γωνιακό .σύμφωνος με τις τεχνικές 



ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 71,35 

 

 

προδιαγραφές,πλήρης,με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης,στερέωσης και της έργα- σιας πλήρους 
τοποθέτησης. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς):

 134,32 

A.T.: 069 

ATHE Ν8043.1.7 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ100 

mm 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100,00% 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 33,95 

A.T.: 070 

ATHE Ν8043.1.3 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 

mm 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100,00% 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 18,82 

A.T.: 071 

ATHE Ν8043.1.2 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 

mm



 

 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100,00%
 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 21,42 

A.T.: 072 

ATHE Ν8043.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 

mm 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100,00% 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 23,78 

A.T.: 073 

ΑΤΗΕ 8536.1.1 Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου 

Παροχής 200 C.F.M. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100,00% 

Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου Αποτελούμενη από περίβλημα 
χαλυβδοελάσματος βαμμένο με χρώμα ΝΤΟΥΚΟ, από στοιχείο νερού με χαλκοσωλήνες, από 
φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με διακόπτη τεσσάρων θέσεων, τριοδι ηλεκτροβαλβίδα, λεκάνη 
συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων, φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου δύο ορειχάλκινους διακόπτες, φίλτρο 
νερού κλπ με θερμοστάτη ελέγχου της λειτουργίας του ανεμιστήρα με φίλτρο νερού με τα λοιπά 
εξαρτήματα αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία 
τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία 
Παροχής 200 C.F.M. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς): 581,63 

A.T.: 074 

ΑΤΗΕ 8536.1.4 Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου 

Παροχής 600 C.F.M. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 100,00%



 

 

Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (F.C.U.) δαπέδου Αποτελούμενη από περίβλημα 
χαλυβδοελάσματος βαμμένο με χρώμα ΝΤΟΥΚΟ, από στοιχείο νερού με χαλκοσωλήνες, από 
φυγοκεντρικό ανεμιστήρα με διακόπτη τεσσάρων θέσεων, τριοδι ηλεκτροβαλβίδα, λεκάνη 
συγκεντρώσεως συμπυκνωμάτων, φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου δύο ορειχάλκινους διακόπτες, φίλτρο 
νερού κλπ με θερμοστάτη ελέγχου της λειτουργίας του ανεμιστήρα με φίλτρο νερού με τα λοιπά 
εξαρτήματα αυτοματισμού, δηλαδή υλικά, όργανα, εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία 
τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως γιά την ομαλή και αυτόματη λειτουργία 
Παροχής 600 C.F.M. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ 

ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 774,83 

A.T.: 075 

ΑΤΗΕ 8474.1 Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου 

διαστολής Διαμέτρου 3/4 ins 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 100,00% 

Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία Διαμέτρου 3/4 ins ( 1 Τεμ. ) 
Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 160,02 

A.T.: 076 

ΟΔΟ-Α 7777.9 Εγκατάσταση σωληνώσεων κλιματισμού 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100,00% 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση των σωληνώσεων όπως έχουν 
υπολογιστεί στην μελέτη των Fan Coil . Συγκεκριμένα : 

1. Τις σωληνώσεις των κυκλωμάτων από πολυστρωματική σωλήνα με μόνωση 9 mm οι οποίες θα 
οδέυουν 
εντός του εδάφους και διατομών όπως ορίζονται στην μελέτη. 

2. Τις κεντρικές σωληνώσεις από χαλκοσωλήνα βαρέου τύπου με μόνωση 9 mm διατομών όπως 
ορίζονται στην μελέτη. 

3. Βάνες κ.λ.π καθώς επίσης και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και εργασίες 
πλήρους εγκατάστασης παραδοτέα σε κανονική λειτουργία. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται πόσης φύσεως εργασίες συνδέσεως πραγματοποιούμενες απο 
πιστοποιημένο (απο τον κατασκευαστή των μονάδων) για αυτήν την εργασία συνεργείο, μετά της 
χρήσεως των πόσης φύσεως απαιτουμένων ειδικών οργάνων, μικρουλικών σύνδεσης και οι πόσης 
φύσεως απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες για την τοποθέτηση, την στήριξη την εξασφάλιση των 
οδεύσεων καλωδίων, εργασίες αποκατάστασης οικοδομικών στοιχείων, μερεμετίσματα κ.λπ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
A.T.: 077 

ΟΔΟ-Α Ν60 Αντλία θερμότητας Αέρα- Νερού inverter ψύξης θέρμανσης από 36 έως 

38 kw 



ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 

ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 2343,55 

 

 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100,00% 

Αντλία θερμότητας Αέρα- Νερού inverter ψύξης θέρμανσης από 36 έως 38 kw ψυκτικής και 
θερμικής ικανότητας με ενσωματωμένο ψυχροστάσιο με όλα τα υλικά και μικρουλικά που απαιτούνται 
καθώς και εργασίες πλήρους εγκατάστασης παραδοτέα σε κανονική λειτουργία. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως εργασίες συνδέσεως πραγματοποιούμενες απο 
πιστοποιημένο (απο τον κατασκευαστή των μονάδων) για αυτήν την εργασία συνεργείο, μετά της 
χρήσεως των πάσης φύσεως απαιτουμένων ειδικών οργάνων, μικρουλικών σύνδεσης και οι πάσης 
φύσεως απαιτούμενες οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εργασίες για την τοποθέτηση, την στήριξη την 
εξασφάλιση των οδεύσεων καλωδίων, εργασίες αποκατάστασης οικοδομικών στοιχείων, μερεμετίσματα 
κ.λπ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ 

ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 17330,13 

A.T.: 078 

ΟΔΟ-Α Ν56 Δομημένη καλωδίωση 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100,00% 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται 
η προμήθεια, μεταφορά επί του έργου και η πλήρη εγκατάσταση Δομημένης καλωδίωσης του Εργου , 

