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  Μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης διατηρητέου κτιρίου  

  (Παλαιού δημοτικού  Σχολείου)  Κουτσελιού.  

   

                                    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η αποκατάσταση  του διατηρητέου  κτιρίου του 

παλαιού Δημοτικού Σχολείου στο Δ.Δ. Κουτσελιού και η μετατροπή του σε Εκθεσιακό 

χώρο και χώρο πολυδραστηριοτήτων.  Το κτίριο είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο με την 

Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/64855/1567/22-9-2004 (ΦΕΚ 1519 /Β/ 11.10.2004) διότι αποτελεί 

χαρακτηριστικό και ενδιαφέρον δείγμα κτιρίου ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής, το οποίο, με 

τη χρήση του ως εκπαιδευτήριο έχει συνδεθεί άμεσα με τις μνήμες των κατοίκων της 

περιοχής και ως εκ τούτου έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία.  

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ –ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  

 Το οικόπεδο βρίσκεται στο κέντρο του χωριού με πρόσωπο στα Βόρεια με την 

πλατεία του χωριού και στα νότια με τον ακάλυπτο χώρο της Εκκλησίας της Κοίμησης 

της Θεοτόκου. Το εμβαδόν του οικοπέδου είναι 1.958,00 τ.μ. Ο χώρος είναι 

διαμορφωμένος σε δύο επίπεδα τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω λίθινης 

κλίμακας. Στο ανώτερο επίπεδο του οικόπεδου υπάρχουν τα εξής  κτίσματα: 

 η εκκλησία, 

 το οστεοφυλάκιο, 

 μία ισόγεια αποθήκη, 

 το κοινοτικό γραφείο, 

 η δεξαμενή 

ενώ στο κατώτερο επίπεδο βρίσκεται το σχολείο με μια μικρή πλακοστρωμένη αυλή. Το 

οικόπεδο είναι περιφραγμένο με λιθόκτιστο τοίχο. 

Η κατασκευή του  κτιρίου  ξεκίνησε το έτος 1931 και ολοκληρώθηκε το έτος 1938 

όπου και λειτούργησε ως σχολείο. Από το έτος 1941 έως το 1944 χρησιμοποιήθηκε ως 

Νοσοκομείο κατά την διάρκεια του Β’ παγκοσμίου πολέμου και στη συνέχεια κατά τη 

διάρκεια του εμφυλίου ως κρατητήριο. Από το 1947 έως 2009 λειτούργησε ως Δημοτικό 

Σχολείο. Τα τελευταία χρόνια στεγάζει γραφεία διαφόρων συλλόγων της κοινότητας  

(αθλητικού, πολιτιστικού).  
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Μορφολογικά το κτίριο είναι λιτό. Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο ορθογωνικής  

κάτοψης διαστάσεων 19.00 χ 10.70 συνολικού εμβαδού 406,60τ.μ. Η πρόσβαση στο 

εσωτερικό του κτιρίου γίνεται από  τον προαύλιου χώρο μέσω λίθινης κλίμακας. 

Λειτουργικά το σύνολο του όγκου του κτιρίου αποτελείται: 

  Στο ισόγειο υπάρχουν δύο αίθουσες διδασκαλίας, ένας χώρος γραφείου 

και οι χώροι υγιεινής (WC). Συνολικού εμβαδού 203,30τ.μ. 

 Στον όροφο  υπάρχουν μια μεγάλη αίθουσα διδασκαλίας, ένα γραφείο, μια 

αποθήκη και ένα WC. Συνολικού εμβαδού 203,30τ.μ. 

Η επικοινωνία μεταξύ των ορόφων γίνεται με κλίμακα από οπλισμένο σκυρόδεμα.  

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου αποτελείται από περιμετρική λιθοδομή  πάχους 

περίπου 65 εκ. Οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι είναι επίσης από λιθοδομή με 

διαστάσεις που κυμαίνονται γύρω στα 40 εκ. και έχουν  στατική λειτουργία. Σε τμήμα της 

οροφής του ισογείου έχει γίνει μεταγενέστερη προσθήκη πλάκας από οπλισμένο 

σκυρόδεμα. Τα εξωτερικά κουφώματα είναι ξύλινα ,δίφυλλα, και με φεγγίτη. Τα εσωτερικά 

κουφώματα είναι ξύλινα ταμπλαδωτά. Ο  φέρων οργανισμός τις στέγης αποτελείται από 

ξύλινα ζευκτά .Το πέτσωμα είναι από σανίδες ενώ η επικάλυψη είναι από γαλλικού τύπου 

κεραμίδια.   

  Το κτίριο σήμερα βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση και είναι δυνατό να 

συντηρηθεί και να αποκατασταθεί στην αρχική του μορφή διότι δεν παρουσιάζει 

σημαντικά στατικά προβλήματα σώζεται όλη η αρχιτεκτονική δομή και τα αρχικά 

μορφολογικά στοιχεία. Η τοιχοποιία δεν παρουσιάζει ρωγμές. 

Πιο σοβαρά είναι τα οικοδομικά προβλήματα που παρουσιάζει το κτίριο , στα 

επιμέρους αρχιτεκτονικά του στοιχεία  ( τοίχοι, στέγαση, ανοίγματα, δάπεδα, κτλ). Τα 

προβλήματα αυτού του είδους οφείλονται κυρίως στην έκθεση των οικοδομικών 

στοιχείων στις καιρικές συνθήκες, η οποίες  σε συνδυασμό με την έλλειψη συντήρησης 

έχει οδηγήσει στην σημερινή κατάσταση της κατασκευής. 

Πιο αναλυτικά, τα οικοδομικά προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στην 

αποσάθρωση των εξωτερικών αρμολογημάτων των τριών όψεων του κτιρίου  ,στην 

διάβρωση των εξωτερικών κουφωμάτων ,στις ανερχόμενες και κατερχόμενες υγρασίες, 

στην τοπική καταστροφή της επικάλυψης της στέγης ,στην καταστροφή των ταβανιών 

του β΄ ορόφου εξ αιτίας της εισχώρησης όμβριων από τη στέγη. Τα εσωτερικά 

κουφώματα, τα επιχρίσματα , και τα δάπεδα δεν αντιμετωπίζουν  σοβαρές αλλοιώσεις 

παρά  μικροπροβλήματα .Τα αισθητικά προβλήματα του κτιρίου είναι αποτέλεσμα των 

νεοτέρων επεμβάσεων. Οι παραπάνω φθορές δημιουργούν στο κτίριο έντονα 

προβλήματα λειτουργιάς.   
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 Αναλυτική καταγραφή των προβλημάτων: 

 Θεμέλια και τοίχοι. Οι τοίχοι και τα ορατά τμήματα της θεμελίωσης, δεν παρουσιάζουν  

δομικά προβλήματα. Περισσότερο έντονο είναι το πρόβλημα των ανερχόμενων 

υγρασιών σε επαφή με τη θεμελίωση στο πίσω μέρος του κτιρίου .  

 Στέγη. Ο  φέρων οργανισμός της στέγης είναι σε καλή κατάσταση. Τα προβλήματα 

περιορίζονται στην ανάπτυξη μικροοργανισμών καθώς και στην παραμόρφωση των 

ελκυστήρων στα σημεία όπου εδράζονται τα τρία κεντρικά ψαλίδια. Οι τεγιδες είναι σε 

μέτρια κατάσταση λόγω της εισερχόμενης υγρασία. Τέλος η επικάλυψη από γαλλικού 

τύπου κεραμίδια είναι σε μέτρια κατάσταση.  

 Ανοίγματα. Τα επιμέρους οικοδομικά στοιχεία των ανοιγμάτων είναι σε καλή 

κατάσταση με επιφανειακές φθορές που οφείλονται στην αλλοίωση της επιφάνειας     

των υλικών λογω διάβρωσης. 

 Αρμολογήματα. Τα αρμολογήματα είναι σε μέτρια κατάσταση με φθορές που 

οφείλονται στην χρόνια διαβροχή των κονιαμάτων. 

 Κλίμακες. Οι μορφή των εξωτερικών  λίθινων  κλιμάκων  έχει  αλλοιωθεί  με την 

προσθήκη  άλλων υλικών από άοπλο σκυρόδεμα.  

 Δάπεδα. Τα δάπεδα  έχουν υποστεί φθορές από τη χρήση  και την έλλειψη 

συντήρησης. 

   Οροφές .Οι οροφές δεν είναι σε καλή κατάσταση λόγω της διαβροχής τους 

παλαιότερα  από όμβρια που εισέρχονταν στη στέγη. 

 Ερμάρια .Τα ερμάρια είναι σε σχετικά καλή κατάσταση. 

 Ράφια . Τα ράφια είναι σε μέτρια κατάσταση λόγω της αποκόλλησης του σκελετού 

από τις τοιχοποιίες και χαλάρωσης των συνδέσμων. 

 Χρωματισμοί. Όλοι οι χρωματισμοί έχουν αλλοιωθεί.  

 Περιβάλλον χώρος και αυλή. Η περίφραξη είναι σε μέτρια κατάσταση τμήμα της έχει 

υποστεί σοβαρές ρωγμές. Η πλακόστρωση του αύλιου χώρου έχει αλλοιωθεί 

σημαντικά λόγω των καιρικών συνθηκών και των φυτών που αναπτύχτηκαν.  

Πρόταση αποκατάστασης του κτιρίου. 

Στόχοι και αρχές της επέμβασης 

Όπως σαφώς φάνηκε στην ανάλυση και τη διάγνωση που προηγήθηκαν , τόσο το υπό 

μελέτη κτίριο όσο και το άμεσο περιβάλλον του αντιμετωπίζουν ποικίλα και σοβαρά 

προβλήματα που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση προκειμένου το σημαντικό αυτό μνημείο 

να συντηρηθεί και να αποκατασταθεί ,κατά τρόπο ανάλογο με την ιστορική και 

αρχαιολογική αξία του .  

Στόχοι της επεμβάσεως είναι : 
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α. Η  αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων του κτιρίου, από την άποψη κυρίως της 

απαλείψεως των εν δυνάμει κινδύνων που η παρουσία τους εγκυμονεί. 

β. Η αντιμετώπιση των οικοδομικών  προβλημάτων του κελύφους, προκειμένου να 

σταματήσει η φθορά και να επανορθωθούν κατά το δυνατόν οι ζημιές που αυτό έχει 

υποστεί. 

γ. Η αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου αυτού. 

δ. Η ανάδειξη της υποβαθμισμένης ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας του. 

ε. Η πλήρης λειτουργική αξιοποίηση του και επανένταξη του στη ζωή της πόλης. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η προτεινόμενη επέμβαση επιδιώκει τη 

συντήρηση και αποκατάσταση του μνημείου , συμφώνα με τις γενικές παραδεκτές 

σήμερα αρχές που απορρέουν από το Χάρτη της Βενετίας σε συνδυασμό με τις ειδικές 

συνθήκες και τα δεδομένα της συγκεκριμένης περίπτωσης.  

Βασικές αρχές της επεμβάσεως θα είναι : 

α. Η διατήρηση της αυθεντικότητας του κτιρίου μέσω της διατηρήσεως και συντηρήσεως 

κατά το δυνατόν περισσότερων από τα αυθεντικά του στοιχειά.  

β.  Ο σεβασμός όλων των ιστορικών φάσεων του κτιρίου μετά από την αξιολόγηση τους.  

γ.  Η χρήση, όπου αυτό είναι δυνατόν, παραδοσιακών υλικών και τρόπων  δομής, 

βελτιωμένων  αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο. 

δ. Η κατά το δυνατόν αντιστρεψιμότητα των επεμβάσεων. 

ε. Η ένταξη με τρόπο διακριτό από τις αυθεντικές των νέων κατασκευών. 

 

Γενική περιγραφή της επεμβάσεως.  

  Όπως είναι φανερό, από την ανάλυση, το παλαιό σχολειό αντιμετωπίζει ποικίλα 

και  σοβαρά προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, προκειμένου το 

κτίριο να συντηρηθεί και να αποκατασταθεί, κατά τρόπο ανάλογο με την ιστορική και 

καλλιτεχνική του αξία. Η επέμβαση θα πρέπει να έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των 

οικοδομικών και δομικών προβλημάτων ώστε να επανορθωθούν κατά το δυνατό οι 

ζημιές και να σταματήσουν οι φθορές. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα επιτευχτεί και η ανάδειξη 

της ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας του κτιρίου , καθώς και η αισθητική αναβάθμιση 

του και του περιβάλλοντος χώρου του και η λειτουργική αξιοποίηση του. 

 

Προκειμένου να επιτευχθουν οι στόχοι της μελέτης, βάσει των αρχών επέμβασης, που 

έχουν ήδη αναφερθεί, προτείνονται:   

 Ο καθαρισμός των τοιχοποιιών και της αυλής από τα φυτά. 
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 Η κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου  στην πίσω πλευρά του κτιρίου για την 

απομάκρυνση των ανερχόμενων υγρασιών. 

 Η απομάκρυνση της επικάλυψης της στέγης, η συντήρηση του φέροντος 

οργανισμού της στέγης ,η κατασκευή νέου διπλού πετσώματος με θερμομόνωση και 

στεγανωση, η ανακατασκευή των καμινάδων, και η επανατοποθέτηση της επικάλυψης . 

 Καθαίρεση των νεώτερων εξωτερικών επιχρισμάτων . 

 Κατασκευή - τοποθέτηση νέων υδρορρωών. 

 Αποξήλωση καμινάδας λεβητοστασίου. 

 Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων στα 

κουφώματα. 

 Υδροαμμοβολή  των εξωτερικών επιφανειών  

 Τοπικό αρμολόγημα στα σημεία και στις επιφάνειες που έχει φθαρεί. 

 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στα ανοίγματα του ισογείου. 

 Τοποθέτηση αλεξικέραυνου. 

 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων περίφραξης. 

 Καθαίρεση των πρόσθετων υλικών των εξωτερικών κλιμακοστασίων και 

ανακατασκευή  στην αρχική  τους μορφή σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια. 

 Καθαίρεση των στοιχείων από άοπλο σκυρόδεμα από τα κεφαλοκώλονα. 

 Η αποκατάσταση των πλακών  του περιβάλλοντος χώρου. 

 Η συντήρηση του θυρώματος της αυλης. 

 Νέες τουαλέτες με πρόσβαση από το εσωτερικό του σχολείου . Κατασκευή νέου 

ανοίγματος και μετατροπή της παλιάς εισόδου πόρτας σε παράθυρο . 

 Η συντήρηση της αρχικής εγκατάστασης αποχέτευσης.  

 Η κατασκευή συστήματος  θέρμανσης του κτιρίου. 

 Η κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

 Καθαίρεση γυψοσανίδων και μεταγενέστερων προσθηκών στο εσωτερικό του 

κτιρίου που αλλοιώνουν την  αρχική του μορφή και δημιουργούν υποβαθμισμένους 

χώρους.  

 Η συντήρηση  δαπέδων όπου απαιτείται  και κατασκευή νέων ξύλινων στην αίθουσα  

εκδηλώσεων. 

 Η αποκατάσταση κατά τον παραδοσιακό τρόπο των ταβανιών. 

 Οι χρωματισμοί των εσωτερικών επιφανειών. 

 Η συντήρηση όλων των ερμαρίων.  

Στόχοι της επεμβάσεως είναι : 

α) Η αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων του κτιρίου. 
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β) Η αισθητική αναβάθμισή του κτιρίου  και του περιβάλλοντος χώρου. 

γ) Η ανάδειξη  της ιστορικής του και αρχιτεκτονικής του αξίας . 

δ) Η πλήρης λειτουργική αξιοποίηση του. 

Πρόταση επαναχρησης και αξιολόγησης του κτιρίου. 

Είναι γενικά διαπιστωμένο από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και το ΥΠΠΟ ότι για να 

διασωθούν τα μνημεία, πέρα από τις εργασίες συντήρησης που τους προσδίδουν τις ΄΄ 

χαμένες ΄΄ τους αξίες, θα πρέπει  τα κτίρια να έχουν χρηστική αξία καθώς και ενεργό ρόλο 

στον αστικό ιστό. Συμφώνα με τα παραπάνω το κτίριο προτείνεται να αξιοποιηθεί  κατά 

διαφόρους τρόπους, πολιτιστικού  χαρακτήρα. Συγκεκριμένα : 

ΙΣΟΓΕΙΟ  

ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΥΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  

Προτείνεται η μετατροπή των δυο ισόγειο αιθουσών (A1-A2) σε χώρους έκθεσης και 

συλλογής φυτών φυσικής ιστορίας. Θα  κατασκευασθούν νέες τουαλέτες για την 

εξυπηρέτηση του κοινού με εσωτερική είσοδος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την  κατασκευή 

νέου ανοίγματος πόρτας εσωτερικά  του σχολείου και τη μετατροπή της παλιάς πόρτας 

εισόδου σε παράθυρο. Ο χώρος του γραφείου θα χρησιμοποιηθεί για γραφείο του 

εκθετηρίου. 

