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1

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙΟΡΟΙ

1.1

Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο
καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα
εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά
τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στηδιακήρυξη.

1.2

Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που
αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και
που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα
εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου,
ανεξάρτητα από την θέση αυτώνπεριλαμβάνονται:
Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται
στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος,
των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων
τευχών Δημοπράτησης τουέργου.
1.2.1

‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν
κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία
αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που
να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των
μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του
εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα
χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικώνμέσων.
1.2.2

1.3
Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου
‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται
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στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντοςΤιμολογίου.
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από
φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]
Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και
λοιποί φόροι,
κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες
εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και
σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την
εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να
εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή
οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και
τους υπόλοιπους φόρους,
εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε
στους
ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας
ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους
μεταφορικών μέσων.
Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους
ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας
και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και
βοηθητικών ενσωματωμένων και μη, που είναι αναγκαία
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις
απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους
μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις
μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους)
ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των
περισσευμάτων
ή/και
άχρηστων
υλικών
στους
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη
των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα
ισχύουν σύμφωνα με την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.

1.3.2

Οι
δαπάνες
μισθών,
ημερομισθίων,
υπερωριών,
ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους
ημεδαπούς
ή/και
αλλοδαπούς
ασφαλιστικούς
οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται)
κ.λπ. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους
επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού,
του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων,
εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή
αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή αλλού
(εντός και εκτός τηςΕλλάδος).

1.3.3

1.3.4

Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της
εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση,
διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις
εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού
ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών,τιςσχετικές
συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου,
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σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης.
1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών
εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την
περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε
βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία .
Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό
και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, τη μεταφορά των
δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών είτε στο
εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή
κρατικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους
όρους δημοπράτησης.
Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας
της μονάδας παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων
στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των δαπανών
εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών
και λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων,
εργασίας,
βοηθητικών
έργων,
λειτουργίας
των
εγκαταστάσεων, μετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και
μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη
θέση της
τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο,
περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την
Υπηρεσία και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και
λοιπούς
συμβατικούς
όρους
(ανεξάρτητα
αν
οι
εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του
Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο
Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των
έργων της παρούσαςσύμβασης).
Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου
προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών μέσων,
μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι
άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους
δημοπράτησης τουέργου.

1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης
ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης
βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
Οι δαπάνες ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός
προσδιορίζεται
στα
άλλα
τεύχη
δημοπράτησης.
Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου,
χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται
και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις,
δοκιμές,
αξία
υλικών,
χρήση
μηχανημάτων,
εργασία,κ.λπ.)

1.3.10

1.3.11Οι

δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται για
την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα
μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η
φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω
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απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση
αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την
διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για
οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου η
απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση
μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα
απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικάκ.λπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα
χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για
τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα
για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την
αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή
για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.3.12Οι

δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς
στη θέση ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και
πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων
κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται
ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος,
μαζί με την εργασία πλύσεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα
απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών,
λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών
περιορισμών, που ισχύουν σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς
και τους λοιπούς όρουςδημοπράτησης.
1.3.13. Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις,
μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις μηχανημάτων και
προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν
εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη
παράδοση περιορισμένης έκτασης περιοχών του έργου, που
απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές
παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα
εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη
κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω
εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές,
γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του
αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των
συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε
είναι ανηγμένεςστα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς
και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την
εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων και λοιπών
μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και από
προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου
από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλαέργακλπ.).
1.3.14
Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης
συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη
παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων
και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην
περιοχή
των
έργων
και
στις
γειτνιάζοντες
και
επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά.
Οι
κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων,
πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού
και πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης των

1.3.15
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χωροσταθμικών
αφετηριών(REPERS)πουαπαιτούνταιγιατηνέντεχνηεκτέλεσητω
νεργασιών,εκτόςαναλλιώς
ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών
εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής
με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του
έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι
σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα
συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεμέλια,
υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω)
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα
τεύχη δημοπράτησης του έργου και για όλα ταέργα, που
κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι
δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου
Ασφάλειας και Υγείας του Έργου(ΣΑΥ-ΦΑΥ).
Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις
ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και
λοιπών εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν στο χώρο
του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με
τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον
Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων
που θα υποβληθούν για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η
επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις
και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους, σε ψηφιακή
μορφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη
δημοπράτησης.