κατηγορίας 5e, πιστοποιημένη, πλήρης, ως εις τα σχέδια και την παρακάτω Τεχνική Περιγραφή, ήτοι 
υλικά, μικροϋλικά και και πάσης φύσεως εργασία για την κατασκευή δικτύου δομημένης καλωδίωσης 
που θα περιλαμβάνει Rack δομημένης καλωδίωσης , πλήρη μετά του υλικού μικτονόμησης ως εις τα 
σχέδια και την τεχνική περιγραφή , καλωδιώσεις με υτρ 4'' cat5e από το Rack μέχρι τις λήψεις δομημένης 
καλωδίωσης (RJ-45) και τηλεφώνων (RJ-11) μετά των οριζομένων στα σχέδια, την απαιτούμενη 
καλωδίωση μεταξύ κατανεμητή αφίξεως Ο.Τ.Ε και τηλεφωνικού κέντρου μετά των λήψεων και εργασία 
τερματισμού απάντων των ζευγών και αμφότερων των άκρων των καλωδίων (εντός κατανεμητών και 
στις λήψεις) και μεικτονόμησης του συνόλου των κατανεμητών του τμήματος του κτηρίου (DATA - 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ) , από ειδικό συνεργείο για εγκαταστάσεις δομημένης τηλεφωνίας, δοκιμές - ρυθμίσεις και 
κατ' αναλογία δαπάνη για πιστοποίηση στην κατηγορία 5e, και παράδοση σε λειτουργία. 
Συγκεκριμένα η εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης του κτηρίου περιλαμβάνει: 
1 .Τον κατανεμητή (Rack), πλήρης από τον οποίο αναχωρούν τα καλώδια προς τις λήψεις voice ή data 
του σε κάθε σημείο του κτηρίου όπως προβλέπεται στα σχέδια δομημένης καλωδίωσης . Αυτός νοείται 
πλήρης περιλαμβάνων: 
Το ερμάριο (Rack) το οποίο θα τοποθετηθεί στο γραφείο . 
Κατανεμητή χωρητικότητας για όλες τις γραμμές 
Patch panels 
Μετώπες διέλευσης καλωδίων 
Πολύπριζο ηλεκτρικής παροχής κ.λ.π



 

 

2. Τα απαιτούμενα καλώδια utp cat 5e, από το Rack μέχρι τις λήψεις, 
Ολα τα καλώδια θα τοποθετηθούν σε κανάλια . 

5. Την απαιτούμενη εργασία για την υλοποίηση της ως άνω εγκατάστασης. 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνονται επίσης, οι πάσης φύσεως εργασίες, εργασίες τερματισμού των 
καλωδίων αμφίπλευρα (στις λήψεις και στα patch panels του Rack), οι εργασίες μικτονομήσεως 
(περιλαμβανομένων των απαιτουμένων patch cords), μετά της πιστοποιήσεως της εγκαταστάσεως στην 
κατηγορία 5e από πιστοποιημένο για αυτήν την εργασία συνεργείο, μετά της χρήσεως των πάσης 
φύσεως απαιτουμένων ειδικών οργάνων, οι πάσης φύσεως απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες για την 
εξασφάλιση των οδεύσεων καλωδίων, εγκατάσταση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων κ.λπ., εργασίες 
αποκατάστασης οικοδομικών στοιχείων, μερεμετίσματα κ.λπ. 

Τιμή ενός τεμ ( 1 Τεμ. 
) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 3873,94 

A.T.: 079 

ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα. φορητός Γομώσεως 6 kg 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100,00% 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του 
στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη Γομώσεως 6 kg ( 1 Τεμ. ) 
Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 37,78 

A.T.: 080 

ΑΤΗΕ 8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα. φορητός Γ ομώσεως 6 kg 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 100,00% 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς 
του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη Γομώσεως 6 kg ( 1 
Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 69,68 

A.T.: 081 

ΟΔΟ-Α 8204.1 Δίκτυο Πυρόσβεσης και Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 20 100,00% 

1. Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη, με πλαστικό σωλήνα μήκους 20,00 m, πλήρης δηλαδή υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως βαφής με ερυθρό χρώμα, συνδέσεως, 
στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.



 

 

ΕΥΡΩ 

2. Δίκτυο Πυρόσβεσης όπως ορίζεται στην μελέτη πυρόσβεσης μαζί με όλα τα ύλικά και εργασία 
πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας. 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

(Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 3418,35 

A.T.: 082 

ATHE Ν8987.2 Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας 18 W 'εξόδου' 

Φωτιστικό ασφαλείας με κατάλληλη λυχνία, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούμενος απο το 
κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και 
μετατροπής, μετά των υλικών και μικρούλικων σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 81,86 

A.T.: 083 

ATHE Ν8210 Πυροσβεστικό συγκρότημα 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 100,00% 

Πυροσβεστικό συγκρότημα αυτόνομο με πιεστικό, αποτελούμενο απο ηλεκτροκίνητη 10 HP , 
πετρελαιοκίνητη 14ΗΡ, JOCKEY 2 HP αντλία, πιεστικό δοχέιο, όργανα ελέγχου και προστασίας και 
ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και αυτοματισμού, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, δηλ. 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση με τα δίκτυα νερού, συμπεριλαμβανομένων των 
συλλεκτών, σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, με κάθε υλικό, μικρούλικο και εργασία, για την 
πλήρη εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ 
ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 11744,64 

A.T.: 084 

ΟΙΚ-Α 62.60.2 θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας. ανοιγόμενες. μονόφυλλες, θύρες 

πυρασφαλείας. μονόφυλλες, ανοιγόμενες. χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 

60 min 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ6236 100,00% 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, 
συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από αναγνωρισμένο φορέα της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. Η πόρτα θα αποτελείται από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελάχιστου πάχους 
2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες ενδεικτικού τύπου 
PALUSOL ή αναλόγου), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής 
εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος 
τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), 
με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ 
ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό



A.T.: 088 

 

 

πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα 
θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της 
Υπηρεσίας. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας 
στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η 
τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (ιπ2) 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ 

Αριθμητικώς): 332,00 

A.T.: 085 

ATHE Ν8983.5.1.1 Φαροσειρήνα 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 100,00% 

Φαροσειρήνα συστήματος πυρανίχνευσης για εσωτερική εγκατάσταση στηριγμένη σε μικρή βάση 
με 
ρυθμιζόμενη ένταση ήχου και μέγιστη φωτεινότητα κατασκευασμένη από πλαστικό ABS κόκκινου 
χρώματος δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειουργία 1 Τεμ. ) 
Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 116,48 

A.T.: 086 

ATHE Ν8809.1.2 Διευθυνσιοδοτούμενο υαλόφρακτο κομβίο αναγγελίας φωτιάς 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100,00% 