Αναφορικά με την πρόσβαση στο ισόγειο του κτιρίου έχει γίνει μελέτη προσβασιμότητας 

ΑΜΕΑ η οποία έχει εγκριθεί με την 356345/40296/2929 απόφαση της υπηρεσίας 

Νεωτέρων  μνημείων και Τεχνικών έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής 

Μακεδονίας. Οι εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή της πρόσβασης 

περιλαμβάνονται στα συμβατικά τεύχη του έργου  (προϋπολογισμός). 

 Η τροποποιημένη μελέτη του έργου εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή του 

δήμου. 

 

ΟΡΟΦΟΣ  

ΧΩΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  

Προτείνεται η καθαίρεση των γυψοσανίδων και η ενοποίηση των χώρων ώστε η αίθουσα 

να χρησιμοποιηθεί ως χώρος εκδηλώσεων του συλλόγου. 

Με την πρόταση που περιγράφτηκε δημιουργείται ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων 

με μεγάλες δυνατότητες που λειτουργεί μεταξύ άλλων σαν χώρος επιμόρφωσης σε 

σχέση με το άμεσο δομημένο περιβάλλον της πόλης αλλά και τον  ευρύτερο χώρο  που 

αφορά τον πλούσιο σε αξιοθέατα ορεινό όγκο της Πίνδου.      
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Α.  Γ Ε Ν Ι Κ Α 
 

Η Τεχνική αυτή έκθεση αναφέρεται στην μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, του χώρου του παλαιού σχολείου του Κουτσελιού. 

 

Οι Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις που αναφέρονται και στα δύο παραπάνω κτίρια 

χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

4.1.1 ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

4.1.2 ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

5. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

6. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 

1.1 Γενικά 

Η Εγκατάσταση ύδρευσης σκοπό έχει την παροχή στην κατάλληλη πίεση των αναγκαίων 
ποσοτήτων νερού για τις ανάγκες νερού χρήσης (θερμού και ψυχρού) για τους χώρους των W.C. 
και το bar του φουαγιέ.  
Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται η κατασκευή όλων των δικτύων σωληνώσεων από την σύνδεση 

με το υπάρχον δημοτικό δίκτυο μέχρι τους υδραυλικούς υποδοχείς των χώρων καθώς επίσης η 

προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των ειδών κρουνοποιϊας.  

Επίσης περιλαμβάνονται όλα τα όργανα διακοπής, ρυθμίσεως, μετρήσεως και ελέγχου, που 

απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης. 

 

                                                             1.2 Σωληνώσεις 

Οι σωληνώσεις του δικτύου στο εσωτερικό των χώρων θα υλοποιηθούν με σωλήνα πολλαπλών 

στρωμάτων, βασιζόμενο σε σωλήνα από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο με βομβαρδισμό 

ηλεκτρονίων ενισχυμένο με φύλλο αλουμινίου και επιπλέον επένδυση πολυαιθυλενίου για 
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προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Οι διατομές των σωληνώσεων φαίνονται αναλυτικά στα 

σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη. 

 

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

                                                            2.1 Γενικά 

 Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στις εγκαταστάσεις αποχέτευσης των υδραυλικών 

υποδοχέων των χώρων των W.C. και του W.C. ΑΜΕΑ 

 Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των σωληνώσεων, 

φρεατίων, υδραυλικών υποδοχέων, ειδών υγιεινής, αξεσουάρ λουτρών καθώς και όλων των 

μικροεξαρτημάτων για την υλοποίηση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων.  

 

           2.2 Σωληνώσεις  

 Το δίκτυο σωληνώσεων αποχετεύσεως και εξαερισμού θα κατασκευασθεί εξ’ολοκλήρου 

από πλαστικούς σωλήνες PVC πιέσεως 6 Atm, βαρέως τύπου κατά ΕΛΟΤ 686/Β.Οι 

εγκαταστάσεις αποχέτευσης θα είναι σε όλη τους την έκταση στεγανές για τις αναπτυσσόμενες 

πιέσεις τόσο των υγρών όσο και των αερίων μέσα στις εγκαταστάσεις. Οι οριζόντιες σωληνώσεις 

θα τοποθετούνται με ενιαία κλίση, μεταξύ διαδοχικών σημείων επισκέψεως. Η κλίση δεν θα 

ξεπερνάει το 5%. Αλλαγές διευθύνσεως θα υλοποιούνται μόνο με ειδικά τεμάχια 15, 30, 45 

μοιρών. Όλες οι συνδέσεις και διακλαδώσεις θα γίνονται με ειδικά τεμάχια. Οι διατομές των 

σωληνώσεων του δικτύου φαίνονται αναλυτικά στα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη. 

3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 

3.1 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 

 

Για την  Παθητική και Ενεργητική Πυροπροστασία των χώρων του Πνευματικού κέντρου 
Ανατολής θα γίνει τοποθέτηση (όπως φαίνεται στα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη) των 
παρακάτω υλικών. 

  

 Πυροσβεστικό ερμάριο  (2) 

 Φορητός πυροσβεστήρας CO2, 6kg  (6) 

 Αυτόνομο φωτιστικό σώμα ασφαλείας με μπαταρίες ni-cd, λαμπτήρα  φθορισμού  

(7) 

 Κόμβιο συναγερμού (2) 

 Πίνακας πυρανίχνευσης (1) 

 Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής (2) 

 Σειρήνα συναγερμού (1) 
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4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
4.1 Ισχυρά Ρεύματα 

 Η εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού σκοπό έχει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ηλεκτρική 
ενέργεια για πλήρη φωτισμό των χώρων. Στην εγκατάσταση αυτή περιλαμβάνονται οι 
σωληνώσεις, οι καλωδιώσεις φωτισμού και κίνησης, τα κανάλια, οι διακόπτες, οι ρευματοδότες, 
τα φωτιστικά σώματα, οι ηλεκτρικοί πίνακες φωτισμού και κίνησης, οι γειώσεις. Η γείωση του θα 
είναι διάταξης τριγώνου πλευράς 3 μέτρων με χάλκινα ηλεκτρόδια με χαλύβδινη ψύχη διαμέτρου 
5/8΄΄ μήκους 2 μέτρων. 

4.1.1. Φωτισμός 
           4.1.1 Ισόγειο-όροφος  

Στον χώρο της εισόδου του ισογείου θα τοποθετηθεί ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας 
φωτισμού (Α.Π.), από τον οποίο θα αναχωρούν τα καλώδια ηλεκτροδότησης των 
φωτιστικών σωμάτων για τους δυο εκθεσιακούς χώρους, το γραφείου, τον διάδρομο,  τα 
W.C., καθώς και τα καλώδια τροφοδοσίας του υποπίνακα του ορόφου. Ο υποπίνακας του 
ορόφου τα ηλεκτροδοτεί τα φωτιστικά σώματα του χώρου πολυδραστηριοτήτων, του 
γραφείου, της αποθήκης του W.C. 

Η διάταξη καθώς και οι διατομές των καλωδίων φαίνονται στα ηλεκτρικά σχέδια που 
συνοδεύουν τη μελέτη καθώς.  

Επιλέχθηκαν φωτιστικά σώματα κατάλληλα για εσωτερικούς χώρους και ικανά να 
επιτύχουν τις απαιτούμενες για κάθε χώρο στάθμες φωτισμού. Πιο συγκεκριμένα θα 
τοποθετηθούν τα παρακάτω φωτιστικά σώματα: 

 

 φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ39W επίτοιχο. Δεκατρία (13) Φ.Σ., 4 σε κάθε 

εκθεσιακό χώρο στο ισόγειο του κτιρίου, 2 Φ.Σ. στον προθάλαμο του ισογείου και 

3 ΦΣ στο προθάλαμο του ορόφου. Ηλεκτροδότηση από τον γενικό πίνακα 

φωτισμού-κίνησης Α.Π. 

 φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ54W διπλό κρεμαστό. Δυο (2) Φ.Σ., από ένα σε 

κάθε χώρο γραφείου στο ισόγειο και στον όροφο του κτιρίου. Ηλεκτροδότηση από 

τον γενικό πίνακα φωτισμού-κίνησης Α.Π. και τον υποπίνακα του ορόφου. 

 φωτιστικό σώμα φθορισμού 2Χ28W κρεμαστό κυλινδρικό. Εξι (6) για την αίθουσα 

πολυδραστηριοτήτων του ορόφου. Ηλεκτροδότηση από τον υποπίνακα του 

ορόφου. 

 Φωτιστικό σώμα οροφής με λαμπτήρα 70w HQI. Τέσσερα (4) για την αίθουσα 

πολυδραστηριοτήτων του ορόφου για τον γενικό φωτισμό της σκηνής. 

Ηλεκτροδότηση από τον υποπίνακα του ορόφου. 

 Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής (σφαιρική χελώνα) με λαμπτήρα 

60 W. Επτά (7) για τα W.C. του ισογείου και του ορόφου. 

 αυτόνομο φωτιστικό σώμα ασφάλειας με μπαταρίες Ni-Cd. Επτά (7) Φ.Σ.  

 
Η αφή και η σβέση των φωτιστικών σωμάτων σε όλους τους χώρους προβλέπεται 

με τοπικούς διακόπτες ή από τον ηλεκτρικό πίνακα ή από dali dimming διακόποτες. Οι 
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ρευματοδότες στους τοίχους των κτιρίων θα είναι απλοί χωνευτοί. Η ηλεκτροδότησή τους 
θα γίνεται από τον ηλεκτρικό πίνακα με καλώδια ΝΥΜ 3Χ1,5 mm2. 

              
Επίσης προβλέπεται η αποξήλωση της υπάρχουσας ηλεκτρικής εγκατάστασης δηλαδή 

καλωδίων, πινάκων, φωτιστικών σωμάτων,  κλπ. και παράδοση των υλικών στις αποθήκες 
του Δήμου 

4.1.2 θέρμανση 
           4.1.2.1 Ισόγειο-όροφος  

 
H θέρμανση όλων των χώρων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με θερμοπομπούς 

των 2,5Kw και 2 kw (όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης),ώστε να καλύψουν τις ανάγκες 
σε θέρμανση του κτιρίου. Οι θερμοπομποί θα ηλεκτροδοτηθούν από τον γενικό πίνακα του 
ισογείου και από τον υποπίνακα του ορόφου με καλώδιο 3Χ2,5 mm2 ΝΥΜ που θα οδεύει 
σε πλαστικό κανάλι τοποθετημένο στο σοβατεπί του τοίχου. Η λειτουργία τους θα γίνεται με 
διακόπτη on/off και θερμοστάτη χώρου. 

Προβλέπεται η αποξήλωση της παλαιάς εγκατάστασης θέρμανσης (υλικά 
λεβητοστασίου, θερμαντικά σώματα, σωληνώσεις κλπ.) και η μεταφορά των υλικών σε 
χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

 
5. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

5.1.2 Οπτικοακουστική εγκατάσταση 
 
Σε έναν εκθεσιακό χώρο προβλέπεται η τοποθέτηση τριών οθονών για την προβολή 

οπτικοακουστικού υλικού της έκθεσης. 
 
 

6. ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Στη μελέτη προβλέπεται δαπάνη για τον έλεγχο και πρόταση βελτίωσης της υπάρχουσας 

εγκατάστασης αλεξικέραυνου από εξειδικευμένη εταιρεία, με μέριμνα του αναδόχου.  

Σε περίπτωση αντικατάστασης τμημάτων της εγκατάστασης προβλέπονται τα υλικά και η 

εργασία στον προϋπολογισμό της μελέτης. 

 

Οι Συντάξαντες 

 

 

Σοφία Δρόσου  

   Αρχιτέκτονας Μηχανικός 

 

 

Ειρήνη Αραμπατζή  

              Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 

 

 













 

Μετατροπή Διατηρητέου Κτιρίου (Παλαιού Δημοτικού Σχολείου) 
Κουτσελιού σε εκθεσιακό χώρο και χώρο πολυδραστητιοτήτων  

Σελίδα 1 από 1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Έργο: Μετατροπή Διατηρητέου Κτιρίου (Παλαιού Δημοτικού 
Σχολείου) Κουτσελιού σε εκθεσιακό χώρο και χώρο 
πολυδραστητιοτήτων  

Κωλέττη 14, 
45444 Ιωάννινα  

Θέση: Δημοτική Ενότητα Κουτσελιού Δήμου Ιωαννιτών  

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
 
 
 

Είδη Εργασιών  Δαπάνη ( € )  

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  0,00  

2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  6.814,90  

3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  21.734,00  

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  39.391,50  

5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ  18.267,00  

6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΛΟΙΠΑ  75.415,00  

7. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ  56.707,25  

7.1. ΥΔΡΕΥΣΗ  2.282,63  

7.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  957,56  

7.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ  44.673,58  

7.4. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ  2.360,28  

7.5. ΘΕΡΜΑΝΣΗ  4.880,00  

7.6. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ  1.553,20  

 
Εργασίες Προυπολογισμού   218.329,65  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  39.299,34  

Σύνολο :   257.628,99  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  38.644,35  

Σύνολο :   296.273,34  
Ποσό για αναθεωρήσεις   1.307,31  

Σύνολο :   297.580,65  
Στρογγυλοποίηση+ΦΠΑ 24%   71.419,35  

Γενικό Σύνολο :   369.000,00 
 

 



 

Μετατροπή Διατηρητέου Κτιρίου (Παλαιού Δημοτικού Σχολείου) 
Κουτσελιού σε εκθεσιακό χώρο και χώρο πολυδραστητιοτήτων  

Σελίδα 1 από 5 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Έργο: Μετατροπή Διατηρητέου Κτιρίου (Παλαιού Δημοτικού 
Σχολείου) Κουτσελιού σε εκθεσιακό χώρο και χώρο 
πολυδραστητιοτήτων 

Κωλέττη 14, 
45444 Ιωάννινα  

Θέση: Δημοτική Ενότητα Κουτσελιού Δήμου Ιωαννιτών 

 
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  

 
  

 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Α.Τ.  Κωδικός Άρθρου  
Μον. 
Μέτρ.  

Ποσότητες  

 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ      

 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ      

1  
Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια 
μέσου οδών καλής βατότητας  

001  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  10.7.1  tkm  1000  

2  
Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων 
και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη  

002  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  20.4.1  m3  20  

3  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή 
λιθοδομή.   

003  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.2  m3  5  

4  Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών.   004  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.4  m3  10  

5  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών 
από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης  

005  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.10.1  m3  3  

6  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 
τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή 
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  

006  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.20.1  m2  130  

7  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών  

007  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.21.1  m2  21  

8  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων  

008  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.22.1  m2  220  

9  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.   009  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.23  m2  50  

10  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.   010  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.45  m2  35  

11  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων.   011  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.50  m2  30  

12  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης.   012  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.51  m3  7  

13  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου.   013  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.53  m2  205  

14  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών.   014  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.56  Kg  100  

15  
Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή 
γυψοσανίδες.   

015  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.61  m2  55  

16  
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά 
κιγκλιδώματα  

016  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.65.2  Kg  700  

 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ      

1  Εφαρμογη Υδροβολης για καθαρισμό διαφόρων επιφανειών   017  ΝΕΟ ΥΔΡ  022.23.1  m2  300  

2  
Αργολιθοδομές. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 
150 kg τσιμέντου. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 
δύο ορατών όψεων  

018  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  42.5.3  m3  30  

3  
Λιθοδομές ανωδομών. Λιθοδομές ανωδομών με 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m³ 
ασβέστου  

019  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  43.1.3  m3  2  

4  
Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα 
(σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά 
διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων  

020  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  49.1.2  m  60  

5  
Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Αρμολογήματα όψεων 
υφισταμένων τοιχοδομών. Αρμολογήματα κατεργασμένων 
όψεων λιθοδομών  

021  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  71.1.2  m2  310  

6  
Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με 
τσιμεντοκονίαμα.   

022  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  71.22  m2  300  

7  

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  

023  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.80.1  m2  1000  

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ      

1  
Καθαιρέσεις. Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές. Για οπές 
επιφανείας 0,51 m² έως 1,00 m²  

024  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  22.36.1  Τεμ.  15  

2  
Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Γαρμπιλοδέματα. Για 
γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m³  

025  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  31.2.1  m3  6  
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3  
Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για 
επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη 
ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m  

026  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  52.66.2  m2  220  

4  
Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. 
Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm  

027  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  52.80.2  m2  220  

5  
Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Κάλυψη οροφής με 
μισόταβλες.   

028  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  52.94  m2  220  

6  
Ξύλινα δάπεδα. Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων 
δρύινων λωρίδων.   

029  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  53.43  m2  115  

7  
Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Υαλοστάσια 
ξύλινα, σταθερά.   

030  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  54.22  m2  23  

8  
Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες 
πρεσσαριστές. Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm  

031  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  54.46.2  m2  28  

9  
Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες εξωτερικές 
ταμπλαδωτές.   

032  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  54.51  m2  4  

10  
Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Ξύλινες ποδιές 
παραθύρων.   

033  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  54.85  m2  7  

11  
Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Ξύλινες κάσσες 
σε μπατικές οπτοπλινθοδομές.   

034  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  54.88  m  64  

12  
Κλιμακοστάσια - Κιγκλιδώματα. Κιγκλιδώματα κλιμάκων και 
πλατυσκάλων ευθύγραμμα. Από ξυλεία τύπου Σουηδίας  

035  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  55.10.2  m  5  

13  
Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm.   

