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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
  

 
 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις 

οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης 
που ορίζονται στη διακήρυξη. 

1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες 
περαιωµένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν 
στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του 
έργου, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και 
των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 

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

1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή 
διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο 
περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, 
ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί 
φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού 
και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που 
θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να 
εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε 
ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, 
εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους 
ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 
απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων 
και βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής 
τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, 
τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, 
εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε 
αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  

Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία 
µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την 
Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 2 /250 

1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων 
που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις 
Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων 
αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του 
πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των 
ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών 
οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή 
αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή 
οπουδήποτε αλλού. 

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, 
ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, 
εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και 
αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών 
απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
και αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες 
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των 
δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο 
ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους 
όρους δηµοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος, 
και προκατασκευασµένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωµάτωση 
στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

 

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η 
εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές 
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων 
υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις 
ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των 
εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους 
(βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα 
µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των 
χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

(α)  Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί 
από το ∆ηµόσιο 

(β)  Οταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 
ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 

 
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα 

µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις 
λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων του Εργου. 
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1.3.9 Οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της 
αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής 
ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και 
µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 
πάσης φύσεως "δοκιµαστικών τµηµάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και 
δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται 
για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, 
στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η 
συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 
αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και 
λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του 
έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η 
αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο.  

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού 
που διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε 
άλλη αιτία. 
 

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, 
µηχανηµάτων κ.λπ. 

1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις 
µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα  
(β)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους 

αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  
(γ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 

εµποδίων,  
(δ)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε 
τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. 
ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 
και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη 
των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής 
(όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο 
ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών 
σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών. 
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Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης 
του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεµέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής 
Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του 
Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και 
Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων 
εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών 
στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των 
πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων 
(όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης 
κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε". 

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει 
δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και 
των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, 
υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου 
του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, 
προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος 
των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε 
προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους 
ορίζεται. 

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.20 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας 
στα διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη 
επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης 
των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει 
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 
αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως 
εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, 
ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση των 
συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων 
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 
σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ. 
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1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 
αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός 
αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, 
όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς 
όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και 
γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως 
αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 

1.3.28 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 
  
1.4 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό 

Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο 
περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες 
διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα 
λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

 

 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι 
οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει 
βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. 
 

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

 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
  

2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των 
εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει 
αυτών επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των 
έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την 
κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών 
στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του 
δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την 
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε 
εργασίας, επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, 
επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 
Περιγραφικό Τιµολόγιο. 

 



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 6 /250 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς 
και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των 
παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος 
Τιµολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόµενο ένός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που 
αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη 
αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου 
άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα 
πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται στο 
Τιµολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών, 
υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 
2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 
 

• Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά 
εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  

• Ως "γαίες και ηµίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή 
αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και µίγµατα αυτών, οι µάργες, τα µετρίως 
τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή 
αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν 
αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισµού. 

• Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να 
εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουµένως µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά 
υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην 
κατηγορία του "βράχου"περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους 
πάνω από 0,50 m3. 

• Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί 
βραχώδεις σχηµατισµοί από πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς 
τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 
MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται 
µε το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών 
σφυρών είναι µειωµένη) 

 
2.2.2  ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς 
λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 
Χειρολαβές 
- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις 

ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό 
σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου 
απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις 
ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης 
χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 
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- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα 
στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο 
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα 
(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα 
(πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής 
θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών 
ασφαλείας, µε Master Key 

- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική 
µονάδα ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων 

 
Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και 
σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων 
Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος 
Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους 
κουφώµατος. 

 
 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε 
µέτρα µήκους (m) γραµµικών στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως 
περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις επιµετρούµενες επιφάνειες 
αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια 
που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.  
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Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η 
αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των 
σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 
επιµετρούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
χρωµατισµών.  

Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην 
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη 
δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

 
Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου 
αναφέρονται σε πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος 
µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία 
έχουν εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων.  
 
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των 
χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα 
κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες 
εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως 
στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή 
επιβάλλεται. 

 
Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ 
ολοκλήρου, η επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το 
γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει 
των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης 
από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό 
συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 
α/α Είδος Συντελεστής 
1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

2. Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου 

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

3. Υαλοστάσια : 
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσσα επί µπατικού 
δ) παραθύρων ρολλών 
ε) σιδερένια 

 
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
1,00 
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α/α Είδος Συντελεστής 
4. Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 

γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών 
 

3,70 
5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 

εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 
 

2,60 
6. Σιδερένιες θύρες : 

α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) 
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
1,60 

7. Προπετάσµατα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερµαντικά σώµατα : 
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερµαντικών σωµάτων 

 

 
 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα 
ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα: 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γκρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – µελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – µελανό 

10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
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8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο 
11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο 
12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες 
13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο 
14 Αράχωβας καφέ 

 
2.  Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η 
στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 

3.  Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό 
τσιµέντο. 

 

2.2.5.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 
 

Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων 
και ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31.  
 
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων 
τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο 78.05. 
 
Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται 
επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.12. 
 
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο 
σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες αλλουµινίου, µε το άρθρο 
78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην 
περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το 
προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές 
προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30. 
 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του 
τιµολογείται µε το άρθρο 79.55. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Α.  Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 

 Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του 
µεταφορικού έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 

 

 Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
Με παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης 
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, 
µικρής κλίµακας εκσκαφές) 

  

 - απόσταση < 5 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  
 

Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε 
κυβικά µέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
 

Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα 
επιµετρούµενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 

Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο 
(ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε 
[*], και αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης 
(δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 

 

Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση 
[**] παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) 
και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, έναντι αυτών 
που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα 
προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, 
καραµικών πλακιδίων και µαρµάρων διαφόρων κατηγοριών και 
ποιοτήτων). 
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 10.  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
  

 
 
 

  
 Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρµογή µόνον για τις µεταφορές υλικών (και 
όχι των προϊόντων εκσκαφών, οι οποίες ρυθµίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε 
περιπτώσεις δυσπροσίτων και ειδικών έργων.  

 Για την εφαρµογή τους απαιτείται πλήρης τεκµηρίωση σε επίπεδο Μελέτης.  

 Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης -µεταφοράς των υλικών 
περιλαµβάνονται ανηγµένες στις οικείες τιµές µονάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
στα οικεία άρθρα. 

 
 
 
 
10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 

 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεµφερών, δηλαδή αργών λίθων 
γενικά, σκύρων, χαλίκων, άµµου, αµµοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής 
γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου µεταφορικού µέσου ή 
ζώου. 
 

Τιµή ανά τόνο (ton) 
 
10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1101 
 

ΕΥΡΩ   
 
10.01.02  Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
10.02 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων µεταφορικών µέσων 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1103 
 

Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί µεταφορικού µέσου 
διακινουµένου µε τα χέρια (π.χ. σε χειράµαξα, ζεµπίλια κλπ) 
 

Τιµή ανά τόνο (ton) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
10.03 Μεταφορά υλικών µε τα χέρια 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1126 
 

Μεταφορά µε τα χέρια, κλπ, δηλ. µε ζεµπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεµφερή µέσα, 
ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάµετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η 
απόσταση της καθ' ύψος µεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια µε συντελεστή 
προσαύξησης 2,0. 
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 Τιµή ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
10.04 Μεταφορά υλικών µε µονότροχο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1127 
 

Μεταφορά µε µονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάµετρο 
αποστάσεως. 

 
 Τιµή ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m) 

 

ΕΥΡΩ  
 
 

10.05  Μεταφορά υλικών µε ζώα.  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1128  
 

Μεταφορά µε ζώο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού. 
 

Τιµή ανά τόνο και εκατόµετρο (ton x 100 m) 
 

ΕΥΡΩ 
 
 
10.07  Μεταφορές µε αυτοκίνητο  
 

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως. 
 

Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km) 
 

10.07.01  δια µέσου οδών καλής βατότητας 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 
 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 

ΕΥΡΩ  
 
10.07.02  διά µέσου οδών περιορισµένης βατότητας 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1137 
 

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

ΕΥΡΩ  
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 20.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 

 
 
  

 Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή µεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές 
µονάδας. Οι µεν φορτοεκφορτώσεις τιµολογούνται µε βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ 
ΟΙΚ, η δε καθαρή µεταφορά µε τον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*}, σύµφωνα 
µε τους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ.  

 

 Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιµετρώνται σε όγκο 
ορύγµατος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων µείον ποσότητες 
που διατίθενται για επανεπιχώσεις) 

 

  
 
20.01  Εκθάµνωση εδάφους  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101  
 

Εκθάµνωση εδάφους µε την αποκόµιση και συσσώρευση των προϊόντων στις 
θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 
"Καθαρισµός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο εκθάµνωσης (m2) 
  
20.01.01  µε δενδρύλια περιµέτρου κορµού µέχρι 0,25 m 

 

ΕΥΡΩ     
 
20.01.02  µε δενδρύλια περιµέτρου κορµού 0,26 - 0,40 m 

 

ΕΥΡΩ     
 
 

20.02  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων 
κλπ χώρων 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112  
 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων 
για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και 
την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς 
κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης 
µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από 
τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, 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 µόρφωση των παρειών ή 
πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των 
παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 
30 m. 

 

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.  
 

ΕΥΡΩ   [*] 
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20.03 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες  
 

Γενικοί εκβραχισµοί για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύµφωνα µε την 
µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών 
έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής 
επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την 
προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου), 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 µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες 
σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων 
εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m. 
 

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. 
 