Διευθυνσιοδοτούμενο υαλόφρτακτο κομβίο αναγγελίας φωτιάς, από ABS, IP42, με επαναφερόμενο 
πλαστικό και εσωτερική ένδειξη συναγερμού, κόκκινου χρώματος, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 79,26 

A.T.: 087 

ATHE Ν8739.1 Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 20 X 12.5mm 

Κανάλι διανομής απο PVC τύπου DLP (LEGRAND) μετά των αναλογουσών καμπύλων 
στηριγμάτων και μικρουλικών, δηλ.την εργασία πλήρους εγκατατάσεως και σύνδεσης, σε τοίχο ή 
σοβατέπι. 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 15,27



ATHE N8739.2 Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 32 X 12.5 mm 

 

 

Κανάλι διανομής απο PVC τύπου DLP (LEGRAND) μετά των αναλογουσών καμπύλων 
στηριγμάτων και μικρούλικων, δηλ.την εργασία πλήρους εγκατατάσεως και σύνδεσης, σε τοίχο ή 
σοβατέπι. 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 22,36 

A.T.: 089 

ATHE Ν8739.3 Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 40 Χ16 mm 

Κανάλι διανομής απο PVC τύπου DLP (LEGRAND) μετά των αναλογουσών καμπύλων 
στηριγμάτων και μικρούλικων, δηλ.την εργασία πλήρους εγκατατάσεως και σύνδεσης, σε τοίχο ή 
σοβατέπι. 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 30,13 

A.T.: 090 

ATHE Ν8739.5 Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 75 X 20 mm 

Κανάλι διανομής απο PVC τύπου DLP (LEGRAND) μετά των αναλογουσών καμπύλων 
στηριγμάτων και μικρουλικών, δηλ.την εργασία πλήρους εγκατατάσεως και σύνδεσης, σε τοίχο ή 
σοβατέπι. 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 40,19 

A.T.: 091 

ATHE Ν8739.6 Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 100 Χ34 mm 

Κανάλι διανομής απο PVC τύπου DLP (LEGRAND) μετά των αναλογουσών καμπύλων 
στηριγμάτων και μικρουλικών, δηλ.την εργασία πλήρους εγκατατάσεως και σύνδεσης, σε τοίχο ή 
σοβατέπι. 
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 46,60 

A.T.: 092 

ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 Χ1.5 mm2 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100,00% 

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,



 

 

κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. τριπολικό Διατομής:3 X 1,5 mm2 ( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 5,07 

A.T.: 093 

ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 X 2.5 mm2 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100,00% 

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm2 ( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 5,42 

A.T.: 094 

ΑΤΗΕ 8766.3.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής:3 X 4 mm2 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100,00% 

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. τριπολικό Διατομής:3 X 4 mm2 ( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 6,74 

A.T.: 095 

ΑΤΗΕ 8766.5.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ πενταπολικό Διατομής:5 Χ1.5 mm2 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 100,00% 

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. πενταπολικό Διατομής:5 X 1,5 mm2 ( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 6,90 

A.T.: 096 

ΑΤΗΕ 8812 Διακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου με ενδεικτική λυχνία 

εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 



 

 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100,00% 

Διακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου με ενδεικτική λυχνία εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το 
κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 11,01 

A.T.: 097 

ΑΤΗΕ 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 SCHUKO Εντάσεως 16 Α ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 9,04 

A.T.: 098 

ΑΤΗΕ 8827.3.2 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α- 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100,00% 

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου και 
μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση SCHUKO - Εντάσεως 16 Α- 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 17,56 

A.T.: 099 

ΑΤΗΕ 8774.6.4 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 6 mm2 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100,00% 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 
κανονική λειτουργία Πενταπολικό - Διατομής 5X6 mm2 ( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 11,43 

A.T.: 100 

ΑΤΗΕ 8774.6.3 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 4 mm2 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100,00% 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 
κανονική λειτουργία Πενταπολικό - Διατομής 5X4 mm2 ( 1 m ) Μέτρο 



 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 9,34 

A.T.: 101 

ΑΤΗΕ 8773.5.6 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής 4 X 1 6  

mm2 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100,00% 

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτόπλινθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και 
κανονική λειτουργία Τετραπολικό - Διατομής 4 X 1 6  mm2 ( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 12,23 

A.T.: 102 

ΑΤΗΕ 8773.5.8 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ35 

mm2 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100,00% 

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτόπλινθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και 
κανονική λειτουργία Τετραπολικό - Διατομής 4 Χ35 mm2 ( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 22,21



A.T.: 103 

A.T.: 106 

 

 

ATHE 8774.1.6 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 X 16 mm2 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100,00% 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 
κανονική λειτουργία Μονοπολικό - Διατομής 1 X 1 6  mm2 ( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 7,26 

A.T.: 104 

ΑΤΗΕ 8774.1.8 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 X 35 mm2 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100,00% 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 
κανονική λειτουργία Μονοπολικό - Διατομής 1 X 35 mm2 ( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 10,92 

A.T.: 105 

ΑΤΗΕ Ν8845.1 Τρίγωνο γείωσης Με ηλεκτρόδια μήκους 1.5 μ 

Τρίγωνο γείωσης αποτελούμενο απο τρία ηλεκτρόδια χάλκινα με χαλύβδινη ψύχη διαμέτρου S/8 
ins με τους ειδικούς συνδετήρες αγωγών, τον χάλκινο πολύκλωνο αγωγό σύνδεσης διατομής 16 τ.χ. 
μέσα σε γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3/4 ins και τα τρία φρεάτια με τα καλύματά τους διαστάσεων 20 x 
20 cn για την επιθεώρηση των συνδέσεων, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 
και εργασία έμπηξης ηλεκτροδίων στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 3 m σύνδεσής τους με 
τον χάλκινο αγωγό κατασκευής των φρεατίων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς): 

698,35



A.T.: 109 

 

 

ΕΥΡΩ 

ΕΥΡΩ 

ATHE 8042.1.5 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 75 

mm 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100,00% 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 4,0 atm, γιά 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο 
ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως δέσεως 4 atm 
Διαμέτρου 75 mm ( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 19,23 

A.T.: 107 

ΟΔΟ-Α 8603.7 Ηλεκτρικός πίνακας Γ.Π 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100,00% 