036  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  61.5  Kg  50  

14  
Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm.   

037  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  61.6  Kg  300  

15  Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.   038  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  61.31  Kg  120  

16  
Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα 
από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από 
ευθύγραμμες ράβδους  

039  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  64.1.1  Kg  100  

17  

Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - 
ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού 
πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 
mm)  

040  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  76.27.1  m2  23  

18  
Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με 
χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η 
διαλύτου.   

041  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.54  m2  60  

19  
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.   

042  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.55  m2  40  

20  
Χρωματισμοί. Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων 
ελαιοχρωματισμένων επιφανειών. Με καύση των παλαιών 
χρωμάτων με καμινέττο  

043  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.92.1  m2  40  

21  Χρωματισμοί. Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών.   044  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  77.96  m2  40  

22  
Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες 
ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm  

045  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  78.5.4  m2  50  

 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ      

1  Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου.   046  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  72.11  m2  220  

2  
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 
ορθογωνισμένες.   

047  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.12  m2  150  

3  
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων  

048  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.26.1  m2  60  

4  
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 
πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 20x20 cm  

049  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  73.33.1  m2  16  

5  
Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγάνωση ξύλινης 
στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη.   

050  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  79.10  m2  220  

6  
Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση 
κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη 
πολυστερίνη πάχους 50 mm.   

051  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  79.46  m2  220  

7  Αδροποιηση επιφανειων απο μαρμαρο ή μωσαϊκό   052  ΝΕΟ Δ-ΥΔΡ  74.23.2  m2  250  

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΛΟΙΠΑ      

1  
Κουτί προθήκης για αρχιτεκτονικό σύστημα προβολής 
εκθεμάτων 60Χ60Χ30 εκ   

053  ΝΕΟ ΟΙΚ 79.86  Τεμ.  2  

2  
Αρχιτεκτονικό σύστημα προβολής εκθεμάτων και μηνυμάτων 
διαστάσεων 180Χ60Χ30 εκ   

054  ΝΕΟ ΟΙΚ 79.85  Τεμ.  48  

3  
Προθήκη – συρταριέρα εκθεμάτων διαστάσεων 1,00Χ0,65Χ1,05 
μ.  (πλάτος, Βάθος, Ύψος)   

055  ΝΕΟ ΟΙΚ 79.87  Τεμ.  2  

4  
Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm.   

036  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  61.5  Kg  100  

5  Προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων   056  ΝΕΟ ΟΙΚ 79.84  Τεμ.  21  

6  
Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σκελετοί πατωμάτων από 
δομική ξυλεία. Από ξυλεία πριστή  

057  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  52.2.2  m3  2  
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7  
Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Επενδύσεις στεγών και 
δαπέδων με συνθετική ξυλεία. Με κόντρα πλακέ θαλάσσης 
πάχους 20 mm  

058  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  52.81.1  m2  25  

8  
Ξύλινα δάπεδα. Παρκέτο απλό από λωρίδες δρύινες σε υπάρχον 
ψευδοπάτωμα.   

059  ΝΕΤ ΟΙΚ-Α  53.41  m2  20  

9  Προμήθεια και τοποθέτηση κουρτίνας συσκότισης   060  ΝΕΟ ΟΙΚ 79.83  m2  84  

 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ      

 ΥΔΡΕΥΣΗ      

1  
 Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, πιέσεως λειτουργίας 10 
ατμ., κατά DIN 1988  διαμέτρου  16x2.2 mm  

061  ΑΤΗΕ ΝΕΟ 804.1.61  m  20  

2  
Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, πιέσεως λειτουργίας 10 
ατμ., κατά DIN 1988 διαμέτρου 25Χ3,5mm  

062  ΑΤΗΕ ΝΕΟ   Ν8041.61  m  5  

3  Χαρτοθήκη πλήρης πλαστική πολλαπλή  063  ΑΤΗΕ  Ν8178.3.1  Τεμ.  3  

4  
Τοπικός  συλλέκτης  συνδέσεως  σωλήνα  πολυαιθυλενίου VPE, 
ορειχάλκινος 1 ins 6 γραμμών, με διακόπτη στην κάθε 
αναχώρηση  

064  ΑΤΗΕ ΝΕΟ 804.94.3  Τεμ.  2  

5  Γωνία υδροληψίας Διαμέτρου Φ16χ 1 1/2 ins  065  ΑΤΗΕ NΕΟ 8132  Τεμ.  6  

6  Λεκάνη W.C αναπήρων   066  ΑΤΗΕ  Ν8153  Τεμ.  1  

7  Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες   067  ΑΤΗΕ  Ν8152  Τεμ.  1  

8  Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες πλαστικό   068  ΑΤΗΕ  Ν8174  Τεμ.  3  

9  
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη 
Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins  

069  ΑΤΗΕ  8131.2.1  Τεμ.  6  

10  
Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος 
κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1 ins  

070  ΑΤΗΕ  8138.1.4  Τεμ.  3  

11  Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Υψηλής πιέσεως.  071  ΑΤΗΕ  8151.1  Τεμ.  2  

12  Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος μαύρου   072  ΑΤΗΕ  8179.1  Τεμ.  3  

13  Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm  073  ΑΤΗΕ  Ν8181.1  Τεμ.  3  

14  
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίουΚυλινδρικό ή πρισματοειδές, 
πατητό ή τραβηκτό πλήρες   

074  ΑΤΗΕ  8153.2  Τεμ.  3  

 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ      

1  
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 
100 mm  

075  ΑΤΗΕ  Ν8029.3  Τεμ.  3  

2  
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 
atm διαμέτρου Φ 40 mm  

076  ΑΤΗΕ  Ν8043.1.2  m  10  

3  
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 
atm διαμέτρου Φ 75 mm  

077  ΑΤΗΕ  Ν8043.1.5  m  7  

4  
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 
atm διαμέτρου Φ 100 mm  

078  ΑΤΗΕ  Ν8043.1.7  m  12  

5  Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm  079  ΑΤΗΕ  Ν8054.5  Τεμ.  1  

6  
Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου Φ 75 
mm  

080  ΑΤΗΕ  Ν8130.2  Τεμ.  1  

7  
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ομβρίων με εσχάρα 
Διαστάσεων 30cm X 40cm και βάθος έως 0,50 m  

081  ΑΤΗΕ  Ν8066.1.4.1  Τεμ.  2  

8  
Χυτοσιδηρούν κάλυμμα φρεατίου   επίσκεψης, διαστάσεων Φ60 
cm με τετράγωνο πλαίσιο   

082  ΑΤΗΕ  Ν8072  Τεμ.  2  

 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ      

1  
Αποξήλωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ισχυρών και 
ασθενών ρευμάτων   

083  ΑΤΗΕ ΝΕΟ  87000.2  Τεμ.  1  

2  
Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, επίτοιχο 
διαστάσεων 224Χ932mm, πάχους 83mm για λυχνίες δυο των 39 
W με κάλυκα Τ5 και ηλεκτρονικό dali  ballast.  

084  ΑΤΗΕ ΝΕΟ 8971.Z.2  Τεμ.  13  

3  
Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, κρεμαστό 
διαστάσεων 1280mm, διαμέτρου 105mm για λυχνίες δυο των 28 
W με κάλυκα Τ5 και ηλεκτρονικό dali  ballast.  

085  ΑΤΗΕ ΝΕΟ 8971.Z.3  Τεμ.  6  

4  
Φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένου λαμπτήρα 70W με 
κάλυκα G12,  με κάθετη κίνηση 60ο.   

086  ΑΤΗΕ ΝΕΟ 8973.11  Τεμ.  4  

5  

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής, 
διπλό  ανηρτημένο διαστάσεων 368Χ1277mm, πάχους 94mm 
για λυχνίες δυο  των 54 W με κάλυκα Τ5 και ηλεκτρονικό dali  
ballast.  

087  ΑΤΗΕ ΝΕΟ 8971.Z.1  Τεμ.  4  

6  
Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού 
τύπου WG-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α  

088  ΑΤΗΕ  8916.1.9  Τεμ.  25  

7  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 35 mm2  089  ΑΤΗΕ  8766.3.8  m  8  

8  Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1 1/4 ins  090  ΑΤΗΕ  8034.4  m  6  

9  Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό Διατομής:2 Χ 1,5 mm2  091  ΑΤΗΕ  8766.2.1  m  100  

10  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2  092  ΑΤΗΕ  8766.3.1  m  500  
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13  
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 
Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ   

095  ΑΤΗΕ  8801.1.4  Τεμ.  15  

14  Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α  096  ΑΤΗΕ  8826.4  Τεμ.  12  

15  
Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαστάσεων 
80 Χ 80 mm γιά αγωγούς διατομής έως 6 mm2 6 εξόδων  

097  ΑΤΗΕ  8786.2.1  Τεμ.  25  

16  
Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαστάσεων 
100 Χ 100 mm γιά αγωγούς διατομής 6 mm2 6 εξόδων  

098  ΑΤΗΕ  8786.4.1  Τεμ.  5  

17  Κανάλι διανομής απο ΡVC διαστάσεων 100 Χ 34 mm  099  ΑΤΗΕ  Ν8739.6  m  350  

18  
Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με σφαιρικό 
κώδωνα και προφυλακτήρα(σφαιρική χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 
στεγανό Με λαμπτήρα 60 W πυρακτώσεως -   

100  ΑΤΗΕ  8982.5.1.1  Τεμ.  7  

19  
Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 
16 Α -   

101  ΑΤΗΕ  8827.3.2  Τεμ.  12  

20  Τρίγωνο γείωσης Με ηλεκτρόδια μήκους 2.0 μ  102  ΑΤΗΕ  Ν8845.2  Τεμ.  1  

21  Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο dali dimmer εντάσεως 10 Α   103  ΑΤΗΕ ΝΕΟ 8801.1.5  Τεμ.  6  

22  
Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και 
μορφοσίδηρο χωρίς πόρτα προστασίας Ρ20 επίτοιχος 
Διαστάσεων 82 Χ 75 cm  

104  ΑΤΗΕ  8840.3.5  Τεμ.  2  

23  
Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός 
τριπολικός Εντάσεως 80 Α  

105  ΑΤΗΕ  8880.3.4  Τεμ.  2  

24  
Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 67 Α 
και σπειρώματος Ε 33  

106  ΑΤΗΕ  8910.1.3  Τεμ.  6  

25  
Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού 
τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α  

107  ΑΤΗΕ  8915.1.2  Τεμ.  12  

26  
Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού 
τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 20 Α  

108  ΑΤΗΕ  8915.1.4  Τεμ.  12  

27  
Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού 
τύπου WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 16 Α  

109  ΑΤΗΕ  8915.2.3  Τεμ.  8  

28  
Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού 
τύπου WG-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α  

110  ΑΤΗΕ  8916.1.10  Τεμ.  23  

29  
Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρηςμε 
ασφάλειαπορσελάνης 25/2 Α πλήρους   

111  ΑΤΗΕ  8924  Τεμ.  3  

30  
Φωτιστικό Led 2 PL 8W 12V προσαρμοσμένο σε μεταλλικό 
σύστημα 60Χ30   

112  ΑΤΗΕ ΝΕΟ 8973.14  Τεμ.  48  

31  
Οθόνη LED smart TV 24΄΄ ενσωματωμένη σε μεταλλικό σύστημα 
60Χ60χ30,   

113  ΑΤΗΕ ΝΕΟ 9601.19  Τεμ.  3  

 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ      

1  Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας  114  ΑΤΗΕ  Ν8987.3  Τεμ.  7  

2  Κέντρο πυρανίxνευσης 2 ζωνών  115  ΑΤΗΕ  Ν9531.2  Τεμ.  1  

3  Πατητό κομβίο συναγερμού   116  ΑΤΗΕ  Ν9533.1  Τεμ.  2  

4  Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού   117  ΑΤΗΕ  Ν9533.2  Τεμ.  1  

5  Καλώδιο βρόχου θωρακισμένο Διπολικό διατομής 2 Χ 1,5 mm2  118  ΑΤΗΕ  Ν8767.2.1  m  27  

6  Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg  119  ΑΤΗΕ  8201.1.2  Τεμ.  6  

7  
Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή Με ένα πυροσβεστικό 
κρουνό  

120  ΑΤΗΕ  8204.1  Τεμ.  2  

 ΘΕΡΜΑΝΣΗ      

1  Αποξήλωση υπάρχοντος εγκατάστασης λεβητοστασίου   121  ΑΤΗΕ ΝΕΟ 8452.5  Τεμ.  1  

2  
Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα αμέσου αποδόσεως, φυσικής 
ανακυκλοφορίας ισχύος 2500kw  

122  ΑΤΗΕ ΝΕΟ 8436.6  Τεμ.  11  

3  Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα αμέσου αποδόσεως ισχύος 2000W  123  ΑΤΗΕ ΝΕΟ 8436.4  Τεμ.  12  

 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ      

1  
Στήριγμα χαλύβδινο από έλασμα 20χ3mm για στήριξη χάλκινου 
Φ8/Φ10 σε κατακόρυφη επιφάνεια τοίχου ή σκυροδέματος   

124  ΑΤΗΕ ΝΕΟ 9999.35  Τεμ.  16  

2  Τρίγωνο γείωσης Με ηλεκτρόδια μήκους 2.0 μ  102  ΑΤΗΕ  Ν8845.2  Τεμ.  1  

3  Συλλεκτήριος αγωγός αλουμινίου διαμέτρου Φ8   125  ΑΤΗΕ  Ν9999.1  m  100  

4  Σφιγκτήρας διασταύρωσης ή διακλάδωσης   126  ΑΤΗΕ  Ν9999.14  Τεμ.  4  

5  
Ακίδα συλλήψεως διαστάσεων από ηλεκτρολυτικό χαλκό Φ16 x 
2500mm  

127  ΑΤΗΕ  Ν9999.16  Τεμ.  4  

6  Στηριγμα συλλεκτήριου αγωγού αλεξικέραυνου   128  ΑΤΗΕ  Ν9999.19  Τεμ.  50  

7  Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία   129  ΑΤΗΕ  Ν9999.30  m  110  

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Α.Τ.  Κωδικός Άρθρου  
Μον. 
Μέτρ.  

Ποσότητες  
 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Α.Τ.  Κωδικός Άρθρου  
Μον. 
Μέτρ.  

Ποσότητες  
 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Α.Τ.  Κωδικός Άρθρου  
Μον. 
Μέτρ.  

Ποσότητες  
 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Α.Τ.  Κωδικός Άρθρου  
Μον. 
Μέτρ.  

Ποσότητες  
 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Α.Τ.  Κωδικός Άρθρου  
Μον. 
Μέτρ.  

Ποσότητες  
 

Α/Α  Περιγραφή Εργασίας  Α.Τ.  Κωδικός Άρθρου  
Μον. 
Μέτρ.  