20.03.01 σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή µε 
δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2115  
 

ΕΥΡΩ   [*] 
 

 
20.03.02 σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή µε δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών 

υλών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2116  
 

ΕΥΡΩ   [*] 
 
20.03.03 σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση 

εκρηκτικών υλών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2117  
 

ΕΥΡΩ   [*] 
 

 
20.03.04  σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2118  
 

ΕΥΡΩ   [*] 
 
 

 
20.04  Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων  
 

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" 
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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. 
 

20.04.01  σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122  
 

ΕΥΡΩ  [*] 
 
20.04.02  σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2125  
 

ΕΥΡΩ  [*] 
 

20.04.03  σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2126  
 

ΕΥΡΩ  [*] 
 
 
20.05  Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων  
 

Εκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων, πλάτους βάσεως 
έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, 
σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν 
ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε 
υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε 
την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και 
την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύµφωνα µε την 
µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 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.  
 
20.05.01  σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124  
 

ΕΥΡΩ  [*] 
 

20.05.02  σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση 
εκρηκτικών υλών  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2127  
 

ΕΥΡΩ  [*] 
 

20.05.03  σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2128  
 

ΕΥΡΩ  [*] 
 
 
20.06  Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 m  
 

Πρόσθετη αποζηµίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του αρχικού 
βάθους των 2,00 m. 
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ 
και µετά την εκσκαφή.  
 

20.06.01  για τις γενικές εκσκαφές  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2132  
 

ΕΥΡΩ  
 

20.06.02  για τις εκτελούµενες µε µηχανικά µέσα εκσκαφές θεµελίων και 
τάφρων  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2133  
 

ΕΥΡΩ  
 
 
20.06.03  για τις εκτελούµενες χωρίς µηχανικά µέσα εκσκαφές θεµελίων και 

τάφρων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2134  
 

ΕΥΡΩ  
 
 
20.07  Εκσκαφές µεµονωµένες (ντουλάπια)  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2135.1  
 

Εκσκαφές µεµονωµένες (ντουλάπια) εκτελούµενες σε επαφή µε υπάρχοντα 
κτίσµατα ή στο όριο οδού, επί εδάφους γαιώδους, ηµιβραχώδους και 
βραχώδους, πλάτους έως 2,00 m και οιουδήποτε βάθους, σύµφωνα 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.  

 

ΕΥΡΩ  [*] 
 
 
20.08 Ανόρυξη φρεάτων  
 

Ανόρυξη φρέατος διαµέτρου ή πλάτους µέχρι 3,00 m και βάθους µέχρι 5,00 m 
υπό την στάθµη στοµίου ανορύξεως, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-
04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων". 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 

20.08.01  σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2142  
 

ΕΥΡΩ  [*] 
 

20.08.02  σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, µε 
δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2143  
 

ΕΥΡΩ  [*] 
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20.08.03  σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή, µε δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2144  
 

ΕΥΡΩ  [*] 
 

20.08.04  σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2145  
 

ΕΥΡΩ  [*] 
 
 

20.09  Προσαύξηση τιµών διάνοιξης φρεάτων βάθους µεγαλύτερου των 5,00 m  
 

Πρόσθετη αποζηµίωση διάνοιξης φρέατος πέραν του βάθους 5,00 m και ανά 
ζώνη πάχους 5,00 m 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) δε όγκο ορύγµατος.  
 

20.09.01  σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2151  
 

ΕΥΡΩ  
 

20.09.02  σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2152  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

20.10  Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων 
χώρων ή τµηµάτων αυτών, σε µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω 
προιόντων έως 10,00 m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, 
διαβροχή και συµπύκνωση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 
"Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, 
εφαρµόζεται ο αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση µηδενίζεται. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.  
 

ΕΥΡΩ  [*] 
 

 
20.11 Πρόσθετη αποζηµίωση πλαγίων µεταφορών υλικών επίχωσης  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2163  
 

Πρόσθετη αποζηµίωση για τις πλάγιες µεταφορές υλικών επίχωσης στην ζώνη 
θεµελίωσης του κτιρίου µε µονότροχο ή µικροφορτωτή (τύπου Bobcat ή 
παρεµφερούς) ανά 20,00 m πέραν των αρχικών 10,00 m. Η τιµή εφαρµόζεται 
αποκλειστικά σε περιπτώσεις επιχώσεων µε προϊόντα εκσκαφών του ιδίου του 
κτιρίου. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη 
διατοµών προ και µετά την επίχωση.  
 

ΕΥΡΩ  
 



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 20 /250 

 
20.20  Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή 
οδοστρωσίας, λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και 
µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της 
κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 
cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή 
δονητικές πλάκες. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου, µε την µεταφορά του 
θραυστού υλικού από οποιαδήποτε απόσταση.  Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών 
προ και µετά την επίχωση.  
 

ΕΥΡΩ  [*] 
 
 
20.21  Εξυγιαντικές στρώσεις µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 

Κατασκευή στρώσεων από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, µη πλαστικά. 
Περιλαµβάνονται οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς 
µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση 
µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων 
τεχνικών έργων". 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη 
διατοµών προ και µετά την επίχωση.  

 

ΕΥΡΩ    
 
 

20.30  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 
 

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

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος.  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

20.31  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών µέσων. 
 

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων πάσης φύσεως προϊόντων 
εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου µεταφορικού 
µέσου. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού 
µέσου κατά την φόρτωση. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών 
προ και µετά την εκσκαφή 
 
20.31.01  µε την διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2172 
 

ΕΥΡΩ  
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20.31.02 χωρίς την διάστρωση των προϊόντων µετά την εκφόρτωση  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2173 
 

ΕΥΡΩ  
 

 
20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2177  
 

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων 
µε ζεµπίλι, τζιβιέρα, µονότροχο και λοιπά παρεµφερή µέσα, ανά δεκάµετρο µέσης 
οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος µεταφοράς ανάγεται σε 
οριζόντια µε συντελεστή προσαύξησης 2,0. 
 

 Τιµή ανά τόνο και δεκάµετρο (ton x 10 m) 
 

ΕΥΡΩ 
 

 
20.41  ∆ιακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων µε διάφορα µέσα πλήν 

αυτοκινήτων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2178 
 

∆ιακίνηση προς απόρριψη πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών 
και κατεδαφίσεων µε χρήση διτρόχου ή ελαφρών εργοταξιακών οχηµάτων 
εµπροσθίας ανατροπής (mini dumpers), εντός του εργοταξίου ή µέχρι του ορίου 
που προβλέπεται από την µελέτη ή καθορίζεται από την Υπηρεσία. Η τιµή έχει 
εφαρµογή µόνον σε περιπτώσεις σηµαντικής έκτασης πλαγίων µεταφορών, µετά 
από πλήρη τεκµηρίωση. 
 

 Τιµή ανά κυβικό µέτρο και εκατοντάµετρο (m3 x 100 m) σε όγκο ορύγµατος 
 

ΕΥΡΩ   
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 21. ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ  

 
 
21.01 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων 
 

 Για την άντληση υδάτων που εκτελείται από πλήρες αντλητικό συγκρότηµα, ήτοι 
για τις δαπάνες µισθωµάτων, επισκευών, µεταφορικών και φθορών του 
αντλητικού συγκροτήµατος (αντλίας, κινητήρα, σωληνώσεων και λοιπών 
εξαρτηµάτων) αποζηµιώσεως προσωπικού, προµηθείας καυσίµων ή ηλεκτρικής 
ενεργείας και λιπαντικών, αποζηµιώσεως για ηµεραργίες του συγκροτήµατος, 
διαµορφώσεως προσωρινής ανοικτής τάφρου, επεκτάσεως σωληνώσεων για την 
απαγωγή του νερού µακριά από τα έργα µέχρι τη θέση που θα αποχετευθούν, 
καθαρισµού των σωληνώσεων, µετακινήσεων του συγκροτήµατος, σταλίας του 
συγκροτήµατος καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που χρειάζεται για την πλήρη 
λειτουργία του αντλητικού συγκροτήµατος,σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-10-01-00 "Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων". 

 

 Τιµή για κάθε ώρα (h) πραγµατικής και πλήρους λειτουργίας του αντλητικού 
συγκροτήµατος που πραγµατοποιείται µετά από την έγγραφη εντολή της 
Υπηρεσίας: 

 
21.01.01 Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα 

 
21.01.01.01 Ισχύος έως 1,0 ΗΡ 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2185 
 

 ΕΥΡΩ  
 

21.01.01.02 Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2185 
 

 ΕΥΡΩ  
 
21.01.01.03 Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2186 
 

 ΕΥΡΩ  
 

21.01.01.04 Ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2186 
  

 ΕΥΡΩ  
 

21.01.02 Αντλητικά συγκροτήµατα ηλεκτροκίνητα.  
 

21.01.02.01 Ισχύος έως 1,0 kW 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2185 
 

 ΕΥΡΩ  
 

21.01.02.02 Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2185 
 

 ΕΥΡΩ  
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21.01.02.03 Ισχύος 3,0 έως 5,0 kW 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2186 
 

 ΕΥΡΩ  
 

21.01.02.04 Ισχύος 5,0 έως 7,5 kW 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2186 
 

 ΕΥΡΩ  
 

21.01.02.05 Ισχύος 8,0 έως 10,0 kW 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2186 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
21.02  Γραµµικά στραγγιστήρια από τσιµεντοσωλήνες Φ200 µε περίβληµα 
γεωυφάσµατος. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο-2861  
 

Προµήθεια και τοποθέτηση διατρήτων τσιµεντοσωλήνων Φ200 µε περίβληµα 
γεωυφάσµατος των 200 gr/m2. Περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά επί 
τόπου και τοποθέτηση των σκύρων στραγγιστηρίου (µονοβάθµιο φίλτρο). 

 

Τιµή ανά τρεχον µέτρο (m) πλήρως αποπερατωµένου στραγγιστηρίου. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
21.03  Γραµµικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες µε περίβληµα 

γεωυφάσµατος 
 

Προµήθεια και τοποθέτηση διατρήτων πλαστικών σωλήνων από PVC ή 
πολυαιθυλένιο µε περίβληµα γεωυφάσµατος των 200 gr/m2. Περιλαµβάνεται η 
προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση των σκύρων στραγγιστηρίου 
(µονοβάθµιο φίλτρο). 