1.3.16

1.3.17 Η
δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων
οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να
υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία, η δαπάνη
προσαρμογής των στοιχείων της μελέτης στις επί τόπου
συνθήκες (προσαρμογή λεπτομερειών) και η δαπάνη σύνταξης
κατασκευαστικών
σχεδίων
με
την
ένδειξη
‘’όπως
κατασκευάσθηκε’’.
1.3.18

Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζόμενων με
τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών
δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς
εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη και οι
εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας
ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται
διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την
αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων
νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα
τουΤιμολογίου.

1.3.19

1.3.20

1.3.21

Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με
βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με
υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και
εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για
κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς
έργο σύμφωνα με τα τεύχηδημοπράτησης.

τα
τις
η
το
το

Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της
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κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού
και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο
αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λπ. και η
απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του
χώρου
καθαρού
και
ελεύθερου
από
οποιεσδήποτε
κατασκευές
και
εμπόδια
σύμφωνα
με
τους
εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους.
1.3.22

1.3.23

1.3.24

1.3.25

1.3.26

1.3.27

1.3.28

Οι
δαπάνες
για
χρήση
δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωμένων
μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με
οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση
των εργασιών.
Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε
προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα
τμήματα του έργου, για την κατασκευή των
δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε
βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε
οποιοδήποτε
στάδιο
εργασιών,
περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των
περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την
αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς και
την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου
(προσβάσεων,
προσπελάσεων,
δαπέδων
εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη
αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους.
Οιδαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε
είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους
βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα
προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου
(περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και
θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη
τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων
της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και
γενικότερα σε υπαιτιότητα τουΑναδόχου.
Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών
ευκολιών
στην
Επιβλέπουσα
Υπηρεσία,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και
στους λοιπούς όρουςδημοπράτησης
Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για
την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων
κ.λπ.
Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασμό του
κυρίου του έργου, κάθε είδους εργασιών από
τις
αρμόδιες
Δημόσιες
Επιχειρήσεις,
Πολεοδομία ή και τους Οργανισμούς Κοινής
Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν
περιγράφεται
διαφορετικά
στα
τεύχηδημοπράτησης.

Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων
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δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος
κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο
εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν
προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την
αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο
και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος
τουέργου.
Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής
λωρίδας, κατασκευής, σήμανσης και συντήρησης των κάθε
είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη
και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού και
εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών
αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων,προϊόντων

1.3.29

κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες
εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι
δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση
των εργασιών, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις
τεχνικές προδιαγραφές, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων
και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες
εξυγίανσης
εδάφους
κλπ.
όπως
προβλέπεται
στα
τεύχηδημοπράτησης.

1.3.30

Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του
περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο
μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται
στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται
στα
τεύχηδημοπράτησης.

1.3.31

Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον
Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους
Δημοπράτησης τουέργου.

1.3.32

1.4 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των
λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο
του Έργου.
2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙΟΡΟΙ
2.1.1

2.1.2

Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των
εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των
συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων
και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών
της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένωνανοχών.
Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του
Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την
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ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο
Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να
διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω
έλεγχο.
2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής
ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρημένης ως ανωτέρω με
κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της
εργασίας,
όπως
αυτή
καθορίζεται
στο
παρόν
ΠεριγραφικόΤιμολόγιο.
Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα
επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται
στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
και των επί μέρους εργασιών του παρόντοςΤιμολογίου.
Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος
Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η
εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την
ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι
ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρούνται ούτε θα
πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που
εμφανίζεται στο Τιμολόγιο.
Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον (συνοπτικό)
πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι τουπαρόντος.

ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

A.T.:

001

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 23.5

Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2304

100,00%

Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των
ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια) επί ικριωμάτων από σανίδες ή μεταλλικά φύλλα, για την
προστασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών, διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας σανιδώματος.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
5,60

A.T.:

002

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 23.6

Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως
τύπου.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2303

100,00%
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Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, ωφελίμου φορίου 500 έως 1000 kg/m², με δάπεδο εργασίας από
μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00 ''Ικριώματα''.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η μεταφορά των
πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμο-λόγησης και αποσυναρμολόγησης
των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα
πετάσματα ασφαλείας που τιμολογούνται με την τιμή του άρθρου 23.05.
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου
η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές
μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι
εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος
μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. Eναλλακτικά,
όταν το ικρίωμα χρησιμοποιείται ως δάπεδο εργασίας (επιφάνεια κάτοψης μεγαλύτερη της πλευρικής
επιφανείας) ως επιφάνεια για την επιμέτρηση λαμβάνεται η κάτοψη του ικριώματος,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΝΙΑ
9,00

A.T.:

003

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 23.10.2

Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία).
Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200 kg
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2303

100,00%

Κινητά δάπεδα εργασίας (πλατφόρμες), αναρτημένα μέσω συρματοσχοίνων, με μηχανισμό
ανύψωσης ηλεκτροκίνητο, εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλούς πέδησης, με δυνατότητα ελέγχου
της κίνησης τόσο από την θέση ανάρτησης, όσο και από την πλατφόρμα. Ο εξοπλισμός θα
συνοδεύεται από πιστοποιητικά αφαλείας αναγνωρισμένου διεθνώς φορέα.
Τιμή ανά ημέρα παραμονής στο εργοτάξιο (Η.Δ.), σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
εργασιών.
( 1 Η.Δ )
Ημερήσια Δαπάνη
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΕΝΗΝΤΑ
90,00

A.T.:

004

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 23.14

Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2314.1

100,00%

Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα
ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης
και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα.
Επισημαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωμάτων είναι υποχρεωτική για όλες τις κατασκευές
εντός κατοικημένων περιοχών.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
0,650

A.T.:

005

ΝΕΤ Ν ΟΙΚ-Α
ΝΤ72.44.2

Κανάλι αποσστράγγισης με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 2 mm.
Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7246

100,00%

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ).
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ.
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.
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, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε
δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 2mm, σύμφωνα με την
διαμορφωμένη υφιστάμενη σχεδίαση τησ στέγης, με επιμελή στερέωή της
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
( 1 μμ )
Μέτρο Μήκους
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ
30,00

A.T.:

006

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.52

Καθαιρέσεις. Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 2275

100,00%

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή με
μόνωση, με τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την καταβίβαση και
διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόμηση
χρησίμων υλικών και την μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
2,60

A.T.:

007

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.65

Επιστεγάσεις. Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από
γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 6401

100,00%
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Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ).
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ.
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.
- Η στερέωσή τους, των κορφιάδων κλπ, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούμενες,
γαλβανισμένα καρφιά κλπ.
- Τα υλικά σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης),
- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω
απολήξεις επιστέγασης.
- 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 επιστέγασης , 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 της επιστέγασης 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 με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου ''σάντουιτς'', από γαλβανισμένη λαμαρίνα
προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική
πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 ''Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα''.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί τοπου του έργου,
ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και ικριώματα και εργασία τοποθέτησης και στερέωση στις
υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
45,00

A.T.:

008

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.11.3

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με ελαστομερείς
μεμβράνες. Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας
από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7912

100,00%

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί
όροι:
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή
προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου,
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες
επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο
παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.
Σελίδα 11 από 24

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις
οδηγίες του προμηθευτή
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS:
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ 03-06-01-01
''Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες''.
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας
εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών
λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης
σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
12,40

A.T.:

009

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.22

Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με
τσιμεντοκονίαμα.