Ποσότητες  
 

11  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2  093  ΑΤΗΕ  8766.3.2  m  410  

12  
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 
Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός   

094  ΑΤΗΕ  8801.1.1  Τεμ.  12  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Έργο: Μετατροπή Διατηρητέου Κτιρίου (Παλαιού Δημοτικού 
Σχολείου) Κουτσελιού σε εκθεσιακό χώρο και χώρο 
πολυδραστητιοτήτων 

Κωλέττη 14, 
45444 Ιωάννινα  

Θέση: Δημοτική Ενότητα Κουτσελιού Δήμου Ιωαννιτών 

 
Προϋπολογισμός Μελέτης  

 
  

 

Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ          

 
2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  

        

1  
Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. 
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια 
μέσου οδών καλής βατότητας  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  10.7.1  

001  
ΟΙΚ 1136 
100,00% 

tkm  1000  0,35  350,00   

2  

Χωματουργικές εργασίες 
κτιριακών έργων. Eκσκαφή 
θεμελίων και τάφρων χωρίς τη 
χρήση μηχανικών μέσων σε 
εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  20.4.1  

002  
ΟΙΚ 2122 
100,00% 

m3  20  
24,05 * 
(20,25+

3,8) 
481,00   

3  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
ανωδομών από αργολιθοδομή ή 
λιθοδομή.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.2  

003  
ΟΙΚ 2204 
100,00% 

m3  5  
26,3 * 

(22,5+3,
8) 

131,50   

4  
Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις 
πλινθοδομών.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.4  

004  
ΟΙΚ 2222 
100,00% 

m3  10  15,7  157,00   

5  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
μεμονωμένων στοιχείων 
κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα. Με εφαρμογή 
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.10.1  

005  
ΟΙΚ 2226 
100,00% 

m3  3  
31,8 * 

(28+3,8) 
95,40   

6  

Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
πλακοστρώσεων δαπέδων 
παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.20.1  

006  
ΟΙΚ 2236 
100,00% 

m2  130  7,9  1.027,00   

7  

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

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.21.1  

007  
ΟΙΚ 2238 
100,00% 

m2  21  4,5  94,50   

8  

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

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.22.1  

008  
ΟΙΚ 2241 
100,00% 

m2  220  6,7  1.474,00   

9  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
επιχρισμάτων.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.23  

009  
ΟΙΚ 2252 
100,00% 

m2  50  5,6  280,00   

10  
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση 
ξυλίνων ή σιδηρών 
κουφωμάτων.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.45  

010  
ΟΙΚ 2275 
100,00% 

m2  35  16,8  588,00   

11  
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση 
ξυλίνων δαπέδων ή 
επενδύσεων.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.50  

011  
ΟΙΚ 2275 
100,00% 

m2  30  5,6  168,00   

12  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
φέροντος οργανισμού ξύλινης 
στέγης.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.51  

012  
ΟΙΚ 5276 
100,00% 

m3  7  56  392,00   

13  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
ψευδοροφών κάθε τύπου.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.53  

013  
ΟΙΚ 2275 
100,00% 

m2  205  5,6  1.148,00   

14  
Καθαιρέσεις. Καθαίρεση 
μεταλλικών κατασκευών.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.56  

014  
ΟΙΚ 6102 
100,00% 

Kg  100  0,35  35,00   

15  
Καθαίρεση επένδυσης τοίχων 
από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες 
ή γυψοσανίδες.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.61  

015  
ΟΙΚ 2239 
100,00% 

m2  55  2,7  148,50   

16  
Καθαιρέσεις. Αποξήλωση 
κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά 
κιγκλιδώματα  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.65.2  

016  
ΟΙΚ 2275 
100,00% 

Kg  700  0,35  245,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    6.814,90  6.814,90  

Σε μεταφορά: 0,00 6.814,90 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 0,00 6.814,90 

 
3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ - 
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  

        

1  
Εφαρμογη Υδροβολης για 
καθαρισμό διαφόρων 
επιφανειών   

ΝΕΟ ΥΔΡ  
022.23.1  

017  
ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 2252 

100,00% 
m2  300  5  1.500,00   

2  

Αργολιθοδομές. Αργολιθοδομές 
με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 
150 kg τσιμέντου. 
Αργολιθοδομές με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο 
ορατών όψεων  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  42.5.3  

018  
ΟΙΚ 4207 
100,00% 

m3  30  73  2.190,00   

3  

Λιθοδομές ανωδομών. 
Λιθοδομές ανωδομών με 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 
400 kg τσιμέντου και 0,08 m³ 
ασβέστου  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  43.1.3  

019  
ΟΙΚ 4313 
100,00% 

m3  2  95  190,00   

4  

Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές 
ενισχύσεις τοιχοδομών. 
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά 
διαζώματα (σενάζ) μπατικών 
τοίχων  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  49.1.2  

020  
ΟΙΚ 3213 
100,00% 

m  60  19,7  1.182,00   

5  

Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. 
Αρμολογήματα όψεων 
υφισταμένων τοιχοδομών. 
Αρμολογήματα κατεργασμένων 
όψεων λιθοδομών  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  71.1.2  

021  
ΟΙΚ 7102 
100,00% 

m2  310  11,2  3.472,00   

6  
Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. 
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με 
τσιμεντοκονίαμα.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  71.22  

022  
ΟΙΚ 7122 
100,00% 

m2  300  14  4.200,00   

7  

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  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  77.80.1  

023  
ΟΙΚ 7785.1 
100,00% 

m2  1000  9  9.000,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    21.734,00  21.734,00  

 
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  

        

1  

Καθαιρέσεις. Διαμόρφωση 
ανοιγμάτων σε λιθοδομές. Για 
οπές επιφανείας 0,51 m² έως 
1,00 m²  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  22.36.1  

024  
ΟΙΚ 2268.Α 

100,00% 
Τεμ.  15  45  675,00   

2  

Χαλικοδέματα - 
Γαρμπιλοδέματα. 
Γαρμπιλοδέματα. Για 
γαρμπιλόδεμα των 200 kg 
τσιμέντου ανά m³  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  31.2.1  

025  
ΟΙΚ 3207 
100,00% 

m3  6  73  438,00   

3  

Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - 
Οροφές. Στέγη ξύλινη για 
επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά 
κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη 
ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 
12,00 m  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  52.66.2  

026  
ΟΙΚ 5267 
100,00% 

m2  220  61  13.420,00   

4  

Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - 
Οροφές. Σανίδωμα στέγης. 
Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες 
πάχους 1,8 cm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  52.80.2  

027  
ΟΙΚ 5282 
100,00% 

m2  220  19  4.180,00   

5  
Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - 
Οροφές. Κάλυψη οροφής με 
μισόταβλες.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  52.94  

028  
ΟΙΚ 5294 
100,00% 

m2  220  16,8  3.696,00   

6  
Ξύλινα δάπεδα. Δάπεδο κολλητό 
από πλάκες συνδυασμένων 
δρύινων λωρίδων.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  53.43  

029  
ΟΙΚ 5343 
100,00% 

m2  115  33,7  3.875,50   

7  
Πόρτες - Παράθυρα - 
Υαλοστάσια από ξυλεία. 
Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  54.22  

030  
ΟΙΚ 5421 
100,00% 

m2  23  84  1.932,00   

Σε μεταφορά: 28.216,50 28.548,90 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 28.216,50 28.548,90 

8  

Πόρτες - Παράθυρα - 
Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες 
ξύλινες πρεσσαριστές. Με 
κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 
cm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  54.46.2  

031  
ΟΙΚ 5446.2 
100,00% 

m2  28  123  3.444,00   

9  
Πόρτες - Παράθυρα - 
Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες 
εξωτερικές ταμπλαδωτές.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  54.51  

032  
ΟΙΚ 5451.1 
100,00% 

m2  4  168  672,00   

10  
Πόρτες - Παράθυρα - 
Υαλοστάσια από ξυλεία. Ξύλινες 
ποδιές παραθύρων.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  54.85  

033  
ΟΙΚ 5626 
100,00% 

m2  7  50  350,00   

11  

Πόρτες - Παράθυρα - 
Υαλοστάσια από ξυλεία. Ξύλινες 
κάσσες σε μπατικές 
οπτοπλινθοδομές.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  54.88  

034  
ΟΙΚ 5446.1 
100,00% 

m  64  28  1.792,00   

12  

Κλιμακοστάσια - Κιγκλιδώματα. 
Κιγκλιδώματα κλιμάκων και 
πλατυσκάλων ευθύγραμμα. Από 
ξυλεία τύπου Σουηδίας  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  55.10.2  

035  
ΟΙΚ 5512 
100,00% 

m  5  45  225,00   

13  

Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα 
στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς 
έως 160 mm.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  61.5  

036  
ΟΙΚ 6104 
100,00% 

Kg  50  2,7  135,00   

14  

Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα 
στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς 
>160 mm.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  61.6  

037  
ΟΙΚ 6104 
100,00% 

Kg  300  2,8  840,00   

15  
Σιδηρουργικά διάφορα. 
Μεταλλικός σκελετός 
τοιχοπετάσματος.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  61.31  

038  
ΟΙΚ 6118 
100,00% 

Kg  120  2,8  336,00   

16  

Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - 
Περιφράγματα. Σιδηρά 
κιγκλιδώματα από ράβδους 
συνήθων διατομών. Απλού 
σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  64.1.1  

039  
ΟΙΚ 6401 
100,00% 

Kg  100  4,5  450,00   

17  

Υαλουργικά. Διπλοί 
θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - 
ανακλαστικοί υαλοπίνακες. 
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού 
πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 
mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 
mm)  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  76.27.1  

040  
ΟΙΚ 7609.2 
100,00% 

m2  23  50  1.150,00   

18  

Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί 
κοινοί ξυλίνων επιφανειών με 
χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως 
νερού η διαλύτου.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  77.54  

041  
ΟΙΚ 7754 
100,00% 

m2  60  6,7  402,00   

19  

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

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  77.55  

042  
ΟΙΚ 7755 
100,00% 

m2  40  6,7  268,00   

20  

Χρωματισμοί. Αφαίρεση 
παλαιών χρωμάτων 
ελαιοχρωματισμένων 
επιφανειών. Με καύση των 
παλαιών χρωμάτων με καμινέττο  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  77.92.1  

043  
ΟΙΚ 7792 
100,00% 

m2  40  5,6  224,00   

21  
Χρωματισμοί. Μυκητοκτόνες 
επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  77.96  

044  
ΟΙΚ 7744 
100,00% 

m2  40  2,8  112,00   

22  

Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. 
Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες 
ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 
12,5 mm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  78.5.4  

045  
ΟΙΚ 7809 
100,00% 

m2  50  15,5  775,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    39.391,50  39.391,50  

 
5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ  

        

1  
Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με 
κεραμίδια γαλλικού τύπου.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  72.11  

046  
ΟΙΚ 7211 
100,00% 

m2  220  22,5  4.950,00   

Σε μεταφορά: 4.950,00 67.940,40 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 4.950,00 67.940,40 

2  
Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 
ορθογωνισμένες.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  73.12  

047  
ΟΙΚ 7312 
100,00% 

m2  150  28  4.200,00   

3  

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

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  73.26.1  

048  
ΟΙΚ 7326.1 
100,00% 

m2  60  33,5  2.010,00   

4  

Επιστρώσεις - Επενδύσεις. 
Επιστρώσεις δαπέδων με 
κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις 
δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 20x20 cm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  73.33.1  

049  
ΟΙΚ 7331 
100,00% 

m2  16  31,5  504,00   

5  

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - 
θερμότητας. Στεγάνωση ξύλινης 
στέγης με λεπτή ελαστομερή 
υδρατμοπερατή μεμβράνη.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  79.10  

050  
ΟΙΚ 7912 
100,00% 

m2  220  7,9  1.738,00   

6  

Μονώσεις υγρασίας - ήχου - 
θερμότητας. Θερμομόνωση 
κεκλιμένων οροφών με πλάκες 
από αφρώδη εξηλασμένη 
πολυστερίνη πάχους 50 mm.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  79.46  

051  
ΟΙΚ 7934 
100,00% 

m2  220  14,5  3.190,00   

7  
Αδροποιηση επιφανειων απο 
μαρμαρο ή μωσαϊκό   

ΝΕΟ Δ-ΥΔΡ  

74.23.2 
052  

ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 7416 
100,00% 

m2  250  6,7  1.675,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    18.267,00  18.267,00  

 6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΛΟΙΠΑ          

1  

Κουτί προθήκης για 
αρχιτεκτονικό σύστημα 
προβολής εκθεμάτων 60Χ60Χ30 
εκ   

ΝΕΟ ΟΙΚ 
79.86 

053  
ΟΙΚ 7396 
100,00% 

Τεμ.  2  360  720,00   

2  

Αρχιτεκτονικό σύστημα 
προβολής εκθεμάτων και 
μηνυμάτων διαστάσεων 
180Χ60Χ30 εκ   

ΝΕΟ ΟΙΚ 
79.85 

054  
ΟΙΚ 6543 
100,00% 

Τεμ.  48  1000  48.000,00   

3  

Προθήκη – συρταριέρα 
εκθεμάτων διαστάσεων 
1,00Χ0,65Χ1,05 μ.  (πλάτος, 
Βάθος, Ύψος)   

ΝΕΟ ΟΙΚ 
79.87 

055  
ΟΙΚ 6517 
100,00% 

Τεμ.  2  8400  16.800,00   

4  

Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα 
στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς 
έως 160 mm.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  61.5  

036  
ΟΙΚ 6104 
100,00% 

Kg  100  2,7  270,00   

5  
Προμήθεια και τοποθέτηση 
καθισμάτων   

ΝΕΟ ΟΙΚ 
79.84 

056  
ΟΙΚ 6501 50,00% 
ΟΙΚ 5201 20,00% 
ΟΙΚ 7914 30,00% 

Τεμ.  21  220  4.620,00   

6  

Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - 
Οροφές. Σκελετοί πατωμάτων 
από δομική ξυλεία. Από ξυλεία 
πριστή  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  52.2.2  

057  
ΟΙΚ 5204 
100,00% 

m3  2  560  1.120,00   

7  

Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - 
Οροφές. Επενδύσεις στεγών και 
δαπέδων με συνθετική ξυλεία. 
Με κόντρα πλακέ θαλάσσης 
πάχους 20 mm  

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  52.81.1  

058  
ΟΙΚ 5281 
100,00% 

m2  25  39  975,00   

8  
Ξύλινα δάπεδα. Παρκέτο απλό 
από λωρίδες δρύινες σε 
υπάρχον ψευδοπάτωμα.   

ΝΕΤ ΟΙΚ-
Α  53.41  

059  
ΟΙΚ 5341 
100,00% 

m2  20  61,5  1.230,00   

9  
Προμήθεια και τοποθέτηση 
κουρτίνας συσκότισης   

ΝΕΟ ΟΙΚ 
79.83  

060  
ΟΙΚ 7914 
100,00% 

m2  84  20  1.680,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    75.415,00  75.415,00  

 7. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ          

 7.1. ΥΔΡΕΥΣΗ          

1  

 Σωλήνας δικτυωμένου 
πολυαιθυλενίου, πιέσεως 
λειτουργίας 10 ατμ., κατά DIN 
1988  διαμέτρου  16x2.2 mm  

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
804.1.61  

061  ΗΛΜ 8 100,00% m  20  4,75  95,00   

Σε μεταφορά: 95,00 161.622,40 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 95,00 161.622,40 

2  

Σωλήνας δικτυωμένου 
πολυαιθυλενίου, πιέσεως 
λειτουργίας 10 ατμ., κατά DIN 
1988 διαμέτρου 25Χ3,5mm  

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
8041.61  

062  ΗΛΜ 8 100,00% m  5  5,5  27,50   

3  
Χαρτοθήκη πλήρης πλαστική 
πολλαπλή  

ΑΤΗΕ  
Ν8178.3.1  

063  ΗΛΜ 13 100,00% Τεμ.  3  25  75,00   

4  

Τοπικός  συλλέκτης  συνδέσεως  
σωλήνα  πολυαιθυλενίου VPE, 
ορειχάλκινος 1 ins 6 γραμμών, 
με διακόπτη στην κάθε 
αναχώρηση  

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
804.94.3  

064  ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ.  2  78,45  156,90   

5  
Γωνία υδροληψίας Διαμέτρου 
Φ16χ 1 1/2 ins  

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
8132  

065  ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ.  6  6,2  37,20   

6  Λεκάνη W.C αναπήρων   
ΑΤΗΕ  
Ν8153  

066  ΗΛΜ 17 100,00% Τεμ.  1  250  250,00   

7  
Σέτ χειρολαβών αναπήρων 
πλήρες   

ΑΤΗΕ  
Ν8152  

067  ΗΛΜ 5 100,00% Τεμ.  1  160  160,00   

8  
Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες 
πλαστικό   

ΑΤΗΕ  
Ν8174  

068  ΗΛΜ 13 100,00% Τεμ.  3  15  45,00   

9  

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 
ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη 
Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 
ins  

ΑΤΗΕ  
8131.2.1  

069  ΗΛΜ 11 100,00% Τεμ.  6  11,86  71,16   

10  

Κρουνός εκροής (βρύση) 
ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος 
κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1 
ins  

ΑΤΗΕ  
8138.1.4  

070  ΗΛΜ 11 100,00% Τεμ.  3  17,29  51,87   

11  
Λεκάνη αποχωρητηρίου από 
πορσελάνη. Υψηλής πιέσεως.  

ΑΤΗΕ  
8151.1  

071  ΗΛΜ 17 100,00% Τεμ.  2  148,42  296,84   

12  
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με 
κάλυμμα χρώματος μαύρου   

ΑΤΗΕ  
8179.1  

072  ΗΛΜ 18 100,00% Τεμ.  3  60  180,00   

13  
Νιπτήρας πορσελάνης 
διαστάσεων 40 Χ 50 cm  

ΑΤΗΕ  
Ν8181.1  

073  ΗΛΜ 17 100,00% Τεμ.  3  180  540,00   

14  

Δοχείο πλύσεως 
αποχωρητηρίουΚυλινδρικό ή 
πρισματοειδές, πατητό ή 
τραβηκτό πλήρες   

ΑΤΗΕ  
8153.2  

074  ΗΛΜ 15 100,00% Τεμ.  3  98,72  296,16   

    Αθροισμα Εργασιών :    2.282,63  2.282,63  

 7.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ          

1  
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με 
εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 
100 mm  

ΑΤΗΕ  
Ν8029.3  

075  ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ.  3  51  153,00   

2  

Πλαστικός σωλήνας 
αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου 
Φ 40 mm  

ΑΤΗΕ  
Ν8043.1.2  

076  ΗΛΜ 8 100,00% m  10  12,27  122,70   

3  

Πλαστικός σωλήνας 
αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου 
Φ 75 mm  

ΑΤΗΕ  
Ν8043.1.5  

077  ΗΛΜ 8 100,00% m  7  17,56  122,92   

4  

Πλαστικός σωλήνας 
αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου 
Φ 100 mm  

ΑΤΗΕ  
Ν8043.1.7  

078  ΗΛΜ 8 100,00% m  12  22,1  265,20   

5  
Πώμα (τάπα) καθαρισμού 
πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm  

ΑΤΗΕ  
Ν8054.5  

079  ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ.  1  10,5  10,50   

6  
Πλαστική κεφαλή σωλήνα 
αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου 
Φ 75 mm  

ΑΤΗΕ  
Ν8130.2  

080  ΗΛΜ 8 100,00% Τεμ.  1  8  8,00   

7  

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 
αποχετεύσεως ομβρίων με 
εσχάρα Διαστάσεων 30cm X 
40cm και βάθος έως 0,50 m  

ΑΤΗΕ  
Ν8066.1.4
.1  

081  ΗΛΜ 10 100,00% Τεμ.  2  135,62  271,24   

8  

Χυτοσιδηρούν κάλυμμα 
φρεατίου   επίσκεψης, 
διαστάσεων Φ60 cm με 
τετράγωνο πλαίσιο   

ΑΤΗΕ  
Ν8072  

082  ΗΛΜ 10 100,00% Τεμ.  2  2  4,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    957,56  957,56  

 7.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ          

Σε μεταφορά: 0,00 164.862,59 
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Α/Α  Είδος Εργασίας  
Κωδικός 
Άρθρου  

Αρ. 
Τιμ.  