 

Τιµή ανά τρεχον µέτρο (m) πλήρως αποπερατωµένου στραγγιστηρίου. 
 

21.03.01  Στραγγιστήρια µε διάτρητους σωλήνες D 100 mm  
 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ-6620.1  
 

ΕΥΡΩ  
 

21.03.02  Στραγγιστήρια µε διάτρητους σωλήνες D 140 mm  
 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ-6620.2  
 

ΕΥΡΩ  
 
21.03.03  Στραγγιστήρια µε διάτρητους σωλήνες D 160 mm  

 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ-6620.3  
 

ΕΥΡΩ  
 

21.03.04  Στραγγιστήρια µε διάτρητους σωλήνες D 200 mm  
 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ-6620.4  
 

ΕΥΡΩ  
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 22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 

 
 
 

 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - µεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων 
κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την 
θέση εκτέλεσης των εργασιών µέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς µεταφορά, 
συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες στις αντίστοιχες τιµές µονάδος. 

 
  Με τις τιµές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 

22.61 και 22.62 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται 
µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, 
υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κλπ).  

 
 Με τις τιµές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζηµιώνονται οι εργασίες διάνοιξης 
οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά µέσα και δεν συµπεριλαµβάνουν τις εργασίες απλών 
διατρήσεων µε τα µέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών µέσων στερέωσης, 
αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 

 

 
 
22.01  Καθαίρεση θεµελίων από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2202  
 

Καθαίρεση θεµελίων από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή, σε οποιοδήποτε βάθος από 
την χαµηλότερη στάθµη προσπελάσεως τροχοφόρων. Συµπεριλαµβάνεται η 
αναπέταση των προϊόντων, 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. 
 

ΕΥΡΩ  [*] 
 
 
22.02  Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204  
 

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.  
 

ΕΥΡΩ  [*] 
 
 
 
22.03 ∆ιαλογή των χρησίµων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2212  
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∆ιαλογή των χρησίµων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως, καθαρισµός τους 
από το κονίαµα και µεταφορά και συγκεντρωσή τους σε σωρούς ευκόλου 
καταµετρήσεως σε κατάλληλες θέσεις εντός του γηπέδου, ώστε να µη 
παρακωλύωνται οι εργασίες.  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
22.04  Καθαιρέσεις πλινθοδοµών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222 
 

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.  
 

ΕΥΡΩ  
 
 
22.05 ∆ιαλογή των χρησίµων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2223  
 

∆ιαλογή των χρησίµων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως, καθαρισµός τους 
από το κονίαµα και µεταφορά και συγκεντρωσή τους σε σωρούς ευκόλου 
καταµετρήσεως σε κατάλληλες θέσεις εντός του γηπέδου, ώστε να µη 
παρακωλύωνται οι εργασίες.  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
 
22.10  Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα  
 

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". 
 
22.10.01  Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 

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

ΕΥΡΩ   [*] 
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22.10.02 Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τµηµάτων πλακών, 
τοιχωµάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, µε εφαρµογή 
τεχνικών µή διαταραγµένης κοπής 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) καθαιρούµενου όγκου σκυροδέµατος. 
 

ΕΥΡΩ   [*] 
 

22.10.03 Καθαίρεση ειδικών τµηµάτων σκυροδεµάτων µε δυσχερή εφαρµογή 
τεχνικών µή διαταραγµένης κοπής 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 

Τιµή ανά µέτρο µήκους(m) και ανά εκατoστό (cm) βάθους κοπής 
 

ΕΥΡΩ   [*] 
 
 
22.15  Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα.  
 

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

 

22.15.01  Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 

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

ΕΥΡΩ   [*] 
 

22.15.02 Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τµηµάτων πλακών, 
τοιχωµάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, µε εφαρµογή 
τεχνικών µή διαταραγµένης κοπής 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 

Τιµή ανά µέτρο µήκους(m) και ανά εκατoστό (cm) βάθους κοπής. 
 

ΕΥΡΩ   [*] 
 

22.15.03 Καθαίρεση ειδικών τµηµάτων σκυροδεµάτων µε δυσχερή εφαρµογή 
τεχνικών µή διαταραγµένης κοπής προκειµένου να δηµιουργηθεί 
αντισεισµικός αρµός εντός του σώµατος του κτιρίου ή µε όµορο 
κτίριο. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 

Τιµή ανά µέτρο µήκους(m) και ανά εκατoστό (cm) βάθους κοπής 
 

  ΕΥΡΩ   [*] 
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22.20  Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  
 

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) 
 

22.20.01  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 
 

ΕΥΡΩ  
 
22.20.02 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237 
 

Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων χρησίµων πλακών 
από το κονίαµα, η µεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η 
απόθεσή τους σε κανονικά σχήµατα. 
 

ΕΥΡΩ  
 

  
 

22.21  Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  
 

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) 
 
 

22.21.01  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238 
 

ΕΥΡΩ  
 
22.21.02 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2239 
 

Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων χρησίµων πλακών 
από το κονίαµα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήµατα. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
22.22 Καθαίρεση επικεραµώσεων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241  
 

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) 
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22.22.01  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράµων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 
 

ΕΥΡΩ  
 

22.22.02 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράµων σε ποσοστό > 50%  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 
 

Καθαίρεση µε άνω του 60% χρησίµους κεράµους στην οποία 
συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων χρησίµων κεράµων 
από το τυχόν κονίαµα, ο καταβιβασµός τους από τη στέγη, η 
µεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσµα και η απόθεσή 
τους σε κανονικά σχήµατα. 
 

ΕΥΡΩ  
 
22.23  Καθαίρεση επιχρισµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252  
 

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

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.  
 

ΕΥΡΩ  
 
 
22.30 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261.Α  
 

∆ιάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαµόρφωση ανοίγµατος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε 
οπτοπλινθοδοµές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε 
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούµενα ικριώµατα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία µόρφωσης των 
παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαµπάδων) του ανοίγµατος και η 
συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.  
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
 

22.30.01  Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261A 
 

ΕΥΡΩ  
 

22.30.02  Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261B 
 

ΕΥΡΩ  
 
22.30.03  Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261Γ 
 

ΕΥΡΩ  
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22.30.04  Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261∆ 
 

ΕΥΡΩ  
 

22.30.05  Για ανοίγµατα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Α 
 

ΕΥΡΩ  
 
22.30.06  Για ανοίγµατα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Β 
 

ΕΥΡΩ  
 

22.30.07  Για ανοίγµατα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Γ 
 

ΕΥΡΩ  
 
22.30.08  Για ανοίγµατα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1∆ 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

22.31 ∆ιάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδοµή 
 

∆ιάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδοµή οποιουδήποτε πάχους και 
τύπου, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, η εργασία 
µόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσηςστις 
θέσεις φορτώσεως. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
 

22.31.01  Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2265Α 
 

ΕΥΡΩ  
 
22.31.02  Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2265Β 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
22.35  ∆ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδοµή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2267  
 

∆ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδοµή πάχους έως 0,65 m, µε ή χωρίς επίχρίσµα, 
επιφανείας 0,05 - 0,10 m2, µε οποιοδήποτε µέσο. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης 
φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, η εργασία µόρφωσης των παρειών και η 
συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ).  
 

ΕΥΡΩ   
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22.36 ∆ιαµόρφωση ανοιγµάτων σε λιθοδοµές 
 

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).  
 

22.36.01  Για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2268Α 

ΕΥΡΩ  
 
22.36.02  Για οπές επιφανείας 1,01 m2 έως 1,50 m2  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2268Β 
 

ΕΥΡΩ  
 
22.36.03  Για οπές επιφανείας 1,51 m2 έως 2,00 m2  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2268Γ 
 

ΕΥΡΩ  
 
22.36.04  Για οπές επιφανείας 2,01 m2 έως 2,50 m2  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2268∆ 
 

ΕΥΡΩ ] 
 
 
22.37  ∆ιάνοιξη αυλακιού σε λιθοδοµή ή άοπλο σκυρόδεµα 
 

∆ιάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδοµή ή άοπλο σκυρόδεµα, µε ή 
χωρίς επίχρισµα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, η εργασία 
µόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις 
θέσεις φορτώσεως. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 

22.37.01  Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269Α 
 

ΕΥΡΩ  
 

22.37.02  Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269Β 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

22.37.03  Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269Γ 
 

ΕΥΡΩ  
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22.40  ∆ιάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεµα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2271.Α  
 

∆ιάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέµατος, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε 
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούµενα ικριώµατα, η εργασία µόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση 
των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.  
 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 
σε στοιχεία σκυροδέµατος πάχους έως 0,25 m. Η διάνοιξη οπών µεγαλύτερης 
επιφανείας ή επί στοιχείων µεγαλυτέρου πάχους τιµολογείται µε τα άρθρα 
22.10.01 ή 22.10.02.  
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 

22.40.01  Για πάχος σκυροδέµατος έως 0,15 m  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2271Α 
 

ΕΥΡΩ  
 

22.40.02  Για πάχος σκυροδέµατος 0,16 έως 0,25 m  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2272Α 
 

ΕΥΡΩ  
 

 
22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

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  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

22.50  Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

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  
 

ΕΥΡΩ  
 
 
22.51  Καθαίρεση φέροντος οργανισµού ξύλινης στέγης 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5276  
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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  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

22.52  Αποξήλωση µεταλλικών φύλλων επιστέγασης 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

Αποξήλωση µεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαµαρίνα, επίπεδη ή 
αυλακωτή, απλή ή µε µόνωση, µε τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθµη 
από το έδαφος, µε την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση 
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόµηση χρησίµων υλικών και την 
µεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
22.53  Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

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. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

22.54  Καθαίρεση οροφοκονιαµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252  
 

Καθαίρεση οροφοκονιάµατος σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος εργασία, 
µε τα τα απαιτούµενα ικριώµατα και την συσσώρευση των προϊόντων προς 
φόρτωση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση 
επιχρισµάτων τοιχοποιίας". 
 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

22.55  Καθαίρεση µεταλλικού φέροντος οργανισµού στέγης 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102  
 

Καθαίρεση µεταλλικού φέροντος οργανισµού στέγης (τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά 
κάθε τύπου), σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, µε 
αποσυναρµολόγηση ή/και κοπή. 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.  
 