ΟΙΚ 7122
100,00%
Κωδ. αναθεώρησης :
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης
- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς
και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί.
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και
ορίων κλπ
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους,
τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου,
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν:
- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των
κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της
περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά).
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή).
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας
λόγω καιρικών συνθηκών).
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις τρείς
στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το
δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 ''Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου''.
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά
εργαλεία και ικριώματα εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
14,00
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A.T.:

010

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.33.2

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά
πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων
30x30 cm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7331

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
33,50

A.T.:

011

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.33.3

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

ΟΙΚ 7331

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ
36,00
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A.T.:

012

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.96

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο
πολυβινύλιο (PVC).
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7396

100,00%

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 ''Βινυλικά δάπεδα'', πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών
στρώσεων), οποιουδήποτε χρωματισμού, επικολλούμενου με συμβατή κόλλα σε λείο, επίπεδο,
καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική
κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
19,70

A.T.:

013

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.97

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7397

100,00%

Επιστρώσεις με πλακίδια από χλωριούχο πολυβινιλίου (PVC) ή παρόμοια, οποιωνδήποτε
διαστάσεων και χρωματισμού, πάχους 2 mm, επικολλούμενα με ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο,
καθαρό και στεγνό υπόστρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 ''Βινυλικά
δάπεδα''.
Περιλαμβάνονται τα πλαστικά πλακίδια, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής,
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
20,80

A.T.:

014

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.55

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

ΟΙΚ 7755

100,00%

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

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
6,70

A.T.:

015

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.1

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7785.1

100,00%

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS:
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''.
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΝΝΙΑ
9,00
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A.T.:

016

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.80.2

Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7785.1

100,00%

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:
α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως
πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS:
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 ''Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων''.
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
10,10

A.T.:

017

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.96

Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους
από γρανίτη.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7452

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.
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Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται.
Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη, διαστάσεων 10x10x5 cm, οποιουδήποτε σχεδίου,
χρώματος και υφής, σύμφωνα με την μελέτη.
Περιλαμβάνεται στην μεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάμενο σκυρόδεμα, η εφαρμογή στρώσης
τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου, στην δε περίπτωση τοποθέτησης επί εδάφους η απίσωση
και συμπύκνωση αυτού με δονητή καθώς και η αρμολόγηση με ψιλή θραυστή άμμο εν ξηρώ, ή με
κονίαμα των 450 kg τσιμέντου.
Πλήρως περαιωμένη εργασία τοποθέτησης, με τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
45,00

A.T.:

018

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 10.19

Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα
οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών
κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6370

100,00%

Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλομένων
στην διάβρωση του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή διείσδυσης χλωριόντων,
οποία άχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και την απολέπιση ή αποφλοίωση του
σκυροδέματος.
Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην σειρά Προτύπων
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν σήμανση CE, χημικώς συμβατών μεταξύ τους,
εγκεκριμένων από την Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
· η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων ινοπλισμένων
επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 για εφαρμογή με το χέρι,
βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής
επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε σφραγισμένες συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα
χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν την σήμανση CE
· η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων
· η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση εργαλείων
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη των
ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού.
· ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα
· η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο
· η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή
για την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος στην αρχική της
· η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού κονιάματος και η
εφαρμογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με ρολλόή πινέλλο.
Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη
υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και το ύψος
της επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη επιφάνεια).
Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη έκταση, μετά από
έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού
έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας έκτασης.
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Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογήσε εκτεταμένες βλάβες κατασκευών από
σκυρόδεμα
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) εργασίας πλήρως περαιωμένης
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
53,60

A.T.:

019

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 10.20

Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου
σκυροδέματος με επάλειψη επί της επιφανείας.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΥΔΡ 6320.3

100,00%

Αναστολείς διάβρωσης σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, της
εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του Αναδόχου, εφαρμοζόμενοι επί της
επιφανείας των στοιχείων από σκυρόδεμα με ρολλό ή πινέλο, σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή, στις θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επάλειψης.
( 1 m2 )
Τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
14,40

A.T.:

020

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.46.1

Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες
πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 5446.1

100,00%

Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή
οι ακόλουθοι γενικοί όροι:
α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:
- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές
κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ.
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα.
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε
συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα
κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την
τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των
κονιαμάτων στήριξης,
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα),
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά,
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων,
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους,
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα
είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ)
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- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και
κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται
ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο
άρθρο):
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια,
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής
ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα
προσδιορίζεται βάσει του τύπου:
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος
ξυλείας και V2 ο νέος.
Κατασκευή 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):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ
118,00