Άρθρο 
Αναθεώρησης  

Μονάδα  
Ποσό 
τητα  

Τιμή 
( € )  

Δαπάνη  

Μερική ( € )  Ολική ( € )  

Από μεταφορά: 0,00 164.862,59 

1  
Αποξήλωση ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης ισχυρών και 
ασθενών ρευμάτων   

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 

87000.2  
083  ΗΛΜ 41 100,00% Τεμ.  1  300  300,00   

2  

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, 
στεγασμένων χώρων, επίτοιχο 
διαστάσεων 224Χ932mm, 
πάχους 83mm για λυχνίες δυο 
των 39 W με κάλυκα Τ5 και 
ηλεκτρονικό dali  ballast.  

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Κ8971.Z.2  

084  ΗΛΜ 59 100,00% Τεμ.  13  450  5.850,00   

3  

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, 
στεγασμένων χώρων, κρεμαστό 
διαστάσεων 1280mm, διαμέτρου 
105mm για λυχνίες δυο των 28 
W με κάλυκα Τ5 και ηλεκτρονικό 
dali  ballast.  

ΑΤΗΕ ΝΕΟ  
Κ8971.Z.3  

085  ΗΛΜ 59 100,00% Τεμ.  6  420  2.520,00   

4  

Φωτιστικό σώμα 
συμπεριλαμβανομένου 
λαμπτήρα 70W με κάλυκα G12,  
με κάθετη κίνηση 60ο.   

ΑΤΗΕ ΝΕΟ  
Ν8973.11  

086  ΗΛΜ 59 100,00% Τεμ.  4  230  920,00   

5  

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, 
στεγασμένων χώρων, οροφής, 
διπλό  ανηρτημένο διαστάσεων 
368Χ1277mm, πάχους 94mm 
για λυχνίες δυο  των 54 W με 
κάλυκα Τ5 και ηλεκτρονικό dali  
ballast.  

ΑΤΗΕ ΝΕΟ  
Κ8971.Z.1  

087  ΗΛΜ 59 100,00% Τεμ.  4  500  2.000,00   

6  

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση 
ηλεκτρικών συσκευών 
ενδεικτικού τύπου WG-
SIEMENS μονοπολικός 
Εντάσεως 10 Α  

ΑΤΗΕ  
8916.1.9  

088  ΗΛΜ 55 100,00% Τεμ.  25  9,18  229,50   

7  
Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό 
Διατομής:3 Χ 35 mm2  

ΑΤΗΕ  
8766.3.8  

089  ΗΛΜ 46 100,00% m  8  14,2  113,60   

8  
Σιδηροσωλήνας μαύρος με 
ραφή Διαμέτρου 1 1/4 ins  

ΑΤΗΕ  
8034.4  

090  ΗΛΜ 4 100,00% m  6  22,63  135,78   

9  
Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό 
Διατομής:2 Χ 1,5 mm2  

ΑΤΗΕ  
8766.2.1  

091  ΗΛΜ 46 100,00% m  100  4,12  412,00   

10  
Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό 
Διατομής:3 Χ 1,5 mm2  

ΑΤΗΕ  
8766.3.1  

092  ΗΛΜ 46 100,00% m  500  5,07  2.535,00   

11  
Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό 
Διατομής:3 Χ 2,5 mm2  

ΑΤΗΕ  
8766.3.2  

093  ΗΛΜ 46 100,00% m  410  5,42  2.222,20   

12  

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο 
εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 
Εντάσεως 10 Α απλός 
μονοπολικός   

ΑΤΗΕ  
8801.1.1  

094  ΗΛΜ 49 100,00% Τεμ.  12  4,06  48,72   

13  

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο 
εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 
Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ 
ρετούρ   

ΑΤΗΕ  
8801.1.4  

095  ΗΛΜ 49 100,00% Τεμ.  15  5,83  87,45   

14  
Ρευματοδότης χωνευτός 
SCHUKO - Εντάσεως 16 Α  

ΑΤΗΕ  
8826.4  

096  ΗΛΜ 49 100,00% Τεμ.  12  9,04  108,48   

15  

Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων 
τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαστάσεων 
80 Χ 80 mm γιά αγωγούς 
διατομής έως 6 mm2 6 εξόδων  

ΑΤΗΕ  
8786.2.1  

097  ΗΛΜ 41 100,00% Τεμ.  25  7,93  198,25   

16  

Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων 
τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαστάσεων 
100 Χ 100 mm γιά αγωγούς 
διατομής 6 mm2 6 εξόδων  

ΑΤΗΕ  
8786.4.1  

098  ΗΛΜ 41 100,00% Τεμ.  5  9,47  47,35   

17  
Κανάλι διανομής απο ΡVC 
διαστάσεων 100 Χ 34 mm  

ΑΤΗΕ  
Ν8739.6  

099  ΗΛΜ 41 100,00% m  350  30  10.500,00   

18  

Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, 
τοίχου ή οροφής με σφαιρικό 
κώδωνα και 
προφυλακτήρα(σφαιρική 
χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 
στεγανό Με λαμπτήρα 60 W 
πυρακτώσεως -   

ΑΤΗΕ  
8982.5.1.1  

100  ΗΛΜ 60 100,00% Τεμ.  7  15  105,00   

Σε μεταφορά: 28.333,33 164.862,59 
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19  
Ρευματοδότης στεγανός 
χωνευτός πλήρης SCHUKO - 
Εντάσεως 16 Α -   

ΑΤΗΕ  
8827.3.2  

101  ΗΛΜ 49 100,00% Τεμ.  12  9,24  110,88   

20  
Τρίγωνο γείωσης Με ηλεκτρόδια 
μήκους 2.0 μ  

ΑΤΗΕ  
Ν8845.2  

102  ΗΛΜ 45 100,00% Τεμ.  1  350  350,00   

21  
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο 
dali dimmer εντάσεως 10 Α   

ΑΤΗΕ ΝΕΟ  
8801.1.5  

103  ΗΛΜ 49 100,00% Τεμ.  6  20  120,00   

22  

Ηλεκτρικός πίνακας από 
χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και 
μορφοσίδηρο χωρίς πόρτα 
προστασίας Ρ20 επίτοιχος 
Διαστάσεων 82 Χ 75 cm  

ΑΤΗΕ  
8840.3.5  

104  ΗΛΜ 52 100,00% Τεμ.  2  400  800,00   

23  
Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού 
τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός 
τριπολικός Εντάσεως 80 Α  

ΑΤΗΕ  
8880.3.4  

105  ΗΛΜ 55 100,00% Τεμ.  2  30,28  60,56   

24  
Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-
SIEMENS Εντάσεως έως 67 Α 
και σπειρώματος Ε 33  

ΑΤΗΕ  
8910.1.3  

106  ΗΛΜ 54 100,00% Τεμ.  6  9,1  54,60   

25  

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση 
ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού 
τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός Εντάσεως 10 Α  

ΑΤΗΕ  
8915.1.2  

107  ΗΛΜ 55 100,00% Τεμ.  12  9,07  108,84   

26  

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση 
ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού 
τύπου WL-SIEMENS 
μονοπολικός Εντάσεως 20 Α  

ΑΤΗΕ  
8915.1.4  

108  ΗΛΜ 55 100,00% Τεμ.  12  10,04  120,48   

27  

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση 
ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού 
τύπου WL-SIEMENS τριπολικός 
Εντάσεως 16 Α  

ΑΤΗΕ  
8915.2.3  

109  ΗΛΜ 55 100,00% Τεμ.  8  16,36  130,88   

28  

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση 
ηλεκτρικών συσκευών 
ενδεικτικού τύπου WG-
SIEMENS μονοπολικός 
Εντάσεως 16 Α  

ΑΤΗΕ  
8916.1.10  

110  ΗΛΜ 55 100,00% Τεμ.  23  10,25  235,75   

29  

Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 
500 V πλήρηςμε 
ασφάλειαπορσελάνης 25/2 Α 
πλήρους   

ΑΤΗΕ  
8924  

111  ΗΛΜ 52 100,00% Τεμ.  3  19,42  58,26   

30  
Φωτιστικό Led 2 PL 8W 12V 
προσαρμοσμένο σε μεταλλικό 
σύστημα 60Χ30   

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 

8973.14  
112  ΗΛΜ 59 100,00% Τεμ.  48  280  13.440,00   

31  
Οθόνη LED smart TV 24΄΄ 
ενσωματωμένη σε μεταλλικό 
σύστημα 60Χ60χ30,   

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
9601.19  

113  
ΗΛΜ 103 
100,00% 

Τεμ.  3  250  750,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    44.673,58  44.673,58  

 7.4. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ          

1  
Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό 
ασφαλείας  

ΑΤΗΕ  
Ν8987.3  

114  ΗΛΜ 62 100,00% Τεμ.  7  60  420,00   

2  Κέντρο πυρανίxνευσης 2 ζωνών  
ΑΤΗΕ  
Ν9531.2  

115  ΗΛΜ 62 100,00% Τεμ.  1  450  450,00   

3  Πατητό κομβίο συναγερμού   
ΑΤΗΕ  
Ν9533.1  

116  ΗΛΜ 62 100,00% Τεμ.  2  40  80,00   

4  Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού   
ΑΤΗΕ  
Ν9533.2  

117  ΗΛΜ 62 100,00% Τεμ.  1  48  48,00   

5  
Καλώδιο βρόχου θωρακισμένο 
Διπολικό διατομής 2 Χ 1,5 mm2  

ΑΤΗΕ  
Ν8767.2.1  

118  ΗΛΜ 44 100,00% m  27  4,2  113,40   

6  
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου 
Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg  

ΑΤΗΕ  
8201.1.2  

119  ΗΛΜ 19 100,00% Τεμ.  6  37,78  226,68   

7  
Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή 
χωνευτή Με ένα πυροσβεστικό 
κρουνό  

ΑΤΗΕ  
8204.1  

120  ΗΛΜ 20 100,00% Τεμ.  2  511,1  1.022,20   

    Αθροισμα Εργασιών :    2.360,28  2.360,28  

 7.5. ΘΕΡΜΑΝΣΗ          

1  
Αποξήλωση υπάρχοντος 
εγκατάστασης λεβητοστασίου   

ΑΤΗΕ ΝΕΟ  
8452.5  

121  ΗΛΜ 28 100,00% Τεμ.  1  400  400,00   

Σε μεταφορά: 400,00 211.896,45 
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2  
Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα 
αμέσου αποδόσεως, φυσικής 
ανακυκλοφορίας ισχύος 2500kw  

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 

8436.6  
122  ΗΛΜ 26 100,00% Τεμ.  11  200  2.200,00   

3  
Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα 
αμέσου αποδόσεως ισχύος 
2000W  

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 

8436.4  
123  ΗΛΜ 26 100,00% Τεμ.  12  190  2.280,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    4.880,00  4.880,00  

 7.6. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ          

1  

Στήριγμα χαλύβδινο από έλασμα 
20χ3mm για στήριξη χάλκινου 
Φ8/Φ10 σε κατακόρυφη 
επιφάνεια τοίχου ή 
σκυροδέματος   

ΑΤΗΕ ΝΕΟ 

9999.35  
124  ΗΛΜ 52 100,00% Τεμ.  16  2,6  41,60   

2  
Τρίγωνο γείωσης Με ηλεκτρόδια 
μήκους 2.0 μ  

ΑΤΗΕ  
Ν8845.2  

102  ΗΛΜ 45 100,00% Τεμ.  1  350  350,00   

3  
Συλλεκτήριος αγωγός 
αλουμινίου διαμέτρου Φ8   

ΑΤΗΕ  
Ν9999.1  

125  ΗΛΜ 52 100,00% m  100  1,2  120,00   

4  
Σφιγκτήρας διασταύρωσης ή 
διακλάδωσης   

ΑΤΗΕ  
Ν9999.14  

126  ΗΛΜ 52 100,00% Τεμ.  4  9,9  39,60   

5  
Ακίδα συλλήψεως διαστάσεων 
από ηλεκτρολυτικό χαλκό Φ16 x 
2500mm  

ΑΤΗΕ  
Ν9999.16  

127  ΗΛΜ 45 100,00% Τεμ.  4  9  36,00   

6  
Στηριγμα συλλεκτήριου αγωγού 
αλεξικέραυνου   

ΑΤΗΕ  
Ν9999.19  

128  ΗΛΜ 52 100,00% Τεμ.  50  3,7  185,00   

7  Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία   
ΑΤΗΕ  
Ν9999.30  

129  ΗΛΜ 52 100,00% m  110  7,1  781,00   

    Αθροισμα Εργασιών :    1.553,20  1.553,20  

          

 
Εργασίες Προυπολογισμού   218.329,65  

Γ.Ε & Ο.Ε (%)  18,00%  39.299,34  

Σύνολο :   257.628,99  
Απρόβλεπτα (%)  15,00%  38.644,35  

Σύνολο :   296.273,34  
Ποσό για αναθεωρήσεις   1.307,31  

Σύνολο :   297.580,65  
Στρογγυλοποίηση+ΦΠΑ 24%   71.419,35  

Γενικό Σύνολο :   369.000,00  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

Έργο: Μετατροπή Διατηρητέου Κτιρίου 
(Παλαιού Δημοτικού Σχολείου) Κουτσελιού 
σε εκθεσιακό χώρο και χώρο 
πολυδραστητιοτήτων 

Κωλέττη 14, 
45444 Ιωάννινα  

Θέση: Δημοτική Ενότητα Κουτσελιού Δήμου 
Ιωαννιτών 

 
Τιμολόγιο Μελέτης  

 
 

A.T.: 001  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 10.7.1  Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου 

οδών καλής βατότητας  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 1136  100,00%  
 
      Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)    
( 1 tkm )  Τοννοχιλιόμετρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,350      

 

A.T.: 002  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.4.1  Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Eκσκαφή θεμελίων και 

τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2122  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 24,05  [*] (20,25+3,8)  

 

A.T.: 003  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.2  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2204  100,00%  
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      Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι 
προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 ''Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός''. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 26,30  [*] (22,5+3,8)  

 

A.T.: 004  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.4  Καθαιρέσεις. Καθαιρέσεις πλινθοδομών.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2222  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,70      

 

A.T.: 005  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.10.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από 

άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2226  100,00%  
 
      Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως 
απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά 
τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 ''Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα''. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 31,80  [*] (28+3,8)  

 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 

οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,90      

 

A.T.: 007  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.21.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να 

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2238  100,00%  
 
      Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών 
μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. 
Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,50      

 

A.T.: 008  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.22.1  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται 

προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2241  100,00%  
 
      Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η 
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,70      

 

A.T.: 009  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.23  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2252  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,60      

 

A.T.: 010  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.45  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Αποξήλωση ξυλίνων 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.: 011  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.50  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού 
τεγίδων (διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με 
την μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,60      

 

A.T.: 012  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.51  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5276  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      
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A.T.: 013  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.53  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,60      

 

A.T.: 014  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.56  Καθαιρέσεις. Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6102  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,350      

 

A.T.: 015  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.61  Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή 

γυψοσανίδες.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2239  100,00%  
 
      Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες, οιουδήποτε σχεδίου 
και πάχους, μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. 
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός και διαλογή των υλικών, η 
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η ταξινόμηση χρησίμων υλικών και η μεταφορά 
τους προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,70      

 

A.T.: 016  
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.65.2  Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  
 
      Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των 
αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,350      

 

A.T.: 017  
 
ΝΕΟ ΥΔΡ 022.23.1  Εφαρμογη Υδροβολης για καθαρισμό διαφόρων επιφανειών   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 2252  100,00%  

 
           Εφαρμογή υδροβολής  για καθαρισμό διαφόρων επιφανειών (σκυροδεμα, τοιχοποιϊες, σίδερα, 
πέτρες, μάρμαρα, γυαλί, μεταλλικές επιφάνειες) από ρύπους, κονιάματα, παλαιά χρώματα, σκουριά, 
κλπ. και ιδιαίτερη αποκάλυψη ρηγματώσεως, ενώσεων, κόγχων σε δύσβατες περιοχές σε οποιοδήποτε 
ύψος με μηχάνημα βενζινοκίνητο ή ηλεκτροκίνητο υδροβολής υπό πίεση μέχρι 500 Αtm μετά προσοχής, 
ώστε να μην προκληθεί βλάβη σε επιμέρους τμήματα τα οποία ενδεχομένως παρουσιάζουν μεγάλη 
φθορά, μέχρι πλήρους καθαρισμού, κατά την υπόδειξη του επιβλέποντα. Για την υδροαμμοβολή 
χρησιμοποιείται άμμος καθαρή. Περιλαμβάνεται η δαπάνη για κάθε υλικό, μικρουλικό συντήρησης του 
μηχανήματος, μεταφοράς εντός ή εκτός εργοταξίου, ικριωμάτων, μέτρων προστασίας και ασφάλειας 
εργασίας καθαρισμού του χώρου εργασίας και η μεταφορά αχρήστων υλικών σε θέσεις συσσώρευσης 
σε απόσταση έως 30μ. για φόρτωση που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη.  
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 5,00      

 

A.T.: 018  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 42.5.3  Αργολιθοδομές. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 

kg τσιμέντου. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών 
όψεων  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4207  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), 
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- 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. 
 