ΕΥΡΩ  
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22.56  Καθαίρεση µεταλλικών κατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102  
 

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. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

22.60  Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236  
 

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (µοκέτες 
κλπ), µε πλήρη απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού µε 
φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και µεταφορά των υλικών 
αποξήλωσης προς φόρτωση. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
22.61  Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από µοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2239  
 

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. 

 

ΕΥΡΩ  
 
 
22.62 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαµαρίνας ή αλουµινίου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαµαρίνας ή αλουµινίου, 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 και η ταξινόµηση των χρησίµων υλικών και η 
µεταφορά τους προς αποθήκευση.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 
 

ΕΥΡΩ  
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22.65  Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µε την 
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόµηση και 
αποθήκευση των χρησίµων υλικών. 
 

22.65.01  Για ξύλινα κιγκλιδώµατα  
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ξυλείας 
 

ΕΥΡΩ  
 
22.65.02  Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα  

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

22.70  Αποξηλώσεις τοιχοπετασµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

Επιµεληµένη αποξήλωση ή αποσυναρµολόγηση τοιχοπετασµάτων (σκελετός - 
υλικό πλήρωσης - επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του 
επαναχρησιµοποιήσιµου υλικού και προώθηση πρός φόρτωση των πάσης 
φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουµένων τοιχοπετασµάτων 
µε τα λοιπά δοµικά στοιχεία του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα 
είναι πλήρως απαλλαγµένες από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσµων και 
στηριγµάτων. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αφαιρουµένου τοιχοπετάσµατος. Στην 
προς επιµέτρηση επιφάνεια συµπεριλαµβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα 
ανοίγµατα. 
 
22.70.01  Για τοιχοπετάσµατα µε αµφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) µικτής επιφανείας  
 

ΕΥΡΩ  
 
22.70.02  Για τοιχοπετάσµατα µε µεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) µικτής επιφανείας  
 

ΕΥΡΩ  
 

22.70.03  Για τοιχοπετάσµατα επιχρισµένα  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) µικτής επιφανείας  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

22.71  Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης µε σχιστόπλακες  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241  
 

Καθαίρεση επικεραµώσεως µε σχιστόπλακες µε ή χωρίς κεραµίδια (κορφιάδες, 
κλπ) οποιουδήποτε τύπου, µε ή χωρίς κονίαµα, µε άνω του 60% χρησίµων 
σχιστοπλάκων, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος.  
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Συµπεριλαµβάνεται ο καταβιβασµός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση 
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτοµένης επιφάνειας (m2) 
 

ΕΥΡΩ   
 
 
22.72  Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισµού πατωµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισµού πατωµάτων και λοιπών οριζόντιων 
επιφανειών, µετά των ενδιάµεσων ξύλινων µελών κάθε τύπου, σε οποιαδήποτε 
θέση, µε προσοχή, για την επαναχρησιµοποίηση των υλικών, µε την µεταφορά 
στις θέσεις φόρτωσης ή αποθήκευσης εντός του εργοταξίου.  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) αποξηλωνόµενης κατασκευής  
 

ΕΥΡΩ   
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 23. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ  
 

 
 
23.01  Ικριώµατα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2301  
 

Ικριώµατα από ξυλεία ή µεταλλικά στοιχεία, οποιουδήποτε ύψους, για την 
ανύψωση µεγάλων βαρών και την εκτέλεση µεµονωµένων ειδικών εργασιών, µε 
τα απαιτούµενα σιδηρικά συνδέσεως και πακτώσεως, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα". 
 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η διάνοιξη των απαιτουµένων φωλεών, η 
επαναπλήρωσή τους και η αποκατάσταση τυχόν φθορών στα υπάρχοντα 
επιχρίσµατα, χρωµατισµούς κλπ. ∆εν συµπεριλαµβάνονται τα πετάσµατα 
ασφαλείας που τιµολογούνται µε την τιµή του άρθρου 23.05. 
 

Τα ικριώµατα θα κατασκευάζονται βάσει εγκεκριµένης από την Υπηρεσία µελέτης 
και θα περιλαµβάνουν όλες τις διατάξεις ασφαλείας που προβλέπονται από την 
κείµενη νοµοθεσία,  
 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που προβλέπονται από 
την µελέτη του έργου ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) χρησιµοποιουµένης ξυλείας, βάσει αναλυτικής 
επιµέτρησης 

 

ΕΥΡΩ  
 
 
23.02 Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώµατα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2302  
 

Ικριώµατα συνήθη σταθερά, οποιουδήποτε ύψους, από ξυλεία, για την εκτέλεση 
εργασιών εκτεινοµένων κατ' επιφάνεια, όπως λιθοδοµών, επιχρισµάτων, 
εξωτερικών χρωµατισµών κλπ, µε τα απαιτούµενα σιδηρικά συνδέσεως και 
πακτώσεως. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η διάνοιξη των απαιτουµένων 
φωλεών, η επαναπλήρωσή τους και η αποκατάσταση τυχόν φθορών στα 
υπάρχοντα επιχρίσµατα, χρωµατισµούς κλπ. 
∆εν συµπεριλαµβάνονται τα πετάσµατα ασφαλείας που τιµολογούνται µε την τιµή 
του άρθρου 23.05. 
 

Τα ικριώµατα θα κατασκευάζονται βάσει εγκεκριµένης από την Υπηρεσία µελέτης 
και σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα", θα περιλαµβάνουν δε όλες 
τις διατάξεις ασφαλείας που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία,  
 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από 
την µελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωµάτων (πέραν αυτών που 
θεωρούνται ανηγµένα στις επί µέρους τιµές µονάδος των εργασιών) ή κατόπιν 
ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  
 

Ως επιφάνεια προς επιµέτρηση λαµβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της 
οποίας εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόµενη κατά τις παράπλευρες 
προεξοχές του ικριώµατος, εφ' όσον έχουν βάθος µεγαλύτερο από 0,20 m. ∆εν 
περιλαµβάνονται ενδεχόµενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 

ΕΥΡΩ  
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23.03  Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303  
 

Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά συµβατικού τύπου, µε δάπεδο εργασίας από 
µαδέρια, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα". 
 
Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται το ενοίκιο των µεταλλικών πλαισίων και 
στηριγµάτων, η µεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η 
εργασία συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης των ικριωµάτων και η φθορά 
της ξυλείας και των µεταλλικών µερών. 
 

Τα ικριώµατα θα είναι επαρκώς στερεωµένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα 
παρουσιάζουν κινητότητα και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα 
ασφαλείας και κλίµακες ανόδου. 
 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από 
την µελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωµάτων (πέραν αυτών που 
θεωρούνται ανηγµένα στις επί µέρους τιµές µονάδος των εργασιών) ή κατόπιν 
ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  
 

Ως επιφάνεια προς επιµέτρηση λαµβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της 
οποίας εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόµενη κατά τις παράπλευρες 
προεξοχές του ικριώµατος, εφ' όσον έχουν βάθος µεγαλύτερο από 0,20 m. ∆εν 
περιλαµβάνονται ενδεχόµενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ,  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 

ΕΥΡΩ  
 
 
23.04  Τροποποιήσεις-συµπληρώσεις υφισταµένων ικριωµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2304  
 

Πρόσθετη αποζηµίωση ικριωµάτων από ξυλεία ή/και µεταλλικά πλαίσια στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)  Εκτέλεση εργασιών κατόπιν εντολής που δόθηκε από την Υπηρεσία πριν 
από την αποσύνθεση των ικριωµάτων που είχαν ανεγερθεί για τις ανάγκες 
άλλης εργασίας.  

β)  Για την επιφάνεια των ικριωµάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση 
συνήθων µεµονωµένων εργασιών (υδρορροών, κορνιζών κλπ).  

γ)  Για την επιφάνεια των ικριωµάτων που απαιτούνται για την διαµόρφωση της 
στάθµης εκτέλεσης των νέων εργασιών (προσθήκη στοιχείων καθ’ ύψος). 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες και τα υλικά τροποποιήσεων και 
συµπληρώσεων των ικριωµάτων. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 

ΕΥΡΩ  
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23.05 Πετάσµατα ασφαλείας επί ικριωµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2304  
 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας σανιδώµατος. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
23.06  Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303  
 

Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά, ωφελίµου φορίου 500 έως 1000 kg/m2, µε δάπεδο 
εργασίας από µαδέρια, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 
"Ικριώµατα". 
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται το ενοίκιο των µεταλλικών πλαισίων και 
στηριγµάτων, η µεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η 
εργασία συναρµο-λόγησης και αποσυναρµολόγησης των ικριωµάτων και η 
φθορά της ξυλείας και των µεταλλικών µερών. ∆εν συµπεριλαµβάνονται τα 
πετάσµατα ασφαλείας που τιµολογούνται µε την τιµή του άρθρου 23.05. 
 

Τα ικριώµατα θα είναι επαρκώς στερεωµένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα 
παρουσιάζουν κινητότητα και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα 
ασφαλείας και κλίµακες ανόδου. 
 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από 
την µελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωµάτων (πέραν αυτών που 
θεωρούνται ανηγµένα στις επί µέρους τιµές µονάδος των εργασιών) ή κατόπιν 
ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  
 

Ως επιφάνεια προς επιµέτρηση λαµβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της 
οποίας εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόµενη κατά τις παράπλευρες 
προεξοχές του ικριώµατος, εφ' όσον έχουν βάθος µεγαλύτερο από 0,20 m. ∆εν 
περιλαµβάνονται ενδεχόµενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. Eναλλακτικά, όταν το 
ικρίωµα χρησιµοποιείται ως δάπεδο εργασίας (επιφάνεια κάτοψης µεγαλύτερη 
της πλευρικής επιφανείας) ως επιφάνεια για την επιµέτρηση λαµβάνεται η 
κάτοψη του ικριώµατος,  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

 

23.10  Αναρτηµένα δάπεδα εργασίας (φορεία) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303  
 

Κινητά δάπεδα εργασίας (πλατφόρµες), αναρτηµένα µέσω συρµατοσχοίνων, µε 
µηχανισµό ανύψωσης ηλεκτροκίνητο, εφοδιασµένο µε συστήµατα ασφαλούς 
πέδησης, µε δυνατότητα ελέγχου της κίνησης τόσο από την θέση ανάρτησης, 
όσο και από την πλατφόρµα. Ο εξοπλισµός θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά 
αφαλείας αναγνωρισµένου διεθνώς φορέα. 
 