Ηλεκτρικός πίνακας Γ.Π χωνευτός IP 25 πλήρης σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καλώδια, διακόπτες κλπ. την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς 
και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ενός τεμ ( 1 Τεμ. 
) Τεμάχιο 

(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 

ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 1838,68 

A.T.: 108 

ΟΔΟ-Α 8603.9 Γενικός Ηλεκτρικός πίνακας Α.Π 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100,00% 

Γενικός Ηλεκτρικός πίνακας Α.Π χωνευτός IP 25 πλήρης σύμφωνα με τα σχέδια και τις 
προδιαγραφές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καλώδια, διακόπτες κλπ. την εργασία εγκατάστασης και 
σύνδεσης, καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ενός τεμ ( 1 Τεμ. 
) Τεμάχιο 

(Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 1346,84 

ATHE Ν8843.8 Ηλεκτρικός πίνακας Β.Π μέσα σε ττίλλαρ πλήρης



 

 

Ηλεκτρικός πίνακας Β.Π μέσα σε πίλλαρ πλήρης σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές με 
όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καλώδια κλπ. την εργασία εγκατάστασης καισύνδεσης, καθώς και τις 
δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 300,18 

A.T.: 110 

ΟΔΟ-ΑΝ\846.18 Φωτιστικό σώμα φθορισμού (σκαφάκι) με λυχνίες 2Χ 35 w 

στεγασμένων χώρων ενδ.τύπου Πετρίδη Prisma 2ΡΜ 272χ35 Whiteit (231263) 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100,00% 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού (σκαφάκι) με λυχνίες 2Χ 35 w στεγασμένων χώρων ενδ.τύπου Πετρίδη 
Prisma 2PM 272χ35 Whiteit (231263) όλα τα υλικά ( λάμπες κτλ) και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς): 281,32 

A.T.: 111 

ΟΔΟ-ΑΝ\846.19 Φωτιστικό σώμα οροφής με λυχνίες 2Χ 13 w ενδ.τύπου Πετρίδη Orama Fluo 2x13 W 
White (491231). 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100,00% 

Φωτιστικό σώμα οροφής με λυχνίες 2Χ 13 w με ηλεκτρονικό ballast στεγασμένων χώρων 
ενδ.τύπου Πετρίδη Orama Fluo 2x13 W White (491231) όλα τα υλικά ( λάμπες κτλ) και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑΕΞΗΝΤΑΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς): 262,42 

A.T.: 112 

ΟΔΟ-Α Ν\846.20 Φωτιστικό σώμα φθορισμού (σκαφάκι) με λυχνίες 2Χ 35 w 

στεγασμένων χώρων ενδ.τύπου Πετρίδη Prisma PSPO 272χ35 White (230263) 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100,00% 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού (σκαφάκι) με λυχνίες 2Χ 35 w στεγασμένων χώρων ενδ.τύπου Πετρίδη 
Prisma PSPO 272χ35 White (230263) όλα τα υλικά ( λάμπες κτλ) και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς): 288,67



A.T.: 113 

 

 

ΟΔΟ-Α Ν\846.21 Απλίκα εξωτερικού χώρου ενδ.τύπου Πετρίδη BEAM 1 ONE WAY IP 65 black 
(857273) 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100,00% 

Απλίκα εξωτερικού χώρου ενδ.τύπου Πετρίδη BEAM 1 ONE WAY IP 65 black (857273) όλα τα 
υλικά ( λάμπες κτλ) και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς): 202,57 

A.T.: 114 

ΟΔΟ-Α Ν\846.22 Κρεμαστό φθορισμού μήκους 3 μέτρων 2χ80 W και ανάρτηση 5 μέτρων ενδ.τύπου 

Πετρίδη SPOTLIGHT σε Τιτάν χρώμα (901712) 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100,00% 

Κρεμαστό φθορισμού μήκους 3 μέτρων 2χ80 W και ανάρτηση 5 μέτρων ενδ.τύπου Πετρίδη 
SPOTLIGHT σε Τιτάν χρώμα (901712) όλα τα υλικά ( λάμπες κτλ) και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς): 

398,92 

A.T.: 115 

ΟΔΟ-Α Ν\846.23 Κρεμαστό φθορισμού μήκους 14.5 μέτρων με ράγα από κάτω και λαμπτήρα 
φθορισμού 2χ39 W από πάνω και ανάρτηση 5 μέτρων ενδ.τύπου 

Πετρίδη HIGH-LOW σε Τιτάν χρώμα 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100,00% 

Κρεμαστό φθορισμού μήκους 14,5 μέτρων με ράγα από κάτω και λαμπτήρα φθορισμού 2χ39 W 
από πάνω και ανάρτηση 5 μέτρων ενδ.τύπου Πετρίδη HIGH-LOW σε Τιτάν χρώμα όλα τα υλικά ( λάμπες 
κτλ) και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 2574,52 

A.T.: 116 

ΟΔΟ-Α Ν\846.24 Κρεμαστό φθορισμού μήκους 6.5 μέτρων με ράγα από κάτω και λαμπτήρα 

φθορισμού 2χ39 W από πάνω και ανάρτηση 5 μέτρων ενδ.τύπου Πετρίδη 

HIGH-LOW σε Τιτάν χρώμα 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100,00%



 

 

Κρεμαστό φθορισμού μήκους 6,5 μέτρων με ρόγα από κάτω και λαμπτήρα φθορισμού 2χ39 W από 
πάνω και ανάρτηση 5 μέτρων ενδ.τύπου Πετρίδη HIGH-LOW σε Τιτάν χρώμα, ολα τα υλικά ( λάμπες κτλ) 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΧΙΛΙΑΔΙΑΚΟΣΙΑΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς):

 1280,92 

A.T.: 117 

ΟΔΟ-Α Ν\846.25 Κρεμαστό φθορισμού μήκους 14.5 μέτρων με λαπτήρα φθορισμού 

1+1 χ54 W από κάτω με ανάρτηση 5 μέτρων σε Τιτάν χρώμα ενδ.τύπου Πετρίδη 

LOW SYSTEM 1+1X54 seamless (975592) 