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου, πάσης φύσεως τοίχων, 
οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 ''Λιθόκτιστοι τοίχοι''. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 73,00      

 

A.T.: 019  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 43.1.3  Λιθοδομές ανωδομών. Λιθοδομές ανωδομών με 

τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m³ ασβέστου  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 4313  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 επεξεργασία ώτε να 
αποκτήσουν κανονικά σχήματα και διακριτές επιφάνειες (ημιλαξευτή λιθοδομή) ή κανονικά σχήματα σε 
σταθερά μεγέθη και ομοιόμορφες επιφάνειες (λαξευτή λιθοδομή). 
 
Οι λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν 
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με 
αρμούς το πολύ 8 mm στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδομής και 15 mm περίπτωση της ημιλαξευτής 
λιθοδομής. 
 
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 ενότηταςς 45. 
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Λιθοδομές ανωδομών από αργούς λίθους και των απαιτούμενων γωνιολίθων μεγάλων (αγκωναριών) 
και μικρών (παραγκωνίων) για τοίχους υπογείου εσωτερικούς με όψεις μη εφαπτόμενες στις παριές 
εκσκαφής και τοίχους βάσεως και ισογείου μέχρι ύψους 1, 50m από τη μέση στάθμη εδάφους κάθε 
πλευράς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 ''Λιθόκτιστοι τοίχοι''. 
 
Γιά τοίχους υπογείου δυο ορατών όψεων, τοίχους βάσεως και ισογείου. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 95,00      

 

A.T.: 020  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 49.1.2  Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) 

από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 
μπατικών τοίχων  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3213  100,00%  

 
      Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), 
διατομής έως 0,06 m², σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα 
ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου 
από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.  
 
Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου 
προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m²), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 
4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 19,70      

 

A.T.: 021  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.1.2  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων 

τοιχοδομών. Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7102  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς 
και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και 
ορίων κλπ 
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, 
τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
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- 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.: 022  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 71.22  Αρμολογήματα -  Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με 

τσιμεντοκονίαμα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7122  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 
- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο 
απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 
- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς 
και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και 
ορίων κλπ 
γ)Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν περιγραφή τους, 
τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό   
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 
δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 
- 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 
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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): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 14,00      

 

A.T.: 023  
 
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): ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 9,00      
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A.T.: 024  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.36.1  Καθαιρέσεις. Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές. Για οπές 

επιφανείας 0,51 m² έως 1,00 m²  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2268.Α  100,00%  
 
      Καθαίρεση λιθοδομής πάχους έως 0,65 m, με ή χωρίς επίχρισμα, για την διαμόρφωση ανοίγματος 
θυρών, παραθύρων κλπ, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης 
φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των των 
παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις 
φορτώσεως. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 45,00      

 

A.T.: 025  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 31.2.1  Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Γαρμπιλοδέματα. Για γαρμπιλόδεμα 

των 200 kg τσιμέντου ανά m³  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 3207  100,00%  
 
      Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους τμημάτων 
έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την 
επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά 
σκυροδέματος''. 
 
 Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με 
αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση 
και η διαμόρφωση της άνω στάθμης,  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 73,00      

 

A.T.: 026  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.66.2  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με 

κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 
έως 12,00 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5267  100,00%  

 
      Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από  βυζαντινά) ή τεχνητές 
πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, 
οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή 
ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με 
εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 
10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, 
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αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς 
και την εργασία πλήρους κατασκευής.  
 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα 
προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ. 
 
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) οριζοντίας προβολής    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ     
 (Αριθμητικώς): 61,00      

 

A.T.: 027  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.80.2  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα 

στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5282  100,00%  
 
      Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα και εργασία 
πλήρους κατασκευής.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 19,00      

 

A.T.: 028  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.94  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Κάλυψη οροφής με μισόταβλες.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5294  100,00%  

 
      Κάλυψη οροφής με μισόταβλες και ροκανισμένα πηχάκια αρμοκάλυψης, ή μόνον με μισόταβλες επί 
διαδοκίδωσης με καδρόνια της απαιτούμενης διατομής τοποθετημένα ανά 30 cm. Συμπεριλαμβάνονται 
τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία πλήρους κατασκευής και ροκανίσματος. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυμένης επιφανείας οροφής    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 16,80      

 

A.T.: 029  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 53.43  Ξύλινα δάπεδα. Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων 

λωρίδων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5343  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
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α) Η κατασκευή ψευδοπατώματος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των άρθρων όταν αυτό αναφέρεται 
ρητά στην περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη, το ψευδοπάτωμα 
θα αποτελείται:: 
- από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200 mm και υγρασία 
μικρότερη από 10%  
- από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς τοποθέτηση  
- από μοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm με υγρασία μικρότερη από 10%. 
 
β) Στην τιμή των άρθρων συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη η κατασκευή των διατάξεων αερισμού του 
καδρονιαρίσματος (αρμός μεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του ψευδοσοβατεπιού). 
 
γ) Η ενδεχόμενη κατασκευή στρώσεως γαρμπιλομωσαΙκού, στρώσεως στεγνής άμμου, στρώσεως 
απομόνωσης υγρασίας,  φράγματος υδρατμών, στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή 
θερμομονωτικής στρώσης, τιμολογούνται ιδιαίτερα, εκτός άν στην περιγραφή του άρθρου αναφέρεται 
ρητά ότι περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας. 
 
δ) Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
δ1) Υγρασία ξυλείας 
- τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης μεσογείου,ελάτης και ερυθροελάτης 9-15% 
- δρυός 7-13%- 
- κολλητές λωρίδες 7-11%  
δ2) Ανοχές των διαστάσεων: 
- πάχους  - 0,5 mm έως + 0,1 mm  
- πλάτους ± 0,7%  
- μήκους ± 0,2 mm 
 
Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων, τύπου ''μωσαϊκ-παρκέ'', σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 ''Ξύλινα κολλητά δάπεδα'', 
ανεξάρτητα από διαστάσεις και σχέδιο τοποθέτησης, πάχους 8 έως 10 mm που εφαρμόζεται με ειδική 
κόλλα σε οριζόντια όμαλή επιφάνεια κατάλληλα επεξεργασμένη και καθαρή. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των δρύινων λωρίδων και της κόλλας, τα μικροϋλικά, 
η εργασία προετοιμασίας της επιφάνειας εφαρμογής και επικόλλησης του δαπέδου, καθώς και το ξύσιμο 
και τρίψιμο της τελικής επιφάνειας 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 33,70      

 

A.T.: 030  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.22  Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Υαλοστάσια ξύλινα, 

σταθερά.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5421  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),   
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- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα 
κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την 
τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των 
κονιαμάτων στήριξης, 
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο 
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων, 
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα 
είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και 
κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται 
ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,  
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο): 
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, 
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής 
ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα 
προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας 
και V2 ο νέος. 
 
 
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      

 

A.T.: 031  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.46.2  Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες 

πρεσσαριστές. Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5446.2  100,00%  
 
      Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 
- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές 
κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ. 
- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε 
συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),   
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- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα 
κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την 
τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των 
κονιαμάτων στήριξης, 
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο 
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων, 
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα 
είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και 
κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται 
ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,  
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο): 
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, 
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής 
ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα 
προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας 
και V2 ο νέος. 
 
 
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 ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 123,00      

 

A.T.: 032  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.51  Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες εξωτερικές 

ταμπλαδωτές.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5451.1  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. 
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- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε 
συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),   
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα 
κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την 
τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των 
κονιαμάτων στήριξης, 
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο 
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων, 
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα 
είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και 
κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται 
ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,  
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο): 
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, 
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής 
ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα 
προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας 
και V2 ο νέος. 
 
 
Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 ''Ξύλινα 
κουφώματα'', από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με τετράξυλο (κάσσα) 9x9 cm, αρμοκαλύπτραι 2,5x2,5 cm, 
θυρόφυλλα με πλαίσια (τελάρα) 5x13 cm, καθρέφτες (ταμπλάδες), οποιουδήποτε σχεδίου από δυο 
στρώσεις, από τις οποίες η εσωτερική με πάχος 8 mm από κόντρα πλακέ ή μοριοσανίδες, και η 
εξωτερική με πάχος 1,5 cm από ξύλα πλάτους το πολύ 7 cm, συνδεομένες μεταξύ τους με εντορμίες 
(γκινισιές) και πήχεις από σκληρή ξυλεία και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και 
λειτουργίας (πλήν χωνευτής κλεδαριάς και χειρολαβών) και μικροϋλικά και εργασία για πλήρη 
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 ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 168,00      

 

A.T.: 033  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.85  Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Ξύλινες ποδιές 

παραθύρων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5626  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. 
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- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε 
συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),   
- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα 
κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την 
τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των 
κονιαμάτων στήριξης, 
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο 
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων, 
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα 
είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και 
κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται 
ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,  
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο): 
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, 
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής 
ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα 
προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας 
και V2 ο νέος. 
 
 
Κατασκευή παραθυροποδιάς περαστής στο κατωκάσι ξύλινου παραθύρου, oιουδήποτε πλάτους, από 
σύνθετη ξυλεία πάχους 25 mm, με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης και στερέωσης. 
  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 50,00      

 

A.T.: 034  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 54.88  Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Ξύλινες κάσσες σε 

μπατικές οπτοπλινθοδομές.   
 

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, 
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- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των 
κονιαμάτων στήριξης, 
- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο 
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων, 
- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα 
είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 
- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και 
κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται 
ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,  
β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο): 
- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, 
γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής 
ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα 
προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 
Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας 
και V2 ο νέος. 
 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας μπατικής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 ''Ξύλινα κουφώματα'', πλάτους έως 230 mm με εσοχή γιά την υποδοχή 
παρεμβύσματος αεροφραγής, με ή χωρίς εργαλεία (γλυφές), με προστατευτική επίστρωση των 
επιφανειών που εφάπτονται με την τοιχοποιΐα (πριν να τοποθετηθούν στην θέση τους) και στερέωση 
στην οπτοπλινθοδομή με γαλβανισμένα τζινέτια με προεξέχον τμήμα μήκους 18 cm, ανά 0,50 m 
περίπου, εναλλάξ (ένα από την μία μεριά ένα από την άλλη), σε όλο το ύψος της κάσσας και πλήρωση 
του διακένου κάσσας - τοιχοποιΐας με τσιμεντοκονία των 450 kg λευκού τσιμέντου ή με αφρό 
πολυουρεθάνης, και εξωτερικά με μαστίχη σιλικόνης. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, 
τοποθέτησης και στερέωσης. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)    
( 1 m )  Μέτρο  

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

 

A.T.: 035  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 55.10.2  Κλιμακοστάσια - Κιγκλιδώματα. Κιγκλιδώματα κλιμάκων και 

πλατυσκάλων ευθύγραμμα. Από ξυλεία τύπου Σουηδίας  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5512  100,00%  
 
      Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα, απλού σχεδίου, με χειρολισθήρα 
ευθυγράμμο διατομής 9x9 cm, ακραίων και ενδιαμέσων ορθοστατών 14x14 cm και κιγκλίδων 
ευθύγραμμων διατομής κυκλικής ή ορθογωνικής 5x5 cm ή σχετικής, σε μεταξύ τους απόσταση ανάλογα 
με το σχέδιο από 13 έως 20 cm και εν γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής συνθέσεως, 
τοποθετήσεως και στερεώσεως συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης της διατομής του 
χειρολισθήρος, των ορθοστατών και των κιγκλίδων είτε με τόρνο είτε με γλυφές.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αναπτύγματος χειρολισθήρα.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
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 (Αριθμητικώς): 45,00      
 

A.T.: 036  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.5  Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 

κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6104  100,00%  
 
      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή 
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και 
λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ 
γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, 
στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η 
τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς 
κατασκευής. 
 
 
Κατασκευή 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      

 

A.T.: 037  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.6  Σιδηρουργικά διάφορα. Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 

κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6104  100,00%  
 
      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή 
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και 
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λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ 
γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, 
στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η 
τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς 
κατασκευής. 
 
 
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά 
μεγαλύτερη από 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 ηλεκτροσυγκολλήσεις, 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). 
 
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,80      

 

A.T.: 038  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 61.31  Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6118  100,00%  

 
      Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚέχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή 
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και 
λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ 
γαλβανισμένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ),  
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, 
στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η 
τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς 
κατασκευής. 
 
 
Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς 
ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές 
στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα 
ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και 
μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,80      

 

A.T.: 039  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 64.1.1  Κυγκλιδώμαρατα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από 

ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6401  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,50      

 

A.T.: 040  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 76.27.1  Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 

υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, 
(κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7609.2  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 50,00      

 

A.T.: 041  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.54  Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με 

χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7754  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 
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ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 
φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και εργασία, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 ''Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών''.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,70      

 

A.T.: 042  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.55  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών 

ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7755  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 
ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 
φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
''Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών''. 
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Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος 
ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,70      

 

A.T.: 043  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.92.1  Χρωματισμοί. Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων 

επιφανειών. Με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέττο  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7792  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 
την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, 
διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της 
κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 
ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 
φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις 
κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του 
παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωμάτων οποποιωνδήποτε ελαιοχρωματισμένων επιφανειών και απόξεση 
αυτών με σπάτουλα (υλικά, ικριώματα και εργασία). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,60      

 

A.T.: 044  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 77.96  Χρωματισμοί. Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7744  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,80      

 

A.T.: 045  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 78.5.4  Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες ανθυγρές, 

επίπεδες, πάχους 12,5 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7809  100,00%  
 
      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 (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,50      

 

A.T.: 046  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 72.11  Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου.   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7211  100,00%  

 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ). 
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. 
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 
- Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό 
χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ. 
- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην 
περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης 
- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω 
απολήξεις επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια. 
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων 
κλπ, 
- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα 
αυτών. 
β) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην 
περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά 
βαμένου αλλουμινίου. 
γ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  ανεξαρτήτως της κλίσης 
της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις 
των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη 
για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
 
Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους 
ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 ''Επικεραμώσεις στεγών''. 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος 
γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία 
τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση 
των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,50      

 

A.T.: 047  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.12  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με χονδρόπλακες 

ορθογωνισμένες.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7312  100,00%  
 
      Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 30 cm, με αρμούς πάχους το 
πολύ 1 cm με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ''Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους''. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 28,00      
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A.T.: 048  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.26.1  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 

πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7326.1  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 33,50      

 

A.T.: 049  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 73.33.1  Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά 

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

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7331  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 31,50      

 

A.T.: 050  
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ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.10  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγάνωση ξύλινης στέγης με 
λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7912  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,90      

 

A.T.: 051  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 79.46  Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση κεκλιμένων 

οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 
mm.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7934  100,00%  

 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες 
επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής 
και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
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(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών, με κλίσεις μικρότερες από 40%, οποιασδήποτε διάταξης, με πλάκες 
από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, με επικόλληση αυτών με θερμή άσφαλτο. Υλικά 
επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 
''Θερμομονώσεις δωμάτων''.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,50      

 

A.T.: 052  
 
ΝΕΟ Δ-ΥΔΡ 
74.23.2  

Αδροποιηση επιφανειων απο μαρμαρο ή μωσαϊκό   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 7416  100,00%  

 
      Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου ή του μωσαϊκού με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και 
ηλεκτροεργαλεία χειρός, για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. 
Βουρτσισμα,βελονισμα,''καψιμο'',σκαπιτσάρισμακ.α.) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και της 
επιβλεπουσαςΥπηρεσιας.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,70      

 

A.T.: 053  
 
ΝΕΟ ΟΙΚ 79.86  Κουτί προθήκης για αρχιτεκτονικό σύστημα προβολής εκθεμάτων 

60Χ60Χ30 εκ   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7396  100,00%  
 
      Για την προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου και τοποθέτηση αρχιτεκτονικού συστήματος 
που αποτελείται από κουτί διαστάσεων 60Χ60Χ30 εκ. για τις ανάγκες  προβολής εκθεμάτων σε 
εκθεσιακό χώρο. To κουτί περιλαμβάνει ράφι αλουμινίου, φωτιστικό συστήματος με 2 σποτ LED 
5,5W/220V, πλάγιες καλύψεις με PVC panles.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 360,00      

 

A.T.: 054  
 
ΝΕΟ ΟΙΚ 79.85  Αρχιτεκτονικό σύστημα προβολής εκθεμάτων και μηνυμάτων 

διαστάσεων 180Χ60Χ30 εκ   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6543  100,00%  
 
      Για την προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου και τοποθέτηση αρχιτεκτονικού συστήματος 
που αποτελείται από κουτιά διαστάσεων 60Χ60Χ30 εκ. για τις ανάγκες  προβολής εκθεμάτων και 
μηνυμάτων σε εκθεσιακό χώρο. To κάθε κουτί θα περιλαμβάνει ράφι αλουμινίου και πλάγιες καλύψεις 
με PVC panles στο οποίο η μια όψη θα φέρει ψηφιακή εκτύπωση. Η κατασκευή είναι αρθρωτή και μπορεί 
να πάρει διαφορετικές μορφές ανάλογα με τις ανάγκες του εκθεσιακού χώρου. Περιλαμβάνονται στο 
σύστημα οι ράβδοι και οι κόμβοι αλουμινίου και οι μαγνητικές συνδέσεις. Αναλυτικά η κατασκευή 
περιγράφεται και προδιαγράφεται στην τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) έτοιμου συστήματος διαστάσεων 180Χ60Χ30 εκ. (περιλαμβάνονται τρία (3) 
κουτιά διαστάσεων 60Χ60Χ30 εκ.)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 1000,00      

 

A.T.: 055  
 
ΝΕΟ ΟΙΚ 79.87  Προθήκη – συρταριέρα εκθεμάτων διαστάσεων 1,00Χ0,65Χ1,05 μ.  