 



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 39 /250 

23.10.01  ∆απάνη κινητοποίησης - αποκινητοποίησης.  
 

Συµπεριλαµβάνεται η µεταφορά επί τόπου του έργου, η 
συναρµολόγηση και στερέωση του συστήµατος ανάρτησης, η 
ηλεκτρική συνδεσµολογία, η αποσυναρµολόγηση και αποκόµιση του 
εξοπλισµού. 

 

Τιµή κατ’ αποκοπή (κ.α.).  
 

ΕΥΡΩ  
 
23.10.02  Ηµερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200 kg  

 

Τιµή ανά ηµέρα παραµονής στο εργοτάξιο (Η.∆.), σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών.  

 

ΕΥΡΩ  
 

23.10.03  Ηµερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως 500 kg  
 

Τιµή ανά ηµέρα παραµονής στο εργοτάξιο (Η.∆.), σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εργασιών.  

 

ΕΥΡΩ  
 
 
23.14  Επενδύσεις πρόσοψης ικριωµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2314.1  
 

Επένδυση πρόσοψης ικριωµάτων µε λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, 
προσδεµένα µε σύρµα ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του 
ικριώµατος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς 
τανυσµένα. 
 

Επισηµαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωµάτων είναι υποχρεωτική για 
όλες τις κατασκευές εντός κατοικηµένων περιοχών. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 

ΕΥΡΩ  
 
 
23.20  Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2312  
 

Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων και θεµελίων, µε ξυλοζεύγµατα, 
σανιδώµατα, µαδέρια ή παρεµφερούς τύπου µεθοδολογία σε οποιοδήποτε 
πλάτος ή βάθος σκάµµατος, ύστερα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, µε τα 
απαιτούµενα υλικά και συνδέσµους καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής, 
αποσύνδεσης και αποµάκρυνσης των υλικών για επαναχρησιµοποίηση. Στο 
πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών της αναγραφόµενης ποσότητας 
αντιστήριξης, θα σηµειώνεται απαραιτήτως ο χαρακτηρισµός εδάφους που έχει 
καθοριστεί για το επιµετρούµενο σκάµµα, προκειµένου να πιστοποιηθεί η 
αναφερόµενη εργασία.  
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ξυλοζεύγµατος επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή µε 
τις παρειές του σκάµµατος 

 

ΕΥΡΩ  
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23.21  Αντιστηρίξεις µε την µέθοδο Βερολίνου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2312  
 

Για την διαµόρφωση πασσάλων µήκους έως 20,0 m, αποτελουµένων από δύο 
διατοµές (προφίλ) µορφοχάλυβα U220 συγκολληµένες µεταξύ τους µε 
χαλύβδινες πλάκες, και την τοποθέτηση αυτών εντός οπών διαµέτρου 450 mm 
που έχουν διανοιχθεί µε διατρητικό µηχάνηµα πασσάλων. 
 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των διατοµών του µορφοχάλυβα, η εισκόµιση 
και αποκόµιση του διατρητικού εξοπλισµού και των χαλυβδίνων στοιχείων, η 
διάνοιξη της οπής, η αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφής, η επιτόπου 
συναρµολόγηση ή συγκόλληση, οι διανοίξεις οπών στα µεταλλικά στοιχεία, o 
καταβιβασµός των πασσάλων στην οπή, η πάκτωση των πασσάλων στον 
πυθµένα την οπής µε σκυρόδεµα κατηγοριας C16/20 και η πλήρωση της 
υπόλοιπης οπής µε ισχνό σκυρόδεµα ή µείγµα άµµου-τσιµέντου.  
 
∆εν συµπεριλαµβάνονται τα οποιασδήποτε µορφής ειδικά τεµάχια που 
συγκολλούνται στις κατακόρυφες ράβδους για τη κατασκευή /εφαρµογή 
τενόντων, αγκυρίων κλπ, τα οποία αποζηµιώνονται µε τη τιµή του άρθρου 61.05. 
 
Η επιµέτρηση προς πληρωµή των πασσάλων της µεθόδου Βερολίνου θα γίνεται 
σε µέτρα µήκους διδύµου προφίλ U220, πλήρως εγκιβωτισµένου στο σκυρόδεµα, 
σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.  
Στη περίπτωση χρήσης άλλων διατοµών, η τιµή θα εξάγεται αναλογικά, µε 
κριτήριο το βάρος των µεταλλικών διατοµών. 
 

Για ένα µέτρο µήκους (m) πασσάλου κατά τα ανωτέρω.  
 

ΕΥΡΩ   
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 31. ΧΑΛΙΚΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟ∆ΕΜΑΤΑ  
 

 
31.01  Χαλικόδεµα των 175 kg τσιµέντου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3101  
 

Χαλικόδεµα των 175 kg τσιµέντου, µε χαλίκι διαστάσεων 0,7 έως 7 cm παντός 
είδους τµηµάτων έργου, 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 
(χειρωνακτικά 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). 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
31.02 Γαρµπιλοδέµατα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3207  
 

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). 
 

31.02.01  Για γαρµπιλόδεµα των 200 kg τσιµέντου ανά m3  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3207 
 

ΕΥΡΩ  
 

31.02.02  Για γαρµπιλόδεµα των 250 kg τσιµέντου ανά m3  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3208 
 

ΕΥΡΩ  
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 32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  
 

 
 
32.01 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε 

χρήση αντλίας ή πυργογερανού  
 

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος 
οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση 
αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την 
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,και τις 
ΕΤΕΠ: 
 

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί 
τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την 
παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά 
πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό 
σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων 
υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, 
εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό 
σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος 
στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος 
συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας 
τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των 
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η 
ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

 Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα 
σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών 
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη 
συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της 
άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την 
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 
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δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων 
µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, 
στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, 
φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την 
θέση σκυροδέτησης.  

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων 
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός 
από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, 
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις  
 
32.01.01  Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10  

 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3211 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ  
 

32.01.02 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12  
 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3212 
  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

 ΕΥΡΩ  
 
32.01.03 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15  

 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213  
  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

 ΕΥΡΩ  
 
32.01.04 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20  

 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214  
  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

 ΕΥΡΩ  
 
32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25  

 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215  
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

 ΕΥΡΩ  
 
32.01.06 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30  

 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

 ΕΥΡΩ  
 
32.01.07 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37  

 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3216  
  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

 ΕΥΡΩ  
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32.02 Προµήθεια, µεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 

χωρίς χρήση αντλίας  
 

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 
(ΚΤΣ), µε την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέµατος και την συµπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη 
κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί 
τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την 
παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά 
πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 
 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 
του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό 
σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων 
υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, 
εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των 
αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή 
το µίγµατος και οι πλάγιες µεταφορές του µέχρι την θέση διάστρωσης, µε 
χρήση οποποιωνδήποτε µέσων εκτός από αντλία σκυροδέµατος και 
πυργογερανό, 

 

 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος 
συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας 
τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των 
αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η 
ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

 

 Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα 
σε τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 

 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών 
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη 
συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της 
άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την 
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 

 

δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων 
µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και 
αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση 
σκυροδέτησης.  

 

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων 
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 
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Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός 
από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, 
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις  
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

32.02.01  Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10  
 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3211 
 

ΕΥΡΩ  
 

32.02.02 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12  
 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3212 
 

 ΕΥΡΩ  
 
32.02.03 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15  
 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213  
 

 ΕΥΡΩ  
 
32.02.04 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20  
 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214  
 

 ΕΥΡΩ  
 
32.02.05 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25  
 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215  
 

 ΕΥΡΩ  
 

 
32.05 Σκυροδέµατα µικρών έργων  

 

Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες 
σκυροδέµατος ή αυτοκινούµενες µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την 
διάστρωση και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς 
την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.  
 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 
ανάµιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και 
συµπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Επιµέτρηση 
ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα θεωρούνται τα έργα µε 
ηµερήσια απαίτηση µέχρι 50 m3 σκυροδέµατος. Για µεγαλύτερες ποσότητες, η 
τιµολόγηση γίνεται µε βάση το άρθρο 32.02. 
  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
32.05.01  Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10  

 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3211 
 

ΕΥΡΩ  
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32.05.02 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12  
  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3212 
 

ΕΥΡΩ  
 
32.05.03 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15  

 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213  
 

 ΕΥΡΩ  
 
32.05.04 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20  

 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214  
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
32.10  Προκατασκευασµένα τοιχοπετάσµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215 
 

Προκατασκευασµένα τοιχοπετάσµατα από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας 
C25/30, σε βιοµηχανική εγκατάσταση, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΝ 14992 
"Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Στοιχεία προκατασκευασµένων 
τοίχων", µε σήµανση CE,  πλήρη µε τις εγκοπές υποδοχής υστεροχύτου 
σκυροδέµατος και τις αναµονές των χαλυβδίνων οπλισµών.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια των τοιχοπετασµάτων, η 
µεταφορά επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές µέχρι την θέση 
τοποθέτησης, η απαιτούµενη απασχόληση γερανών κλπ εξοπλισµού, η 
τοποθέτηση και προσωρινή στερέωση στις προβλεπόµενες θέσεις, η 
συµπλήρωση/πρόσδεση του χαλυβδίνου οπλισµού και η προµήθεια, µεταφορά, 
διάστρωση και συµπύκνωση του υστεροχύτου σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή ή/και τα προβλεπόµενα στην µετέτη του έργου.  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πλήρως τοποθετηµένων τοιχοπετασµάτων.. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
32.11  Προκατασκευασµένες πρόπλακες από σκυρόδεµα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215 
 