Κωδ. αναθεώρησης: HAM 4 100,00% 

Κρεμαστό φθορισμού μήκους 14,5 μέτρων με λαπτήρα φθορισμού 1+1χ54 W από κάτω με 
ανάρτηση 5 μέτρων σε Τιτάν χρώμα ενδ.τύπου Πετρίδη LOW SYSTEM 1+1X54 seamless (975592), ολα 
τα υλικά ( λάμπες κτλ) και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ 

ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 1490,92 

A.T.: 118 

ΟΔΟ-Α Ν\846.26 Σπότ ράγας 100 W ενδ.τύπου Πετρίδη CREA 100 W (833013) 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100,00% 

Σπότ ράγας 100 W ενδ.τύπου Πετρίδη CREA 100 W (833013), ολα τα υλικά ( λάμπες κτλ) και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς):

 188,92 

A.T.: 119 

ΟΔΟ-Α Ν\846.27 Κρεμαστό φθορισμού μήκους 4.8 μέτρων με λαπτήρα φθορισμού 

1+1 χ54 W από κάτω με ανάρτηση 5 μέτρων σε Τιτάν χρώμα ενδ.τύπου Πετρίδη 

LOW SYSTEM 1+1X54 seamless (975592) 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100,00% 

Κρεμαστό φθορισμού μήκους 4,8 μέτρων με λαπτήρα φθορισμού 1+1χ54 W από κάτω με 
ανάρτηση 5 μέτρων σε Τιτάν χρώμα ενδ.τύπου Πετρίδη LOW SYSTEM 1+1X54 seamless (975592), ολα 
τα υλικά ( λάμπες κτλ) και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ 

ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 594,22



A.T.: 120 

 

 

ΟΔΟ-Α Ν\846.28 Κρεμαστό φθορισμού μήκους 9 μέτρων με λαπτήρα φθορισμού 1+1χ54 W από 

κάτω με ανάρτηση 5 μέτρων σε Τιτάν χρώμα ενδ.τύπου Πετρίδη LOW 

SYSTEM 1+1X54 seamless (975592) 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100,00% 

Κρεμαστό φθορισμού μήκους 9 μέτρων με λαπτήρα φθορισμού 1+1χ54 W από κάτω με ανάρτηση 5 
μέτρων σε Τιτάν χρώμα ενδ.τύπου Πετρίδη LOW SYSTEM 1+1X54 seamless (975592), ολα τα υλικά ( 
λάμπες κτλ) και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΧΙΛΙΑΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ Αριθμητικώς): 1028,92 

A.T.: 121 

ΟΔΟ-Α Ν\846.29 Κρεμαστό φθορισμού μήκους 7.2 μέτρων με λαπτήρα φθορισμού 

1+1 χ54 W από κάτω με ανάρτηση 5 μέτρων σε Τιτάν χρώμα ενδ.τύπου Πετρίδη 

LOW SYSTEM 1+1X54 seamless (975592) 

Κωδ. αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100,00% 

Κρεμαστό φθορισμού μήκους 7,2 μέτρων με λαπτήρα φθορισμού 1+1χ54 W από κάτω με 
ανάρτηση 5 μέτρων σε Τιτάν χρώμα ενδ.τύπου Πετρίδη LOW SYSTEM 1+1X54 seamless (975592), ολα 
τα υλικά ( λάμπες κτλ) και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ 

ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 797,92 

A.T.: 122 

NET ΟΙΚ-Α 73.33.2 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 

πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4. διαστάσεων 30x30 cm 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7331 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 ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής 
καθαρισμός της τελικής επιφάνειας 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 Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 33,50 

A.T.: 123 

NET ΟΙΚ-Α 73.34.2 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια 

GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1. διαστάσεων 30x30 cm 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7326.1 100,00% 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη 
''GROUP 1'', οποιοσδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 
"Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια 
εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η 
πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με 
λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών 
επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, 
ρευματοδοτών κ.λπ. 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 
φύσεως επί τόπου. 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ 

Αριθμητικώς): 36,00 

A.T.: 124 

NET ΟΙΚ-Α 78.5.2 Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές. επίπεδες, 

πάχους 15 mm 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7809 100,00% 

Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) επιμετρώνται με βάση το 
εξωτερικό τους περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτμήσεις που γίνονται για την 
τοποθέτηση φωτιστικών ή την διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτημάτων 
εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή απότμησης είναι έως 0,50 m2. 
Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται. 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την 
επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, 
επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως). 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από 0.72 
m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (ιπ2) 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 



 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 13,50 

A.T.: 125 

ΟΙΚΝ10.17 Υδροβολή - Αμμοβολή επιφανειών 

Κωδ. αναθεώρησης: ΥΔΡ 6370 100,00% 

Υδροβολή - Αμμοβολή των επιφανειών με μηχάνημα προκειμένου να γίνει καθαρισμός των 
επιφανειών από παλιές επιστρώσεις, ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, σαθρά μέρη, άλατα, σκόνες κ.λ.π., 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή εργασιών. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά του μηχανήματος επί τόπου του έργου, και όλη η εργασία 
πλήρους καθαρισμού των επιφανειών σκυροδέματος σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 3,60 

A.T.: 126 

NET ΟΙΚ-Α71.31 Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7131 100,00% 

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



 

 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε 
οποιοσδήποτε 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 (ιπ2) 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 11,20 

A.T.: 127 

NET ΟΙΚ-Α71.1.2 Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών. 

Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7102 100,00% 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των NET OIK 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): ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 11,20



A.T.: 128 

A.T.: 130 

 

 

NET OIK-A 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: ΟΙΚ7326.1 100,00% 

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 επιφάνειας καθώς και η 
διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, 
ρευματοδοτών κλπ, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (ιπ2) 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 33,50 

A.T.: 129 

NET ΟΙΚ-Α 73.33.1 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 

πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4. διαστάσεων 20x20 cm 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7331 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 ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής 
καθαρισμός της τελικής επιφάνειας του δαπέδου. 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (ιπ2) 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 31,50



 

 

 

NET OIK-A 73.35 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεττιά) από κεραμικά πλακίδια. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7326.1 100,00% 

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

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

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
( 1 μμ ) Μέτρο Μήκους 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 4,50 

A.T.: 131 

NET ΟΙΚ-Α 73.91 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο 

σκυρόδεμα ελάχιστου πάχους 5 cm. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7373.1 100,00% 

Κατασκευή εγχρώμου βιομηχανικού δαπέδου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από οπλισμένο 
σκυρόδεμα ελάχιστου πάχους 5 cm ή ινοπλισμένη κονία (με ίνες προλυπροπυλενίου), και του 
αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή άμμο, σύμφωνα με την μελέτη. 

Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται: 
α) Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20, οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C, 
ελάχιστου πάχους 5 cm στα σημεία απορροής και 7 έως 8 cm στις κορυφές και εφαρμογή στις 
περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το 
παλαιό. 
β) Εξομάλυνση της επιφάνειας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό). 
γ) Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφάνειας του με χρήση στροφείου (ελικόπτερο), 
συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άμμο και 
40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη, δ) Διαμόρφωση 
αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15 mm περίπου, σε 
κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό, ε) Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί 
επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με νάϋλον. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, 
διαμόρφωσης, συντήρησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως επεξεργασμένου δαπέδου 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 22,50 

A.T.: 132 

NET ΟΙΚ-Α75.31.4 Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές 
παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7534 100,00%



 

 

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

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

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

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

Αριθμητικώς): 95,00 

A.T.: 133 

NET ΟΙΚ-Α75.41.1 Λοιπά μαρμαρικά. Επενδύσεις βαθμιδών μήκους έως 2.00 m με 

μάρμαρο λευκό. Επενδύσεις βαθμιδών με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm 

(βατήρων/μετώπων) 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7541 100,00% 

Επενδύσεις βαθμιδών μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

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

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

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) πρόσθιας ακμής βατήρων 
( 1 μμ ) Μέτρο Μήκους 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ 

Αριθμητικώς): 39,00 

A.T.: 134 

NET ΟΙΚ-Α73.11 Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 

ακανόνιστες. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7311 100,00% 

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

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ



(Αριθμητικώς): 22,50 

 

 

A.T.: 135 

NET ΟΙΚ-Α 54.75 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Εντοιχισμένες ντουλάπες. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ5472.1 100,00% 

Για τις εργασίες κατασκευής ξύλινων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των NET OIK έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 
- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές 
κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ. 
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε 
συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ), 
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα 
κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την 
τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των 
κονιαμάτων στήριξης, 
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο 
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 
- Οι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- Οι 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 = T1 x (V2 / ), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο 
νέος. 

Εντοιχισμένες ντουλάπες, μη τυποποιημένες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 
"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα '', βάθους 60 cm, από μοριοσανίδα (MDF) με επένδυση μελαμίνης ή 
φορμάικας, "κουτιαστές", με φύλλα αναρτημένα με στροφείς επιπλοποιίας και γενικά υλικά και 
μικροϋλικά κατασκευής και εργασία συναρμολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης. 

Τα συρτάρια, τα ράφια, οι κρεμάστρες και λοιπός εξοπλισμός τιμολογούνται ιδιαιτέρως. 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ 

Αριθμητικώς): 112,00 

NET ΟΙΚ-Α56.10 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 

0.40 m2. 



A.T.: 136 

A.T.: 138 

 

 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ5613.1 100,00% 

Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2, οιουδήποτε σχεδίου και 
διαστάσεων με πλαίσιο από τεμάχια λευκής ξυλείας πάχους 18 mm επενδυμένα με μελαμίνη, περαστά 
και κολλητά, με οπές ή τομές στο "πρόσωπο" ή χειρολαβές και με πυθμένα από μοριοσανίδα (hard 
board) επενδυμένη με μελαμίνη περαστή και κολλητή, με απλούς μεταλλικούς τυποποιημένους οδηγούς 
λειτουργίας του συρταριού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά 
έπιπλα 

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο σε κατασκευές ντουλαπών στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η 
κατασκευή συρταριού. 

Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία και μοριοσανίδα), ται μικροϋλικά καθώς 
και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης. Δεν περιλαμβάνονται οριζόντια ή κατακόρυφα χωρίσματα, 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ 

Αριθμητικώς): 39,00 

A.T.: 137 

NET ΟΙΚ-Α 56.21 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου 

DUROPAL. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ5617 100,00% 

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm 
περίπου, που περιλαμβάνει: 

α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με επικάλυψη από άκαυστη 
φορμάικα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, 
το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα, β) Ανοιγμα οιουδήποτε 
σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, 
σύμφωνα με την μελέτη. 
γ) Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με αντιμικροβιακή 
σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των 
τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά 
σχέδια. 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ 

Αριθμητικώς): 28,00



 

 

NET OIK-A 52.88.2 Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης. 

Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα. μόρφωση γωνιών με εργαλείο) 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ5289 100,00% 

Κατεργασία των εκ των κάτω εμφανών επιφανειών των ξύλινων διατομών των ζευκτών και τεγίδων 
της στέγης. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, εργαλεία και αναλώσιμα, καθώς και η 
απασχόληση του προσωπικού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζόντιας προβολής στέγης. 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ (Αριθμητικώς): 5,20 

A.T.: 139 

NET ΟΙΚ-Α 72.4 Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια. 

νταμωτή, εν ξηρώ. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7204 100,00% 

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

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

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πόσης (ρύσεως υλικών και του τσιμεντοκονιάματος, οι φθορές 
τους, τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ 

Αριθμητικώς): 28,00 

A.T.: 140 

NET ΟΙΚ-Α 72.50 Επιστεγάσεις. Επιστέγαση με φύλλα χαλκού. 



 

 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7244 100,00% 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των NET OIK 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, πλαϊνές 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. 

Επιστέγαση στέγης με φύλλα χαλκού πάχους 0,7 mm, σε υπάρχοντα ξύλινο σκελετό από καδρόνια. 
Περιλαμβάνεται η προετοιμασία της διεπιφάνειας εφαρμογής και ο επιμελής καθαρισμός της, η 
τοποθέτηση και στερέωση των φύλλων χαλκού στον ξύλινο σκελετό μέσω τζινετιών και χάλκινων 
καρφιών με πλατύ κεφάλι και ροδέλλα που εισχωρούν στο ξύλινο σκελετό κατά 15 mm και η αναδίπλωση 
των φύλλων του χαλκού στα καρδόνια με συρραπτική μηχανή ή με ειδικό εργαλείο χειρός, σύμφωνα με 
τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ 

Αριθμητικώς): 56,00 

A.T.: 141 

NET ΟΙΚ-Α 54.46.1 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία, θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με 

κάσσα δρομική. πλάτους έως 13 cm 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ5446.1 100,00% 

Για τις εργασίες κατασκευής ξύλινων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των NET OIK έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 
- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές 
κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ. 
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε 
συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ), 
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα 
κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την 
τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των 
κονιαμάτων στήριξης, 
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο 
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 



 

 

- Οι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- Οι 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 = T1 x (V2 / ), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο 
νέος. 