A.T.:

021

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 62.24

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

ΟΙΚ 6224

100,00%

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

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 ''Σιδηρά

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

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
5,60

A.T.:

022

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.5

Κατασκευές από αλουμίνιο. Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 6502

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
175,00

A.T.:

023

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 65.17.4

Κατασκευές από αλουμίνιο. Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα.
Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα

Σελίδα 20 από 24

Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 6522

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ
190,00

A.T.:

024

ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.25

Υαλουργικά. Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm.
Κωδ. αναθεώρησης :

ΟΙΚ 7609.2

100,00%

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

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ
168,00
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A.T.:

025

ΑΤΗΕ Ν8693.1.8

Αποκατάσταση Εγκατάστασης λεβητοστασίου πλήρης για θερμαντική
ισχύ 250.000 KCAL/H
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 28

100,00%

Αποκατάσταση Εγκατάστασης λεβητοστασίου πλήρης Περιλαμβάνει:
α) θερμόμετρο, αυτόματο πληρώσεως, δείκτη στάθμης νερού
β) τους συλλέκτες προσαγωγής και επιστροφής του λέβητα με τους κλάδους συνδέσεως προς αυτόν
γ) τον κυκλοφορητή,
δ) τις βάννες εκατέρωθεν του κυκλοφορητή,
ε) τον καπναγωγό συνδέσεως του λέβητα με την καπνοδόχο ,
στ) Σωληνώσεις
ζ) τους δύο υδροστάτες (καυστήρα και κυκλοφορητή),
η) τον θερμοστάτη χώρου και τις λοιπές διατάξεις αυτοματισμού του καυστήρα καθώς και την
ταυτόχρονη με αυτόν λειτουργία ή στάση του καπνοσυλλέκτη,
θ) τον στεγανό ηλεκτρικό πίνακα κινήσεως του λεβητοστασίου,
ι) την ηλεκτρική εγκατάστση κινήσεως του λεβητοστασίου από τον πίνακα κινήσεως μέχρι τον
καυστήρα, τον κυκλοφορητή, τον καπνοσυλλέκτη και τα όργανα ασφαλείας και αυτόματης λειτουργίας
αυτών και
ια) τον σωλήνα πετρελαίου τροφοδοτήσεως του καυστήρα από την δεξαμενή πετρελαίου με βάννα
διακοπής και την απαιτούμενη χαλκοσύνδεση γιά την σύνδεσή του με τον καυστήρα, δηλαδή
προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση όλων των πιό πάνω κυρίων και βοηθητικών υλικών με τα
απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία γιά την σύνδεση με τους κεντρικούς κλάδους θερμάνσεως,
την δεξαμενή πετρελαίου και την ηλεκτρική γραμμή κινήσεως του λεβητοστασίου, ρύθμιση και
παράδοση της όλης εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική λειτουργία
ιβ) Καθαρισμό και επισκευή δεξαμενής
ιγ) Μόνωση σωληνώσεων, επισκευή διαροών κ.λ.π
( 1 κ.α. )
Κατ' αποκοπήν
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ
ΛΕΠΤΑ
1515,99

A.T.:

026

ΑΤΗΕ Ν8974.3.3

Φωτιστικό σώμα , με λυχνίες LED (τύπου φθορίου), στεγασμένων
χώρων, με ανταυγαστήρα και RASTER, οροφής. Προστασίας ΙΡ 20
τετράγωνο Γιά 4 λαμπτήρες 9 W
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 59

100,00%

Φωτιστικό σώμα με λυχνίες led, στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα και RASTER, οροφής ο
αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με ενσωματωμένoυς τέσσερις
λαμπτήρες T8, led (τύπου φθορισμού) μήκους 60cm χρώματος 6000Κ διπλής παραβολικότητας και
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΣΑΡΑΝΤΑ
40,00

A.T.:

027

ΑΤΗΕ 8452.1.10

Λέβητας χαλύβδινος Νερού θερμαντικής Ισχύος 250000 Kcal/h
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Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 28

100,00%

Λέβητας χαλύβδινος εγχώριος πλήρης με τα εξαρτήματά του, το κτίσιμο της εστίας του με
πυρίμαχους πλίνθους και τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά δηλαδή λέβητας, εξαρτήματα, υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως, δοκιμών και πλήρους εγκαταστάσεως
γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία Νερού θερμαντικής Ισχύος 250000 Kcal/h
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ
ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ
2799,58