(πλάτος, Βάθος, Ύψος)   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6517  100,00%  
 
      Για την προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου και τοποθέτηση προθήκης – συρταριέρας 
εκθεμάτων διαστάσεων 1,00Χ0,65Χ1,05 μ.  (πλάτος, Βάθος, Ύψος) με 5 συρτάρια (ύψος για έκαστο 
συρτάρι 15 εκ.) για τις ανάγκες  προβολής εκθεμάτων σε εκθεσιακό χώρο. Στην κατασκευή 
περιλαμβάνεται:   
συρτάρι με επιφάνεια από υπέρλευκο triplex μουσειακών προδιαγραφών υαλοπίνακα ασφαλείας  
πάχους 4+0.76+4mm,  
μεταλλική βάση και εξωτερική επιφάνεια με χημικά ουδέτερη βαφή ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. 
Για κάθε συρτάρι η βάση θα είναι κατασκευασμένη από 18χιλ ZF-MDF.  Η κατασκευή θα είναι 
αεροστεγής για 0,4AER και επενδυμένη εσωτερικά με χημικά αδρανές μουσειακό ύφασμα.  
Το κέλυφος κάθε συρταριού θα είναι μεταλλικό σε χρωματισμό RAL της επιλογής της Υπηρεσίας 
επίβλεψης με χημικά ουδέτερη ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. 
Το άνοιγμα του κάθε συρταριού θα είναι αθόρυβο με πλευρικούς μεταλλικούς οδηγούς.  
Θα περιλαμβάνεται κλειδαριά ασφαλείας σε κάθε συρτάρι  
 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 8400,00      

 

A.T.: 056  
 
ΝΕΟ ΟΙΚ 79.84  Προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6501  50,00%  

 ΟΙΚ 5201  20,00%  
 ΟΙΚ 7914  30,00%  

 
      Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός ανακλινόμενου καθίσματος σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές στηριζόμενο σε πόδια σχήματος ανεστραμμένου «ταυ» και σε κοιλοδοκό στήριξης ανά 
τρία καθίσματα, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή και επιφάνειας με επίστρωση αφρώδους 
πολυουρεθάνης, με τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 220,00      

 

A.T.: 057  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.2.2  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σκελετοί πατωμάτων από δομική 

ξυλεία. Από ξυλεία πριστή  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5204  100,00%  
 
      Κατασκευή απλού ή και διπλού επάλληλου σκελετού πατωμάτων από δομική ξυλεία κατηγορίας κατ’ 
ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΝ 338, υγρασίας μικρότερης του 17%, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-01-01 ''Ξύλινα καρφωτά δάπεδα''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: , και γενικά ξυλεία, κοχλιοφόροι ήλοι (μπουλόνια), κοχλιωτοί ήλοι 
(ξυλόβιδες), διχάγγιστρα (τζινέτια), μεταλλικές στηρίξεις κάθε τύπου, μεταλλικοί συνδετήρες διαφόρων 
μορφών και μικροϋλικά, (όπως στερέωσης με τάκους από σκληρό ξύλο ή κοντραπλακέ θαλάσσης, 
συγκολλούμενους με πολυουρεθάνη ή ενδεχόμενης στερέωσης με τσιμεντοκονία ταχείας πήξεως και 
καρφιά ή στερέωση με βίδες ή στριφώνια και χιτώνια από πολυαμύδιο ή στερέωσης με ειδικά μεταλλικά 
στηρίγματα με ενσωματωμένα στοιχεία από NEOPRENE, σιδηρογωνιές στερέωσης σε συτοφερόμενες 
δοκούς, των ενδιαμέσων φύλλων NEOPRENE στη περίπτωση διπλού σκελετού κλπ, χωρίς όμως τη 
δαπάνη για την ενδεχόμενη κατασκευή στρώσης γαρμπιλομωσαΙκού, ή στεγνής άμμου, ή στρώσης 
διακοπής υγρασίας ή φράγματος υδρατμών ή στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή 
θερμομονωτικής στρώσης), επί οιουδήποτε υποστρώματος, καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή,   
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 560,00      

 

A.T.: 058  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 52.81.1  Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Επενδύσεις στεγών και δαπέδων 

με συνθετική ξυλεία. Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5281  100,00%  
 
      Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδομής, με χρήση 
γαλβανισμένων ήλων διαμέτρου 3/6 mm (κορμός/κεφαλή) ελάχιστου μήκους κορμού 60 mm και 
ελάχιστου βάθους εισχωρήσεως 30 mm, σε κάνναβο 150x150 mm και πύκνωση στά άκρα 100x100 mm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

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

 

A.T.: 059  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 53.41  Ξύλινα δάπεδα. Παρκέτο απλό από λωρίδες δρύινες σε υπάρχον 

ψευδοπάτωμα.   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 5341  100,00%  
 
      Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
α) Η κατασκευή ψευδοπατώματος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των άρθρων όταν αυτό αναφέρεται 
ρητά στην περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη, το ψευδοπάτωμα 
θα αποτελείται:: 
- από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200 mm και υγρασία 
μικρότερη από 10%  
- από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς τοποθέτηση  
- από μοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm με υγρασία μικρότερη από 10%. 
 
β) Στην τιμή των άρθρων συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη η κατασκευή των διατάξεων αερισμού του 
καδρονιαρίσματος (αρμός μεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του ψευδοσοβατεπιού). 
 
γ) Η ενδεχόμενη κατασκευή στρώσεως γαρμπιλομωσαΙκού, στρώσεως στεγνής άμμου, στρώσεως 
απομόνωσης υγρασίας,  φράγματος υδρατμών, στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή 
θερμομονωτικής στρώσης, τιμολογούνται ιδιαίτερα, εκτός άν στην περιγραφή του άρθρου αναφέρεται 
ρητά ότι περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας. 
 
δ) Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
δ1) Υγρασία ξυλείας 
- τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης μεσογείου,ελάτης και ερυθροελάτης 9-15% 
- δρυός 7-13%- 
- κολλητές λωρίδες 7-11%  
δ2) Ανοχές των διαστάσεων: 
- πάχους  - 0,5 mm έως + 0,1 mm  
- πλάτους ± 0,7%  
- μήκους ± 0,2 mm 
 
Παρκέτο απλό από λωρίδες δρύινες σε υπάρχον ψευδοπάτωμα με σκελετό από καδρόνια, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 ''Ξύλινα καρφωτά δάπεδα''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι λωρίδες δρυός (με χρυσαλλίδα έως 50%) πλάτους 4 - 6 cm, 
πάχους τουλάχιστον 20 mm και μήκους 0,25 - 0,35 m, με κατεργασμένες όλες τις πλάγιες έδρες, η 
τοποθέτησή τους σε απλό σχέδιο (ψαροκόκαλλο ορθογώνιο ή διαγώνιο και πλάκες από ισομήκεις 
λωρίδες που τοποθετούνται παράλληλα ή διαγώνια προς τις περιμετρικές πλευρές του δαπέδου), χωρίς 
τάκους, φιλέτα, μπορντούρες κλπ, το κάρφωμα στο υποκείμενο σανίδωμα, το  καρφωνόμενο σε απλό 
σανίδωμα πάχους 2,5 cm από λευκή ξυλεία με σκελετό από ξύσιμο και το τρίψιμο της επιφάνειας.  
 
Η κατασκευή του ψευδοπατώματος και του καδρονιαρίασματος, δεν συμπερι-λαμβάνονται στο παρόν 
άρθρο και τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 61,50      

 

A.T.: 060  
 
ΝΕΟ ΟΙΚ 79.83  Προμήθεια και τοποθέτηση κουρτίνας συσκότισης   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7914  100,00%  

 
      Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 
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(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 
εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες 
επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής 
και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.   
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 
είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
 
 
Για την προμήθεια και τοποθέτηση κουρτίνων σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές σε υπάρχον 
κουρτινόξυλο ανάρτησης, καθόλο το ύψος των πλευρών της αίθουσας σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Υπηρεσίας και με συνολικό μήκος υφάσματος διπλάσιο της όψης με τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία 
πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. Η επιμέτρηση γίνεται σε μ² και σε πλήρη ανάπτυξη της 
κουρτίνας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους αναπτύγματος της κουρτίνας (m2)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 20,00      

 

A.T.: 061  
 
ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
804.1.61  

 Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, πιέσεως λειτουργίας 10 ατμ., 
κατά DIN 1988  διαμέτρου  16x2.2 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
              Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, πιέσεως λειτουργίας 10 ατμ., κατά DIN 1988 
        δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση επί τόπου του έργου, τοποθέτηση μετά των υλικών  
        και μικροϋλικών και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,75      

 

A.T.: 062  
 
ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
8041.61  

Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, πιέσεως λειτουργίας 10 ατμ., 
κατά DIN 1988 διαμέτρου 25Χ3,5mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, πιέσεως λειτουργίας 10 ατμ., κατά DIN 1988 
δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση επί τόπου του έργου, τοποθέτηση μετά των υλικών  
και μικροϋλικών και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,50      
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A.T.: 063  
 
ΑΤΗΕ Ν8178.3.1  Χαρτοθήκη πλήρης πλαστική πολλαπλή  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 25,00      

 

A.T.: 064  
 
ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
804.94.3  

Τοπικός  συλλέκτης  συνδέσεως  σωλήνα  πολυαιθυλενίου VPE, 
ορειχάλκινος 1 ins 6 γραμμών, με διακόπτη στην κάθε αναχώρηση  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
              Τοπικός  συλλέκτης  συνδέσεως  σωλήνα  πολυαιθυλενίου VPE, ορειχάλκινος, δηλαδή 
        προμήθεια, προσκόμιση  επί  τόπου  του έργου, τοποθέτηση,  μετά  των υλικών και 
        μικροϋλικών και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 78,45      

 

A.T.: 065  
 
ΑΤΗΕ ΝΕΟ  
8132  

Γωνία υδροληψίας Διαμέτρου Φ16χ 1 1/2 ins  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Γωνία υδροληψίας για σύνδεση σε πλαστικό σωλήνα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμηση, 
τοοπθέτηση και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,20      

 

A.T.: 066  
 
ΑΤΗΕ Ν8153  Λεκάνη W.C αναπήρων   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 17  100,00%  

 
      Λεκάνη W.C αναπήρων, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων.σία πλήρους    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 250,00      
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A.T.: 067  
 
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): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 160,00      

 

A.T.: 068  
 
ΑΤΗΕ Ν8174  Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες πλαστικό   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  

 
      Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία Πλαστικό    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 15,00      

 

A.T.: 069  
 
ΑΤΗΕ 8131.2.1  Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου 

γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 11,86      

 

A.T.: 070  
 
ΑΤΗΕ 8138.1.4  Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος κοινός 

ορειχάλκινος Διαμέτρου 1 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως  κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 17,29      
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A.T.: 071  
 
ΑΤΗΕ 8151.1  Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Υψηλής πιέσεως.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 17  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 148,42      

 

A.T.: 072  
 
ΑΤΗΕ 8179.1  Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος μαύρου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 18  100,00%  

 
      Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα πλήρες δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως  χρώματος μαύρου   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00      

 

A.T.: 073  
 
ΑΤΗΕ Ν8181.1  Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 Χ 50 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 17  100,00%  

 
      Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα) 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): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 180,00      

 

A.T.: 074  
 
ΑΤΗΕ 8153.2  Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίουΚυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό 

ή τραβηκτό πλήρες   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 15  100,00%  
 
      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    
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 (Αριθμητικώς): 98,72      
 

A.T.: 075  
 
ΑΤΗΕ Ν8029.3  Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 100 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): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ     
 (Αριθμητικώς): 51,00      

 

A.T.: 076  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.2  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαμέτρου Φ 40 mm  
 

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 12,27      

 

A.T.: 077  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.5  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαμέτρου Φ 75 mm  
 

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 17,56      

 

A.T.: 078  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.7  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαμέτρου Φ 100 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
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      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 ΔΥΟ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,10      

 

A.T.: 079  
 
ΑΤΗΕ Ν8054.5  Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό ,πλήρως τοποθετημένο    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,50      

 

A.T.: 080  
 
ΑΤΗΕ Ν8130.2  Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου Φ 75 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) ,πλήρως τοποθετημένη    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 8,00      

 

A.T.: 081  
 
ΑΤΗΕ Ν8066.1.4.1  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ομβρίων με εσχάρα 

Διαστάσεων 30cm X 40cm και βάθος έως 0,50 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως με εσχάρα 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. με εσχάρα από 
ελατό χυτοσίδηρο ήτοι υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 135,62      

 

A.T.: 082  
 
ΑΤΗΕ Ν8072  Χυτοσιδηρούν κάλυμμα φρεατίου   επίσκεψης, διαστάσεων Φ60 cm με 

τετράγωνο πλαίσιο   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  

 
      Χυτοσιδηρούν κάλυμμα φρεατίου   επίσκεψης δηλαδή προμήθεια, μεταφορά ενός τεμαχίου και 
εγκαταστασή του διαστάσεων Φ60 cm με τετράγωνο πλαίσιο συνολικού βάρους 72 kg κ' αντοχής 40 tn.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ     
 (Αριθμητικώς): 2,00      

 

A.T.: 083  
 
ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
87000.2  

Αποξήλωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ισχυρών και ασθενών 
ρευμάτων   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  

 
      Αποξήλωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, ητοι αποξήλωση όλων 
των καλωδίων φωτιστικών σωμάτων, ηλεκτρικών πινάκων ανιχνευτών, θερμοπομπών, κλπ. 
Περισυλλογή όλων των υλικών, μεταφορά τους στις αποθήκες του Δήμου και παράδοση παραλαβής με 
πρωτόκκολο.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 300,00      

 

A.T.: 084  
 
ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
8971.Z.2  

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, επίτοιχο 
διαστάσεων 224Χ932mm, πάχους 83mm για λυχνίες δυο των 39 W με 
κάλυκα Τ5 και ηλεκτρονικό dali  ballast.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, επίτοιχο, με εσωτερικό κάτοπτρο αλουμινίου και 
κέλυφος από φύλλο αλουμινίου, προστασίας ΙΡ 40, επίμηκες με την αξία των λαμπτήρων και κάλυμμα 
από polycarbonate (γαλακτερό) ,διαστάσεων 224Χ932mm, πάχους 83mm για λυχνίες δυο των 39 W με 
κάλυκα Τ5 και ηλεκτρονικό dali  ballast (τύπου TRIDONIC της εταιρείας Philips lightimg) με πιστοποίηση 
του κατασκευαστή τουλάχιστον ISO 9002, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση και 
δοκιμή σε πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 450,00      

 

A.T.: 085  
 
ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
8971.Z.3  

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, κρεμαστό 
διαστάσεων 1280mm, διαμέτρου 105mm για λυχνίες δυο των 28 W με 
κάλυκα Τ5 και ηλεκτρονικό dali  ballast.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, κρεμαστό, κυλινδρικό επιμήκες, προστασίας ΙΡ 
44, επίμηκες με την αξία των λαμπτήρων και επίπεδο κάλυμμα από polycardonate (διαφανές πρισματικό 
ή γαλακτερό), με τα εξαρτήματα ανάρτησης, διαστάσεων 1280mm, διαμέτρου 105mm για λυχνίες δυο 
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των 28 W με κάλυκα Τ5 και ηλεκτρονικό dali  ballast (τύπου TRIDONIC της εταιρείας Philips lightimg) 
με πιστοποίηση του κατασκευαστή τουλάχιστον ISO 9002, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 420,00      

 

A.T.: 086  
 
ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
8973.11  

Φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένου λαμπτήρα 70W με κάλυκα G12,  
με κάθετη κίνηση 60ο.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώμα συμπεριλαμβανομένου λαμπτήρα 70W με κάλυκα G12, προστασίας ΙΡ 40, με 
σώμα και δακτύλιο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και ανταυγαστήρα γυαλιστερό πολυεδρικής 
διαμόρφωσης από ανοδιωμένο αλουμίνιο, διαμέτρου 123mm με κάθετη κίνηση 60ο. Στην τιμή 
περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμηση, τοποθέτηση, σύνδεση  και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 230,00      