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα 
πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από 
πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό 
σταυρωτό από ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές" 
καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και 
κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός 
από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και 
στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών, 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ 

Αριθμητικώς): 118,00 

A.T.: 142 

NET ΟΙΚ-Α64.1.2 Κυγκλιδωμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους 

συνήθων δίστομων. Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ6402 100,00%



A.T.: 145 

 

 

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

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 5,30 

A.T.: 143 

ΝΕΤΟΙΚ-Α61.5 Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 

κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ6104 100,00% 

Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των NET 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 παλαιός 
κατασκευής. 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά έως 
160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε 
θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) 
με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με 
ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών 
δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 

Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών πασσάλων για τη 
κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων. 

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 2,70 

NET ΟΙΚ-Α 54.20.1 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Υαλοστάσια ξύλινα 
συνήθη. Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, 

μονόφυλλα ή πολύφυλλο, με κάσσα 9x9 cm 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ5421 100,00% 



A.T.: 145 

 

 

Για τις εργασίες κατασκευής ξύλινων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των NET OIK έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 
- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές 
κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ. 
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε 
συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ), 
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα 
κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την 
τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των 
κονιαμάτων στήριξης, 
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο 
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 
- Οι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- Οι 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 = T1 x (V2 / ), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο 
νέος. 

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) συνήθων, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α' 
ποιότητας, περαστών, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη, με 
νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 5x7.5 cm, με ή χωρίς πηχάκια μονών ή διπλών υαλοπινάκων, με 
καϊτια για τους υαλοπίνακες 5x4 cm, νεροχύτη ατόφιο 9x9 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm, 
αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm μεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου και αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινιά) 
2x5.5 cm, κορδόνι πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας και γενικά 
ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από χειρολαβή γρύλλου) και όλα τα ανγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και 
ανάρτησης και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ 

Αριθμητικώς): 123,00



A.T.: 146 

 

 

NET OIK-A 54.22 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ5421 100,00% 

Για τις εργασίες κατασκευής ξύλινων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των NET OIK έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 
- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές 
κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ. 
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε 
συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ), 
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα 
κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την 
τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των 
κονιαμάτων στήριξης, 
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο 
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 
- Οι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- Οι 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 = T1 x (V2 / ), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο 
νέος. 

Υαλοστάσια συνήθη, σταθερά, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με την κάσσα, με ή χωρίς 
υαλοδόχους πήχεις (καϊτια) 4x4 cm για μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, με ή χωρίς πηχάκια 
υαλοπινάκων και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και 
ανάρτησης (εκτός από χειρολαβή γρύλλου) και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

Αριθμητικώς): 84,00 

NET ΟΙΚ-Α 54.40.2 Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Ούρες ξύλινες ταμπλαδωτές. Με 

κάσσα μπατική. πλάτους έως 23 cm



Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ5441.2 100,00% 

 

 

 

Για τις εργασίες κατασκευής ξύλινων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των NET OIK έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 
- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές 
κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ. 
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε 
συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ), 
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα 
κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την 
τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των 
κονιαμάτων στήριξης, 
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο 
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 
- Οι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- Οι 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 = T1 x (V2 / ), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο 
νέος. 

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

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

Αριθμητικώς): 165,00 

A.T.: 147 

NET ΟΙΚ-Α 56.4.1 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες. Ράφια ή χωρίσματα 
πάχους 22 mm



Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ5604 100,00% 

 

 

Ράφια ή χωρίσματα πάχους 22 mm από μοριοσανίδες οιουδήποτε πλάτους και μήκους και 
οιουδήποτε σχεδίου, με πηχάκια συγκολλημένα και καρφωμένα στις εμφανείς ακμές, εδραζόμενα είτε 
απ' ευθείας επί άλλων κατακορύφων τμημάτων της κατασκευής μέσω εντορμιών ή καρφωτών πηχίσκων 
και γενικά υλικά επί τόπου και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους, ντουλάπια ή 
ερμάρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα". 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ Αριθμητικώς): 39,00 

A.T.: 148 

NET ΟΙΚ-Α65.16.3 Κατασκευές από αλουμίνιο. Προθήκες από αλουμίνιο (βιτρίνες). 
Προθήκες με μονοφύλλη θύρα ανοιγόμενη. με ή χωρίς κιγκλίδωμα επιφάνειας, με 

εξωτερικές διαστάσεις πλαίσιου 8.00 έως 12.00 m2 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ6518 100,00% 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των NET OIK 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 pm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 pm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 pm. 
γ) Το ελάχιστο πάχος ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 pm. 
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 50X3 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. 

Προθήκες από αλουμίνιο (βιτρίνες), με μονοφύλλη ή διφύλλη θύρα, ανοιγόμενη με μεντεσέδες, με ή 
χωρίς ανασυρόμενο κιγκλίδωμα (συνήθης τύπος κουφωμάτων προσόψεως καταστημάτων), 
οποιοσδήποτε αναλογίας διαστάσεων βιτρίνας, φεγγιτών και φύλλων, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ 
A.T.: 149 

NET ΟΙΚ-Α 56.4.3 Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες. Ράφια ή χωρίσματα 

πάχους 12 mm 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ5606 100,00% 



(Αριθμητικώς): 112,00 

 

 

Ράφια ή χωρίσματα πάχους 22 mm από μοριοσανίδες οιουδήποτε πλάτους και μήκους και 
οιουδήποτε σχεδίου, με πηχάκια συγκολλημένα και καρφωμένα στις εμφανείς ακμές, εδραζόμενα είτε 
απ' ευθείας επί άλλων κατακορύφων τμημάτων της κατασκευής μέσω εντορμιών ή καρφωτών πηχίσκων 
και γενικά υλικά επί τόπου και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους, ντουλάπια ή 
ερμάρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα". 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 33,50 