Προκατασκευασµένες πρόπλακες από σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37, πάχους 
έως 10 cm πλάτους έως 70 cm και µήκους έως 1,50 m, µε οπλισµο κατηγορίας 
B500C, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13747 "Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - 
Προκατασκευασµένες πλάκες για συστήµατα δαπέδων", µε σήµανση CE.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια των προπλακών, η µεταφορά 
επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές µέχρι την θέση τοποθέτησης, η 
τοποθέτηση και προσωρινή στερέωση στις προβλεπόµενες θέσεις, η 
συµπλήρωση/πρόσδεση του χαλυβδίνου οπλισµού και η προµήθεια, µεταφορά, 
διάστρωση και συµπύκνωση του υστεροχύτου σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή ή/και τα προβλεπόµενα στην µετέτη του έργου.  
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ  
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32.15  Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισµένο σκυρόδεµα µε διογκωµένη 
πολυστερίνη 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7933.1 
 

Προµήθεια, κοπή, τοποθέτηση και στερέωση στοιχείων από διογκωµένη 
πολυστερίνη ειδικού βάρους τουλάχιστον 25 kg/m3, για την πλήρωση διακένων 
φορέων από σκυρόδεµα (λ.χ. πλακών τύπου Zöllner), διακένων αρµών και 
εγκοπών. 
Η στερέωση των σωµάτων πλήρωσης θα εξασφαλίζει την σταθερότητά τους κατά 
την διάστρωση και συµπύκνωση του σκυροδέµατος. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) τοποθετηµέτων σωµάτων πλήρωσης. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

32.20 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος προσθηκών καθ’ ύψος υπάρχοντος 
οικοδοµήµατος, όταν το ύψος υπερβαίνει τα 15,00 m 

 

 Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 3218 
 

Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας, σε προσθήκες καθ’ 
ύψος υπάρχοντος οικοδοµήµατος, όταν οι εργασίες εκτελούνται σε ύψος άνω των 
15,00 m, από την µέση στάθµη του δαπέδου εργασίας. Επιµέτρηση ανά κυβικό 
µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

32.25 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  
 
Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν 
η συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο 
έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και 
εργατοτεχνικού προσωπικού.  
 

Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προµέτρηση του έργου ή αποτελεί 
µεµονωµένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώµα κλπ) που δεν µπορεί να 
κατασκευαστεί µαζί µε άλλα. 
 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, 
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

 

32.25.01 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12  
  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3223.Α.3 
  

 ΕΥΡΩ  
 
32.25.02 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15  
  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3223.Α.4  
  

 ΕΥΡΩ  
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32.25.03 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20  
  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3223.Α.5  
  

 ΕΥΡΩ  
 
32.25.04 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25  
  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3223.Α.6  
  

 ΕΥΡΩ  
 
32.25.05 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30  
  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3223.Α.7 
  

 ΕΥΡΩ  
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 33. ΘΗΡΑΪΚΟ∆ΕΜΑΤΑ  
 

 
 
 
33.01  Κατασκευή στρώσεων από θηραϊκόδεµα 
 

Κατασκευή στρώσεων από θηραϊκόδεµα µε αδρανή διαστάσεων 0,7 έως 7,0 cm, 
σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασιών.  
 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη 
(χειρωνακτικά 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). 
 

 

33.01.01  Με ισχνό θηραϊκόδεµα  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3301 
 

ΕΥΡΩ  
 

33.01.02  Με µέτριο θηραϊκόδεµα  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3302 
 

ΕΥΡΩ  
 

33.01.03  Με ισχυρό θηραϊκόδεµα  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3303 
 

ΕΥΡΩ  
 

33.01.04  Με ισχυρό θηραϊκόδεµα µε προσθήκη 100 kg τσιµέντου ανά m3  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3304 
 

ΕΥΡΩ  
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 34. ΛΙΘΟ∆ΕΜΑΤΑ 
 

 
 
34.01 Κατασκευές από λιθόδεµα µε κροκάλες και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα 
 

Κατασκευή στρώσεων από λιθόδεµα αποτελούµενο από κροκάλες και 
χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα, σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασιών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί 
τόπου του έργου, η ανάµιξη (χειρωνακτικά 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). 
 

34.01.01 Με λιθόδεµα από κροκάλες και χαλικόδεµα µε 150 kg τσιµέντο ανά m3 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3401.1 
 

ΕΥΡΩ  
 

34.01.02 Με λιθόδεµα από κροκάλες και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα µε 200 kg 
τσιµέντο ανα m3 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3401.2 
 

ΕΥΡΩ  
 

34.01.03 Με λιθόδεµα από κροκάλες και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα µε 250 kg 
τσιµέντο ανα m3 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3402.1 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
34.02 Κατασκευές από λιθόδεµα µε αργούς λίθους λατοµείου και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα 
 

Κατασκευή στρώσεων από λιθόδεµα αποτελούµενο από αργούς λίθους 
λατοµείου ή κατεδαφίσεων και χαλικόδεµα ή σκυρόδεµα, σε oποιαδήποτε θέση 
του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών. 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη 
(χειρωνακτικά 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). 
 

34.02.01 Με λιθόδεµα από αργούς λίθους λατοµείου και χαλικόδεµα ή 
σκυρόδεµα των 200 kg τσιµέντου ανά m3 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3401.1 
 

ΕΥΡΩ  
 

34.02.02 Με λιθόδεµα από αργούς λίθους λατοµείου και χαλικόδεµα ή 
σκυρόδεµα των 250 kg τσιµέντου ανά m3 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3401.1 
 

ΕΥΡΩ  
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 35. ΚΙΣΗΡΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΚΥΨΕΛΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΠΕΡΛΙΤΟ∆ΕΜΑΤΑ - ΣΚΩΡΙΟ∆ΕΜΑΤΑ  
  

 
35.01  Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεµα. 
 

Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεµα, σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια 
των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη (χειρωνακτικά 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). 
 

35.01.01  Με ισχνό κισηρόδεµα  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3501 
 

ΕΥΡΩ  
 

35.01.02 Με κισηρόδεµα ενισχυµένο µε 100 kg τσιµέντο ανά m3 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3502 
 

ΕΥΡΩ  
 

35.01.03 Με κισηρόδεµα ενισχυµένο µε 150 kg τσιµέντο ανά m3 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3503 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

 
35.02  Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3504  
 

Κατασκευή στρώσεων µεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεµα βάρους 400 
και 600 kg/m3, µε 250 kg τσιµέντου ανά m3, στις προβλεπόµενες από την µελέτη 
θέσεις για την µόνωση δωµάτων και την δηµιουργία των απαιτουµένων ρύσεων. 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη 
(χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος), o καθαρισµός της επιφανείας 
διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεµα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης 
από κυψελωτό κονιόδεµα των 400 kg/m3 (σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του 
συνολικού προβλεποµένου) και η διάστρωση, µετά την παρέλευση του 
προβλεποµένου από την µελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους µε κυψελωτό 
κονιόδεµα των 600 kg/m3. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

35.03  Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα βάρους 800 kg/m3 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3505  
 

Κατασκευή στρώσεων κυψελωτού κονιοδέµατος βάρους 800 kg/m3, µε 250 kg 
τσιµέντου ανά m3, σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασιών. 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. 
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
35.04  Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέµατος των 200 kg στσιµέντου ανά m3 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3506  
 

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα µε διωγκωµένο περλίτη και 200 
kg τσιµέντου ανά m3, σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασιών. 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). 
 

ΕΥΡΩ  
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 38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ  
 

 
 

 
38.01  Ξυλότυποι χυτών τοίχων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801  
 

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθµη από 
το έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 4,00 m, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα 
(τύποι)". 

 

Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών 
πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού και του ικριώµατος θα είναι τέτοιας 
αντοχής ώστε να µπορούν να παραλαµβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την 
κατασκευή φορτία χωρίς παραµορφώσεις ή υποχωρήσεις.  
 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
38.02  Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811  
 

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

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
38.03  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816  
 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, 
φατνωµάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε 
στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 
m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των 
χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η 
εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 
 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ 
 
  

38.04  Καµπύλοι ξυλότυποι απλής καµπυλότητας  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3821  
 

Ξυλότυποι απλής καµπυλότητας, περί κατακόρυφο άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων 
ή παραστάδων) ή οριζόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων), σε ύψος της ανώτατης στάθµης 
αυτών µέχρι 5,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)".  
 

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

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
38.05  Καµπύλοι ξυλότυποι διπλής καµπυλότητας  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3823  
 

Ξυλότυποι διπλής καµπυλότητας, όπως τρούλων και κελυφών περί κατακόρυφο 
άξονα (λ.χ. κυκλικών στύλων ή παραστάδων) ή οριζόντιο άξονα (λ.χ. αψίδων), σε 
ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)".  
 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ  
 

 
38.06  Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων λόγω ύψους  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3824  
 

Προσαύξηση τιµής ξυλοτύπων ανά βαθµίδα ύψους 2,00 m ή κλάσµα αυτής, 
πέραν του βασικού ύψους που αναφέρεται στο οικείο άρθρο.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας ξυλοτύπου. 
 

ΕΥΡΩ  
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38.10  Πρόσθετη τιµή επεξεργασίας σανιδώµατος ξυλοτύπων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841  
 

Πρόσθετη τιµή επεξεργασίας αανιδώµατος ξυλοτύπων χυτλων τοίχων και 
συνήθων κατασκευών, επιπέδων ή απλής καµπυλότητας, προς απόκτηση λείων 
επιφανειών σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 
"Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος". 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
 

38.13  Ξυλότυποι εµφανών σκυροδεµάτων  
  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841 
 

Ξυλότυποι επιπέδων, καµπύλων ή κεκλιµένων εµφανών επιφανειών 
σκυροδεµάτων, µε κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισµένες σανίδες σε 
αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή ξυέία µε λιγώτερες από πέντε χρήσεις), 
για την επίτευξη του προβλεπόµενου επιφανειακού τελειώµατος, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου 
σκυροδέµατος".   
 

Συµπεριλαµβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων µε κατάλληλο αντικολλητικό 
υλικό, η τοποθέτηση πλαστικών παρεµβληµάτων στα δεσίµατα του ξυλότυπου 
και η υδατο-στεγής σφράγιση των αρµών του ξυλότυπου.,  
 

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχροµη εφαρµογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 
"Πρόσθετη τιµή επεξεργασίας σανιδώµατος ξυλοτύπων" 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
 

38.14 Πλαστικότυποι φατνωµατικών πλακών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816  
 

Πλαστικότυποι φατνωµατικών πλακών, οιοασδήποτε µορφής και σχεδίου.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
38.14.01  Με φατνώµατα ύψους 300 mm 
  

  ΕΥΡΩ  
 
38.14.02  Με φατνώµατα ύψους 425 mm 
 

  ΕΥΡΩ  
 
 
 

38.15  Μεταλλότυποι υποστηλωµάτων ορθογωνικής διατοµής 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 
 

Μεταλλότυποι υποστυλωµάτων ορθογωνικής διατοµής, από λαµαρίνα πάχους 
τουλάχιστον 2 mm, µε νευρώσεις ακαµψίας για την αποφυγή παραµορφώσεων, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεµα (τύποι)".   
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται  όλα τα απαιτούµενα υλικά (σιδηρότυπος, 
ξυλεία και µικροϋλικά στερεώσεως και στηρίξεως) επί τόπου, τα απαιτούµενα 
µηχανικά µέσα για την ανύψωση και καταβίβαση τους, και η εργασία πλήρους 
κατασκευής και µορφώσεως των σιδηρότυπων, καθώς και η αποσύνθεση και 
αποκοµιδή αυτών,  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

38.16  Μεταλλότυποι υποστηλωµάτων κυλινδρικής διατοµής  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 
 

Μεταλλότυποι υποστυλωµάτων κυλινδρικής διατοµής, από λαµαρίνα πάχους 
τουλάχιστον 2mm, για ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 4.00 m, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα 
(τύποι)".  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται  όλα τα απαιτούµενα υλικά (σιδηρότυπος, 
ξυλεία και µικροϋλικά στερεώσεως και στηρίξεως) επί τόπου, τα απαιτούµενα 
µηχανικά µέσα για την ανύψωση και καταβίβαση τους, και η εργασία πλήρους 
κατασκευής και µορφώσεως των σιδηρότυπων, καθώς και η αποσύνθεση και 
αποκοµιδή αυτών,  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ 
 
 

38.17  Προσαύξηση τιµής µεταλλοτύπων λόγω ύψους 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3817  
 

Προσαύξηση τιµής µεταλλότυπων υποστυλωµάτων οποιασδήποτε διατοµής ανά 
βαθµίδα ύψους 2,00 m ή κλάσµα αυτής, πέραν των αρχικών 4,00 m από το 
δάπεδο εργασίας.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
38.18  ∆ιαµόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεµα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 
 

∆ιαµόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από 
σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 
"Καλούπια εµφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέµατος",µε χρήση ξύλινων ή 
πλαστικών πηχίσκων διατοµής έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους 
ξυλοτύπους. Περιλαµβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών φθορών που είναι 
δυνατόν να προκληθούν κατά την αφαίρεση του ξυλοτύπου, µε χρήση 
τσιµεντοκονίας ή επισκευαστικού κονιάµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
 

ΕΥΡΩ  
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38.20  Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 
 

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

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

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

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

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

 
Πεδίο εφαρµογής 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm 2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 
10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 
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Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, 
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα 
ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

• Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή 
αυτών. 

• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 

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

38.20.01  Χαλύβδινοι οπλισµοί λείοι κατηγορίας Β500A  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3872 
 

ΕΥΡΩ  
 

38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

ΕΥΡΩ  
 

38.20.03 ∆οµικά πλέγµατα B500C (  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

ΕΥΡΩ  
  

 
38.25  Προσαύξηση τιµής σιδηροπλισµών ειδικών κατασκευών 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3876  
 

Προσαύξηση τιµής σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων για τµήµατα αψίδων και 
θόλων, τρούλλων και κελυφών.  

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

ΕΥΡΩ  
 

38.30 Οπλισµός σκυροδέµατος από ανοξείδωτο χάλυβα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873 
 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, κοπή, διαµόρφωση και τοποθέτηση 
οπλισµού σκυροδεµάτων από ανοξείδωτους χάλυβες,, σύµφωνα µε την µελέτη του 
έργου και την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 
 

Η τιµή εφαρµόζεται ανεξαρτήτως της κατηγορίας του ανοξείδωτου χάλυβα. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηµένου οπλισµού, βάσει αναλυτικών πινάκων 
οπλισµού 
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38.30.01  Ανοξείδωτοι οπλισµοί λείοι  
 

ΕΥΡΩ  
 

38.30.02 Ανοξείδωτοι οπλισµοί µε νευρώσεις 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
38.35 Ειδικός οπλισµός ενισχύσεων από τιτάνιο   
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3874 
 

Ράβδοι Τιτανίου κατηγορίας Grade 2, υψηλής αντοχής και ανθεκτικότητας στην 
διάβρωση, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς ASTM B265 και Β348, κάθε 
διαµέτρου, χωρίς κατεργασία, επί οποποιωνδήποτε τµηµάτων του έργου.  
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
38.40  Εφαρµογή προέντασης  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3874  
 

Εφαρµογή προέντασης σε οποιαδήποτε στοιχεία των κατασκευών, σύµφωνα µε 
την µελέτη και τη ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Προένταση σκυροδέµατος". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του 
χάλυβα προέντασης, η προµήθεια, τοποθέτηση και στερέωση των σωλήνων 
διέλευσης των τενόντων, η τοποθέτηση των τενόντων εντός των σωλήνων, η 
προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών έδρασης και των κώνων αγκύρωσης 
(του εκάστοτε εφαρµοζοµένου συστήµατος προέντασης), η τάνυση των 
καλωδίων και η εφαρµογή τσιµεντενέµατος πλήρωσης των σωλήνων διέλευσης 
των τενόντων.  
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηµένου χάλυβα προέντασης 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
38.45  Αποστατήρες σιδηροπλισµού σκυροδεµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873 
 

Προµήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιµεντοειδή υλικά στηριγµάτων 
(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισµού στοιχείων από σκυρόδεµα, για την επίτευξη 
της προβλεπόµενης από τους κανονισµούς και την µελέτη επικάλυψης του 
οπλισµού, σε οποιαδήποτε τµήµατα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.  
 

ΕΥΡΩ  
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 41. ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  
 
 

 
41.01  Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4104  
 

Λιθοπληρώσεις τάφρων, στραγγιστηρίων κλπ, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, µε 
αργούς λίθους λατοµείου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 
"Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθµισµένα αδρανή". 
 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των αργών λίθων επί τόπου του 
έργου, οι πλάγιες µεταφορές και η εργασία τοποθέτησης και τακτοποίησης εντός 
του ορύγµατος, µε ή χωρίς υποβοήθηση µηχανικών µέσων,  
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
41.02  Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδοµή  

 

Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδοµήµ σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". Συµπεριλαµβάνεται η 
προµήθεια και µεταφορά των αργών λίθων επί τόπου του έργου, οι πλάγιες 
µεταφορές και η εργασία διαµόρφωσης της επιφανείας του προς κάλυψη 
εδάφους και η διαλογή και τοποθέτηση των αργών λίθων,  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

41.02.01  Λιθόστρωτα πάχους µέσου πάχους έως 25 cm  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4106 
 

ΕΥΡΩ  
 

41.02.02 Λιθόστρωτα πάχους µέσου πάχους άνω των 25 cm  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4107 
 

ΕΥΡΩ  
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42. ΑΡΓΟΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ  
 
 

 
Με τις τιµές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιµολογούνται οι εργασίες για 
την κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από 
φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) 
και χρησιµοποιούνται µετά από σποραδική επεξεργασία κατά το κτίσιµο για 
βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδοµή). 
 
Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσµίξεις ή ρηγµατώσεις που επηρεάζουν την 
αντοχή τους, δεν θα έχουν σηµαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι 
επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας ώστε να κτίζονται µε αρµούς το πολύ 25 
mm. 
 
Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες όλες οι δαπάνες: 

-  αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους 
ρύπους (λάσπη, σκουριά, χρώµατα κλπ), 

- επι τόπου παραγωγής των αναφερόµενων τύπων κονιαµάτων τοιχοποιάς, ή 
χρήσης ετοίµων κονιαµάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιοµηχανικής 
προέλευσης µε σήµανση CE, 

- ενδεχόµενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαµάτων (pigments), σε 
αναλογία έως 5% κατά βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριµµάτων οπτής 
αργίλου (συνήθως σε µίγµατα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), 

- κατασκευής των απαιτούµενων απλών αρµολογηµάτων. 
- κατασκευής τυχόν ολόσωµων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων, 
 
∆εν 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,  

 

 

42.01  Αργολιθοδοµές µε ασβεστοκονίαµα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4201  
 

Αργολιθοδοµές µε ασβεστοκονίαµα 1 : 2 1/2, πάσης φύσεως τοίχων, 
οποποιωνδήποτε διαστάσεων, δύο ορατών όψεων, 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) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
42.05 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 150 kg τσιµέντου 
   

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) 
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42.05.01  Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα χωρίς ορατές όψεις  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4205 
 

ΕΥΡΩ  
 

42.05.02 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα µιάς ορατής όψεως  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4206 
 

ΕΥΡΩ  
 

42.05.03 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα δύο ορατών όψεων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4207 
 

ΕΥΡΩ  
 

  
 

42.11 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου 
 

Αργολιθοδοµές µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 
ασβέστου, 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) 
 