A.T.:

028

ΑΤΗΕ 8455.3

Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου Ικανότητας καύσεως 20
έως 30 kg/h
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 28

100,00%

Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου με τον απαιτούμενο ηλεκτροκινητήρα και τα όργανα
αυτοματισμού πλήρης, αυτόματου τύπου, κατάλληλος γιά λέβητα κεντρικής θερμάνσεως με όλα τα
εξαρτήματα και συσκευές δηλαδή καυστήρας, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως, συνδέσεως προς τα δίκτυα πετρελαίου, ηλεκτρικού ρεύματος και οργάνων
αυτοματισμού, δοκιμών και ρυθμίσεως γιά ομαλή και ασφαλή λειτουργία του καυστήρα Ικανότητας
καύσεως 20 έως 30 kg/h
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
ΛΕΠΤΑ
1425,55

A.T.:

029

ΑΤΗΕ 8605.2.10

Κυκλοφορητής νερού υψηλής πιέσεως Παροχής από 30,00 έως & 40,00
m3/h
Κωδ. αναθεώρησης :

ΗΛΜ 21

100,00%

Κυκλοφορητής νερού κατάλληλου μανομετρικού ύψους, γιά εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως,
δηλαδή κυκλοφορητής, εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως
με το δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή ρακόρ και το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας
και πλήρους εγκαταστάσεως υψηλής πιέσεως Παροχής από 30,00 έως & 40,00 m3/h
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ
ΛΕΠΤΑ
1657,71

A.T.:
030
ΑΤΗΕ Ν9611
Συντήρηση ηλ/κής Εγκατάστασης
Συντήρηση
Ηλ/κής
Εγκατάστασης,
με
αντικατάσταση
φθαρμένων
καλωδιώσεων,
μικροαυτόματων, διακοπτών, σωληνώσεων κ.λ.π με όλα τα απαραίτητα τα υλικά και μικροϋλικά
στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη για λειτουργία.
( 1 κ.α. )
Κατ' αποκοπήν
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως):
(Αριθμητικώς):

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ
2500,00
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A.T.:
ΑΤΗΕ 8138.3.2

031
Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος επίτοιχος με
περιστρεφόμενο ράμφος επιχρωμιωμένος επίτοιχος με
περιστρεφόμενο ράμφος, Διαμέτρου 1/2 ins
ΗΛΜ 11
100,00%
Κωδ. αναθεώρησης :
Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως επιχρωμιωμένος επίτοιχος με περιστρεφόμενο ράμφος, Διαμέτρου 1/2 ins
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΤΡΙΑΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 30,00

A.T.:
ΑΤΗΕ 8153.2

032
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίουΚυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό
ή τραβηκτό πλήρες
ΗΛΜ 15
100,00%
Κωδ. αναθεώρησης :
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή
τραβηκτό πλήρες με τον ορειχάλκινο πλωτήρα, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως και εκροής τον
χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τους γάντζους στηρίξεως , δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία
πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 98,72

A.T.:
ΑΤΗΕ 8160.1

033
Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 Χ 50 cm
ΗΛΜ 17
100,00%
Κωδ. αναθεώρησης :
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. 40 Χ 50 cm
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ
ΛΕΠΤΑ
(Αριθμητικώς): 158,49
A.T.:
ΑΤΗΕ 8168.2

034
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 Χ 60 cm
ΗΛΜ 13
100,00%
Κωδ. αναθεώρησης :
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με κομβία
χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως Διαστάσεων 42 Χ 60 cm
( 1 Τεμ. )
Τεμάχιο
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως):
ΤΡΙΑΝΤΑ
(Αριθμητικώς): 30,00
Μαντούδι

22 /10 /2019

Θεωρήθηκε
Ο Προϊστάμενος Τ.Υ

Γερογιάννης Γεώργιος
Πολ. Μηχ/κος

Συντάχθηκε

Γερογιάννης Γεώργιος
Πολ. μηχ/κος

Λιακόπουλος Κυριάκος
Τεχν/γοςΜηχ/κος

Σελίδα 24 από 24