A.T.: 150 

ΝΕΤΝΟΙΚΑ001  Προμήθεια καθισμάτων - γραφείων 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ5604 100,00% 

Προμήθεια επίπλων και συγκεκριμένα 24 καθίσματα συνεδριακά, 4 γραφεία διαστάσεων 1.5χ0.80 
και 1 γραφείο διαστάσεων 0.80χ0.60 

Τιμή . 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ 

Αριθμητικώς): 4150,00 

A.T.: 151 

NET ΟΙΚ-Α52.61.2 Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα 

κεραμίδια (βυζαντινά). Στέγη ξύλινηγια βυζαντινά κεραμίδια ανοίγματος 6.01 

έως 12.00 m 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ5262 100,00% 

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

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πόσης φύσεως μέσα και μέτρα 
προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72.των NET OIK. 
Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα 
αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του πάχους του σανιδώματος, η τιμή 
αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80. 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ 

Αριθμητικώς): 73,00 

A.T.: 152 

NET ΟΙΚ-Α77.15 Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για 

χρωματισμούς. 



A.T.: 153 

 

 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7735 100,00% 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των NET OIK έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

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

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

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

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

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Αποκατάσταση της επιφάνειας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με 
γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού 
μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια. 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 1,70 

NET ΟΙΚ-Α77.17.1 Χρωματισμοί. Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών.



Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων 

 

 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7737 100,00% 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των NET OIK 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. 

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφάνειας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 

Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφάνειας, εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού 
σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης, διασταυρουμένης προς την 
προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισμα. Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την 
μόρφωση λείας επιφάνειας εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές 
λευκό ακρυλικό υλικό σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου προς χρήση, 
τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσματος, τελικό 
τρίψιμο με γυαλόχαρτο. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (ιπ2) 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 3,40 

A.T.: 154 

NET ΟΙΚ-Α 77.51 Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με 
χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7751 100,00% 

Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με έτοιμο κοινό ελαιόχρωμα 
βάσεως νερού ή διαλύτου σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος". 

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)



 

 

( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 1,35 

A.T.: 155 

NET ΟΙΚ-Α 77.84.2 Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής 

διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. 

Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7786.1 100,00% 

Πα τα άρθρα της παρούσας ενότητας των NET OIK 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 επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, αστάρωμα 
με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς της) και 
διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί 
τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 12,40 

A.T.: 156 

NET ΟΙΚ-Α 77.96 Χρωματισμοί. Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξύλινων επιφανειών. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7744 100,00% 

Πα τα άρθρα της παρούσας ενότητας των NET OIK 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, 
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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. 
Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του ξύλου έναντι 
προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ). Περιλαμβάνεται η προμήθεια του 
σκευάσματος, η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας, η εφαρμογή στρώσης εμποτισμού αλκυδικής 
βάσεως και δύο στρώσεων ακρυλικής βάσεως πάχους 80 μπι. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (ιπ2) 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 2,80 

A.T.: 157 

NET ΟΙΚ-Α77.71.3 Χρωματισμοί. Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρωματος 

βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών. Βερνικοχρωματισμοί 

ξύλινων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η 

διαλύτου. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7771 100,00% 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των NET OIK έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

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

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

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 



 

 

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (ιπ2) 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 15,70 

A.T.: 158 

NET ΟΙΚ-Α 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειωνμε χρώματα αλκυδικων 

ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7755 100,00% 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των NET OIK 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 προβλέπετε 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 Ολογράφως): ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 6,70 

A.T.: 159 

NET 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: ΟΙΚ7785.1 100,00% 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των NET OIK 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 (ιπ2) 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ 

Αριθμητικώς): 9,00 

A.T.: 160 

NET ΟΙΚ-Α 78.2.1 Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών). Εξωτερικού 

αναπτύγματος διατομής έως 25 cm 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7806 100,00% 

Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) επιμετρώνται με βάση το 
εξωτερικό τους περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτμήσεις που γίνονται για την



 

 

 

τοποθέτηση φωτιστικών ή την διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτημάτων 
εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή απότμησης είναι έως 0,50 m2. 
Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται. 

Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών), ήτοι ταινία, υλικά τοποθετήσεως, ικριώματα και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
( 1 μμ ) Μέτρο Μήκους 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 8,40 

A.T.: 161 

NET ΟΙΚ-Α79.10 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή 

μεμβράνη. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7912 100,00% 

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των NET OIK 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 ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2, υδρατμοπερατή, ειδική για 
στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου. 

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση πλατυκέφαλων 
καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης κατά 20 cm και η προστασία 
των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας (εργασία και υλικά) 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 7,90 

A.T.: 162 

NET ΟΙΚ-Α 79.45 Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων 

με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7934 100,00% 
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των NET OIK 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 οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης 
πολυστερίνης, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων". 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ 

Αριθμητικώς): 14,00 

A.T.: 163 

NET ΟΙΚ-Α61.30 Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ6118 100,00% 

Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των NET 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 παλαιός 
κατασκευής. 

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές 
γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και 
κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής 
αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά 
καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς): 3,10 



 

 

 

A.T.: 164 

NET ΟΙΚ-Α 78.34 Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή ισόπεδη από 

γυψοσανίδες. 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7809 100,00% 

Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) επιμετρώνται με βάση το 
εξωτερικό τους περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτμήσεις που γίνονται για την 
τοποθέτηση φωτιστικών ή την διέλευση λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτημάτων 
εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή απότμησης είναι έως 0,50 m2. 
Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται. 

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες κοινές ή ανθυγρές ή 
πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων σε κατάλληλο 
υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε 
σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Αριθμητικώς): 22,50 

A.T.: 165 

NET ΟΙΚ-Α76.1.2 Υαλουργικά. Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού. Υαλοπίνακες 

διαφανείς πάχους 4.0 mm 

Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ7603 100,00% 

Υαλοπίνακες απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και καρφίδες ή 
μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς) επί ξυλίνου ή 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  



 

 

 

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ 

22,00 
ΕΥΡΩ Ολογράφως): 

(Αριθμητικώς):

 

ΣΑΜΟΣ 30/09/2019 
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