 

A.T.: 087  
 
ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
8971.Z.1  

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων, οροφής, διπλό  
ανηρτημένο διαστάσεων 368Χ1277mm, πάχους 94mm για λυχνίες δυο  
των 54 W με κάλυκα Τ5 και ηλεκτρονικό dali  ballast.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώμα φθορισμού, σταγασμένων χώρων, οροφής, διπλό, ανηρτημένο , με εσωτερικό 
κάτοπτρο αλουμινίου και κέλυφος από φύλλο αλουμινίου, προστασίας ΙΡ 40, επίμηκες με την αξία των 
λαμπτήρων και κάλυμμα από polycarbonate (γαλακτερό), διαστάσεων 368Χ1277mm, πάχους 94mm 
για λυχνίες δυο  των 54 W με κάλυκα Τ5 και ηλεκτρονικό dali  ballast (τύπου TRIDONIC της εταιρείας 
Philips lightimg) και τα εξαρτήματα ανάρτησης, με πιστοποίηση του κατασκευαστή τουλάχιστον ISO 
9002, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 500,00      

 

A.T.: 088  
 
ΑΤΗΕ 8916.1.9  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού 

τύπου WG-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS κατάλληλος 
γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής 
συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα 
καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  
μονοπολικός Εντάσεως 10 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,18      

 

A.T.: 089  
 
ΑΤΗΕ 8766.3.8  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 35 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM 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 Χ 35 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,20      

 

A.T.: 090  
 
ΑΤΗΕ 8034.4  Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1 1/4 ins  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4  100,00%  

 
      Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), τοποθετημένος πλήρως 
σε εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (μούφες, γωνίες, 
καμπύλες, συστολές, ταύ, κλπ ενισχυμένες κορδονάτες) πλην των ρακόρ και της εργασίας πλήρους 
εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας  Διαμέτρου 1 1/4 ins  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,63      

 

A.T.: 091  
 
ΑΤΗΕ 8766.2.1  Καλώδιο τύπου ΝΥM διπολικό Διατομής:2 Χ 1,5 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM 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.  διπολικό Διατομής:2 Χ 1,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,12      

 

A.T.: 092  
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ΑΤΗΕ 8766.3.1  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM 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 Χ 1,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,07      

 

A.T.: 093  
 
ΑΤΗΕ 8766.3.2  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου ΝΥM 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 Χ 2,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,42      

 

A.T.: 094  
 
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.: 095  
 
ΑΤΗΕ 8801.1.4  Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ   
 

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 κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,83      

 

A.T.: 096  
 
ΑΤΗΕ 8826.4  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.: 097  
 
ΑΤΗΕ 8786.2.1  Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαστάσεων 80 Χ 80 

mm γιά αγωγούς διατομής έως 6 mm2 6 εξόδων  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ από βακελίτη ή πλαστικό υλικό, με 
ενσωματωμένο διακλαδωτήρα έως 5 επαφών και με τους στυπιοθλίπτες γιά καλώδια έως 5 Χ 4 mm2, 
δηλαδή κυτίο πλήρες και μικροϋλικά (γύψος, τακάκια, βίδες) επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Διαστάσεων 80 Χ 80 mm γιά αγωγούς διατομής έως 6 mm2 6 εξόδων  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,93      

 

A.T.: 098  
 
ΑΤΗΕ 8786.4.1  Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ Διαστάσεων 100 Χ 

100 mm γιά αγωγούς διατομής 6 mm2 6 εξόδων  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ από βακελίτη ή πλαστικό υλικό, με 
ενσωματωμένο διακλαδωτήρα έως 5 επαφών και με τους στυπιοθλίπτες γιά καλώδια έως 5 Χ 4 mm2, 
δηλαδή κυτίο πλήρες και μικροϋλικά (γύψος, τακάκια, βίδες) επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως  Διαστάσεων 100 Χ 100 mm γιά αγωγούς διατομής 6 mm2 6 εξόδων  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,47      

 

A.T.: 099  
 
ΑΤΗΕ Ν8739.6  Κανάλι διανομής απο ΡVC διαστάσεων 100 Χ 34 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  

 



 

Μετατροπή Διατηρητέου Κτιρίου (Παλαιού Δημοτικού 
Σχολείου) Κουτσελιού σε εκθεσιακό χώρο και χώρο 
πολυδραστητιοτήτων  

Σελίδα 43 από 51 

 

      Κανάλι διανομής απο ΡVC τύπου DLΡ (LΕGRΑΝD) μετα των αναλογουσών καμπύλων στηριγμάτων 
και μικρουλικών, δηλ.την εργασία πλήρους εγκατατάσεως και σύνδεσης, σε τοίxο ή σοβατεπί.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 30,00      

 

A.T.: 100  
 
ΑΤΗΕ 8982.5.1.1  Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με σφαιρικό κώδωνα 

και προφυλακτήρα(σφαιρική χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με 
λαμπτήρα 60 W πυρακτώσεως -   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση 
φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία  με σφαιρικό κώδωνα και 
προφυλακτήρα(σφαιρική χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρα 60 W πυρακτώσεως -   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 15,00      

 

A.T.: 101  
 
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): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,24      

 

A.T.: 102  
 
ΑΤΗΕ Ν8845.2  Τρίγωνο γείωσης Με ηλεκτρόδια μήκους 2.0 μ  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  

 
      Τρίγωνο γείωσης αποτελούμενο απο τρία ηλεκτρόδια xάλκινα με xαλύβδινη ψύxη διαμέτρου S/8 ins 
με τους ειδικούς συνδετήρες αγωγών, τον xάλκινο πολύκλωνο αγωγό σύνδεσης διατομής 16 τ.x. 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 
xάλκινο αγωγό κατασκευής των φρεατίων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 350,00      

 

A.T.: 103  
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ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
8801.1.5  

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο dali dimmer εντάσεως 10 Α   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 20,00      

 

A.T.: 104  
 
ΑΤΗΕ 8840.3.5  Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

χωρίς πόρτα προστασίας Ρ20 επίτοιχος Διαστάσεων 82 Χ 75 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του 
(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και 
εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ 
μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου 
και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής 
συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του 
τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών 
καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία  χωρίς πόρτα προστασίας Ρ20 
επίτοιχος Διαστάσεων 82 Χ 75 cm  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 400,00      

 

A.T.: 105  
 
ΑΤΗΕ 8880.3.4  Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός 

Εντάσεως 80 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισμένων διαστάσεων 
χωνευτός με μοχλίσκο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  
απλός τριπολικός Εντάσεως 80 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 30,28      

 

A.T.: 106  
 
ΑΤΗΕ 8910.1.3  Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS Εντάσεως έως 67 Α και 

σπειρώματος Ε 33  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 54  100,00%  
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      Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη με την βάση, μήτρα, πώμα και 
συντικτικό βραδείας ή ταχείας τήξεως και προφυλακτικό δακτύλιο επίσης από πορσελάνη με ακροδέκτες 
συνδέσεως από μπροστά, κατάλληλη γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου ή μέσα σε 
στεγανό κιβώτιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως έως 67 Α και 
σπειρώματος Ε 33  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,10      

 

A.T.: 107  
 
ΑΤΗΕ 8915.1.2  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α  
 

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,07      

 

A.T.: 108  
 
ΑΤΗΕ 8915.1.4  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 20 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος 
γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής 
συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα 
καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  
μονοπολικός Εντάσεως 20 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,04      

 

A.T.: 109  
 
ΑΤΗΕ 8915.2.3  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 16 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος 
γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής 
συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα 
καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  
τριπολικός Εντάσεως 16 Α  
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( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 16,36      

 

A.T.: 110  
 
ΑΤΗΕ 8916.1.10  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού 

τύπου WG-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS κατάλληλος 
γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής 
συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα 
καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  
μονοπολικός Εντάσεως 16 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,25      

 

A.T.: 111  
 
ΑΤΗΕ 8924  Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρηςμε ασφάλειαπορσελάνης 

25/2 Α πλήρους   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας τύπου επίτοιχου ή επιδαπέδιου ερμάριου (πεδίου) με ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους 
τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 19,42      

 

A.T.: 112  
 
ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
8973.14  

Φωτιστικό Led 2 PL 8W 12V προσαρμοσμένο σε μεταλλικό σύστημα 
60Χ30   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  

 
      Φωτιστικό Led 2 PL 8W 12V προσαρμοσμένο σε μεταλλικό σύστημα 60Χ60Χ30.  Με θερμοκατσία 
natural white 4000-4500K, 800LM, CRI>80, 90-265V AC, 120deg. Στην τιμή περιλαμβάνεται η υποδομή 
(καλώδια) για την μεταξύ σύνδεση των led στο σύστημα, η  προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, 
σύνδεση  και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 280,00      

 

A.T.: 113  
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ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
9601.19  

Οθόνη LED smart TV 24΄΄ ενσωματωμένη σε μεταλλικό σύστημα 
60Χ60χ30,   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  

 
      Οθόνη LED smart TV 24΄΄ ενσωματωμένη σε μεταλλικό σύστημα 60Χ60χ30, με δυνατότητα 
ασύρματης σύνδεσης στο internet (Wi-Fi) καθώς και την αναπαραγωγή ταινιών και εικόνων με σύνδεση 
USB. Στην τιμή περιλαμβάνεται η  προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση  και δοκιμή σε πλήρη 
λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 250,00      

 

A.T.: 114  
 
ΑΤΗΕ Ν8987.3  Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  

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

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 60,00      

 

A.T.: 115  
 
ΑΤΗΕ Ν9531.2  Κέντρο πυρανίxνευσης 2 ζωνών  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  

 
      Κέντρο πυρανίxνευσης περιλαμβάνον σύστημα μεταβιβάσεων περαιτέρω του συστήματος αγγελίας, 
σύστημα συνεxούς μέτρησης και ελέγxου των καταστάσεων λειτουργίας κλπ. όπως περιγράφεται στις 
προδιαγραφές με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, δηλ. προμήθεια και 
προσκόμιση επι τόπου του έργου και εργασία συναρμολόγησης σύνδεσης δοκιμών ρυθμίσεων 
μετρήσεων προς παράδοση σε λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 450,00      

 

A.T.: 116  
 
ΑΤΗΕ Ν9533.1  Πατητό κομβίο συναγερμού   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  

 
      Πατητό κομβίο συναγερμού κατάλληλο για xειροκίνητη θέση σε λειτουργία του συστήματος 
ανίxνευσης πυρκαγιάς, κατα τα λοιπά όπως στις προδιαγραφές με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, 
και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 40,00      

 

A.T.: 117  
 
ΑΤΗΕ Ν9533.2  Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  

 
      Ηλεκτρική σειρήνα συναγερμού αυτόματης λειτουργίας με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 48,00      

 

A.T.: 118  
 
ΑΤΗΕ Ν8767.2.1  Καλώδιο βρόχου θωρακισμένο Διπολικό διατομής 2 Χ 1,5 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  

 
      Καλώδιο βρόχου θωρακισμένο,δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών επι 
τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,20      

 

A.T.: 119  
 
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.: 120  
 
ΑΤΗΕ 8204.1  Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή Με ένα πυροσβεστικό 

κρουνό  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 20  100,00%  
 
      Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή ενός αυλού με καννάβινο σωλήνα 20 m και με ή χωρίς 
θέση φορητού πυροσβεστήρα, πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία 
συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως  
Με ένα πυροσβεστικό κρουνό  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 511,10      

 

A.T.: 121  
 
ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8452.5  

Αποξήλωση υπάρχοντος εγκατάστασης λεβητοστασίου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 28  100,00%  

 
      Αποξήλωση υπάρχοντος εγκατάστασης λεβητοστασίου (λέβητα, καυστήρα, κυκλοφορητών, 
βαννών, συλλεκτών κλπ)  και την μεταφορά και εναπόθεση των προϊόντων αποξήλωσης στο εργοτάξιο 
του Δήμου.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 400,00      

 

A.T.: 122  
 
ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8436.6  

Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα αμέσου αποδόσεως, φυσικής 
ανακυκλοφορίας ισχύος 2500kw  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 26  100,00%  

 
      Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα αμέσου αποδόσεως, φυσικής ανακυκλοφορίας, αυτόματο θερμοστάτη, 
αυτόματη προστασία υπερθέρμανσης, διπλής μονώσεως, αθόρυβη λειτουργία και με μεγάλη επιφάνεια 
εκπομπής θερμότητας πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση προς το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 200,00      

 

A.T.: 123  
 
ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν8436.4  

Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα αμέσου αποδόσεως ισχύος 2000W  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 26  100,00%  

 
      Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα αμέσου αποδόσεως, φυσικής ανακυκλοφορίας, αυτόματο θερμοστάτη, 
αυτόματη προστασία υπερθέρμανσης, διπλής μονώσεως, αθόρυβη λειτουργία και με μεγάλη επιφάνεια 
εκπομπής θερμότητας πλήρως εγκατεστημένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση προς το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 190,00      

 

A.T.: 124  
 
ΑΤΗΕ ΝΕΟ 
Ν9999.35  

Στήριγμα χαλύβδινο από έλασμα 20χ3mm για στήριξη χάλκινου Φ8/Φ10 
σε κατακόρυφη επιφάνεια τοίχου ή σκυροδέματος   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Στήριγμα χαλύβδινο από έλασμα 20χ3mm για στήριξη χάλκινου Φ8/Φ10 σε οριζόντια όχι 
στεγανοποιημένη επιφάνεια ή κατακόρυφη επιφάνεια τοίχου ή σκυροδέματος κατά DIN 48805Ε, τύπου 
ΕΛΕΜΚΟ 61 21 100, εφοδιασμένο με ροδέλλα αποστάσεως. Το στήριγμα είναι διμερές και η σύσφιξη 
του αγωγού επιτυγχάνεται με δυο ανοξείδωτες  ή χάλκινες βίδες με τραπεζοειδή κεφαλή Μ6χ16, κατά 
DIN 84. Η στερέωση πραγματοποιείται με UPAT Φ8 και ξυλόβιδα ανοξείδωτη ή χάλκινη. Όπου η 
εγκατάσταση πραγματοποιείται σε οριζόντια επιφάνεια, η χρήση ροδέλλας στεγανοποίησεως από 
NEOPREN τύπου ΕΛΕΜΚΟ 61 03 200 είναι επιβεβλημένη. Δηλαδή προμήθεια προσκόμηση και 
τοποθέτηση σε πλήρη λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,60      

 

A.T.: 125  
 
ΑΤΗΕ Ν9999.1  Συλλεκτήριος αγωγός αλουμινίου διαμέτρου Φ8   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Συλλεκτήριος αγωγός αλουμινίου διαμέτρου Φ8 κατα DΙΝ 48801 τύπου ΕLΕΜCΟ πλήρως 
εγκατεστημένο με τα διάφορα απαιτούμενα μικροϋιλικά του.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,20      

 

A.T.: 126  
 
ΑΤΗΕ Ν9999.14  Σφιγκτήρας διασταύρωσης ή διακλάδωσης   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Σφιγκτήρας διασταύρωσης ή διακλάδωσης βαρέως τύπου κατα DΙΝ 48845 ΚFΙ-10 τύπου ΕΛΕΜΚΟ 
6208030, κατάλληλος για σύσφιξη αγωγών Φ10 και λάμα 30x3,5mm αλουμινίου ή xαλύβδινο με τα υλικά 
και μικροϋλικά σύνδεσης πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος προς λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,90      

 

A.T.: 127  
 
ΑΤΗΕ Ν9999.16  Ακίδα συλλήψεως διαστάσεων από ηλεκτρολυτικό χαλκό Φ16 x 

2500mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  
 
      Ακίδα συλλήψεως διαστάσεων Φ16 x 2500mm από ηλεκτρολυτικό χαλκό για στήριξη σε κατακόρυφη 
επιφάνεια κατά DIN 48802 Α2 τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6421210 ή 6421215 στηριζόμενη με δύο στηρίγματα 
κατά DIN 48805Ε τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6121300 και συνδεόμενη με τους συλλεκτήριους αγωγούς με 
σφικτήρα κατά DIN 48837Β, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6225200, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση των υλικών 
στον τόπο του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση, έλεγχο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 9,00      

 

A.T.: 128  
 
ΑΤΗΕ Ν9999.19  Στηριγμα συλλεκτήριου αγωγού αλεξικέραυνου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Στηριγμα συλλεκτήριου αγωγού αλεξικέραυνου κατα DΙΝ 48829, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6130101, 
στερεωμένο επι της οροφής, πλήρως εγκατεστημένο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,70      

 

A.T.: 129  
 
ΑΤΗΕ Ν9999.30  Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία διαστάσεων 40x4.0 mm τοποθετημένη σαν αγωγός πε- ριμετρικής 
γείωσης,κατα DΙΝ 48801 τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6401040,πλήρως εγκατεστημένη με τα διάφορα απαιτούμενα 
μικροϋλικά της.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,10      

 
 

 


