42.11.01  Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα χωρίς ορατές όψεις  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4211 
 

ΕΥΡΩ  
 

42.11.02 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα µιάς ορατής όψεως  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4212 
 

ΕΥΡΩ  
 

42.11.03 Αργολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα δύο ορατών όψεων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4213 
 

  Σε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους µη υπερβαίνον τα 
4,00m.  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

42.26 Μόρφωση εξέχουσας ακµής αργολιθοδοµών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4226  
 

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

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 

ΕΥΡΩ  
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42.51 Κοινές γωνιολιθοδοµές  
 

Κοινές γωνιολιθοδοµές από φυσικούς γωνιολίθους (τουλάχιστον ηµιλαξευτούς) 
παντός είδους τµηµάτων τοίχων από αργολιθοδοµή, 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) 
 

42.51.01  Κοινές γωνιολιθοδοµές µε ασβεστοκονίαµα 1:2 1/2  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4251 
   

  ΕΥΡΩ  
 

42.51.02 Κοινές γωνιολιθοδοµές µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα των 150 kg 
τσιµέντου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4257 
 

ΕΥΡΩ  
 

42.51.03 Κοινές γωνιολιθοδοµές µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα 400 kg τσιµέντου 
και 0,08 m3 ασβέστου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4262 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

42.65 Προσαύξηση τιµής αργολιθοδοµών και γωνιολιθοδοµών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4265  
 

Προσαύξηση τιµής αργολιθοδοµών και γωνιολιθοδοµών ανά 2,00 m ή κλάσµα 
αυτών προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους από του κατά περίπτωση 
δαπέδου εργασίας, για την δόµηση εξωτερικών τοίχων.  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 

ΕΥΡΩ  
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 43. ΛΙΘΟ∆ΟΜΕΣ  
 

 
 
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, 
 
∆εν 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. 
 

 

43.01 Λιθοδοµές ανωδοµών 
 

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".. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

43.01.01  Λιθοδοµές ανωδοµών µε ασβεστοκονίαµα 1:2 1/2  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4301 
   

  ΕΥΡΩ  
 

43.01.02 Λιθοδοµές ανωδοµών µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 1/2 των 150 kg 
τσιµέντου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4307 
 

ΕΥΡΩ  



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 65 /250 

 
 
43.01.03  Λιθοδοµές ανωδοµών µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg 

τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου  
 

 Γιά τοίχους υπογείου δυο ορατών όψεων, τοίχους βάσεως και 
ισογείου. 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4313 
   

  ΕΥΡΩ  
 
 

 

43.05  Λιθοδοµές θεµελίων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4305  
 

Λιθοδοµές θεµελίων από αργούς λίθους και των απαιτούµενων γωνιολίθων 
µεγάλων (αγκωναριών) και µικρών (παραγκωνίων) για τοίχους θεµελίων 
εφαπτόµενους στις παριές εκσκαφής και σε οποιοδήποτε βάθος από την 
επιφάνεια του φυσικού εδάφους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-
00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

43.05.01  Λιθοδοµές θεµελίων µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 1/2 των 150 kg 
τσιµέντου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4305 
   

  ΕΥΡΩ  
 

43.05.02 Λιθοδοµές θεµελίων µε τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg 
τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4311 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
43.06 Λιθοδοµές για τοίχους υπογείων µιάς ορατής όψης 

 

Λιθοδοµές από αργούς λίθους και των απαιτουµένων γωνιολίθων µεγάλων 
(αγκωναριών) και µικρών (παραγκωνίων) για τοίχους υπογείων µιάς ορατής 
όψεως και σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από το έδαφος ή βάσεων µε ανωτάτη 
στάθµη πάνω από το µέσο υψόµετρο κάθε πλευράς µη υπερβαίνων τα 1, 50m, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

43.06.01  Λιθοδοµές για τοίχους υπογείων µιάς ορατής όψης µε 
ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 1/2 των 150 kg τσιµέντου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4306 
   

  ΕΥΡΩ  
 

43.06.02 Λιθοδοµές για τοίχους υπογείων µιάς ορατής όψης µε 
τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 ασβέστου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4312 
 

ΕΥΡΩ  
 



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 66 /250 

 

 
43.21 Προσαύξηση τιµής λιθοδοµών 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4321  
 

Προσαύξηση τιµής λιθοδοµών από αργούς λίθους και γωνιολίθων ανά 2,00 m ή 
κλάσµα αυτών προσθέτου ύψους για δόµηση εξωτερικών υπέρ το ισόγειο τοίχων 
υπερκειµένων ορόφων.  
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

 
43.22  Κατασκευή λιθοδοµής δύο όψεων 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4307 
 

Κατασκευή λιθοδοµής δύο όψεων από επιλεγµένους φυσικούς πλακοειδείς 
λίθους και κατεργασία του κονιάµατος των αρµών, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
43.51 Ξυστές ογκολιθοδοµές 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4307 
 

Ξυστές ογκολιθοδοµές από ογκολίθους συµπαγούς πώρου ή ψαµµίτη ελαχίστων 
διαστάσεων: µήκος 0,60 m, πλάτος 0,40 m, ύψος 0,50 m, για βάσεις και λοιπά 
τµήµατα τοίχων από αργολιθοδοµή. 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

� Ο ορθογωνισµός των εδρών (γώνιασµα) και η κατεργασία τους στις 
προβλεπόµενες νες διαστάσεις  

� Η λάξευση των ακµών των µετώπων µε γλυφές (καλεµιές) πλάτους 3 cm  
� Η δόµηση κατά ισουψείς οριζότίους δόµους, µε ευθυγράµµιση των επιφανειών 
έδρασης 

� Η σύνδεση των λίθων µεταξύ τους µε σιδηρές λάµες 10 x 4 cm και η σύνδεση 
των λίθων µε την αργολιθοδοµή του τοίχου µε σιδηρά τζινέτια Τ.  

� Η συγκόλληση των ογκολίθων µε υδαρές τσιµεντοκονίαµα των 350 kg και η 
έγχυση γαλακτώµατος τσιµέντου (αριάνι) στους αρµούς.  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου ογκολιθοδοµής. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
43.56  Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαµάς) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4356.1 
   

Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαµάς), που κατασκευάζονται µε πωρόλιθους ή 
ψαµµόλιθους πάχους 10 έως 15 cm. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) για συµβατικό µέσο πάχος 0,15 m  
 

ΕΥΡΩ   
 



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 67 /250 

 
 

43.60 Πρόσθετη τιµή λιθοδοµών για προσθήκη ορόφου 
 

Γενική πρόσθετη τιµή λιθοδοµών οποιουδήποτε είδους, για προσθήκη ορόφου 
επί υπάρχοντος κτιρίου. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 

43.60.01  Πρόσθετη τιµή λιθοδοµών για προσθήκη ορόφου σε ύψος από 8,00 
m και µέχρι 15,00 m.  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4401 
   

Εφαρµογή  όταν η στάθµη του ορόφου απέχει από το δάπεδο 
εργασίας  8,00 - 15,00 m. 

 

  ΕΥΡΩ  
 

43.60.02 Πρόσθετη τιµή λιθοδοµών για προσθήκη ορόφου σε ύψος που 
υπερβαίνει τα 15,00 µέτρα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4402 
 

Εφαρµογή  όταν η στάθµη του ορόφου απέχει από το δάπεδο 
εργασίας  περισσότερο απο 15,00 m. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
 



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 68 /250 

 
 

 45. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟ∆ΟΜΩΝ  
 

 

 
 

45.01 ∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών χωρικού τύπου 
 

∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθµη από το 
δάπεδο εργασίας κατά την δόµηση των τοίχων µε την διαλογή των λίθων που 
τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και την επεξεργασία τους µε 
χονδροπελέκηµα, µε την κατεργασία του κονιάµατος δόµησης των αρµών της 
πρόσοψης, την απόξεση του επιφανειακού κονιάµατος µε κατάλληλο εργαλείο 
πριν αποξηρανθεί για την εκβάθυνση των αρµών σε βάθος 2 - 4 cm, και τον 
καθαρισµό της επιφανείας από τα κονιάµατα µε λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο 
κατάλληλο εργαλείο. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 

45.01.01 ∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών ανωµάλου χωρικού τύπου  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4501 
 

∆ιαµόρφωση µε λίθους επεξεργασµένους µε το σφυρί 
(χονδροπελέκηµα). 
 

ΕΥΡΩ  
 

45.01.02  ∆ιαµόρφωση όψεων λιθοδοµών πλακοειδούς χωρικού τύπου  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4502 
   

∆ιαµόρφωση κυρίως µε επιλογή πλακοειδών λίθων διαφόρων 
διαστάσεων. 

   

  ΕΥΡΩ  
 
 

45.03 ∆ιαµόρφωση όψεων ακανονίστων (ηµιεµπλέκτων) λιθοδοµών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4503  
 

∆ιαµόρφωση όψεων ακανονίστων (ηµιεµπλέκτων) λιθοδοµών σε οποιαδήποτε 
στάθµη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόµηση των τοίχων.  
 

Συµπεριλαµβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή 
επιφάνεια ώστε να έχουν κατά το δυνατόν ισοµεγέθεις διαστάσεις, η κατεργασία 
των προσώπων και των επιφανειών εδράσεως µε χονδροποελέκηµα, η 
προσαρµογή τους ώστε το πλάτος των αρµών να µην υπερβαίνει τα 2 1/2 cm µε 
χρήση σφηνών (τσιβίκια), η απόξεση του κονιάµατος των αρµών σε βάθος 2 - 4 
cm και ο καθαρισµός της επιφάνειας από τα κονιάµατα µε λινάτσα, ψήκτρα ή 
άλλο κατάλληλο εργαλείο. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 

ΕΥΡΩ  
 
 
45.04 ∆ιαµόρφωση όψεων πολυγωνικών λιθοδοµών (µωσαϊκό) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4504  
 

∆ιαµόρφωση όψεων πολυγωνικών λιθοδοµών (µωσαϊκό), σε οποιαδήποτε 
στάθµη από το δάπεδο εργασίας κατά την δόµηση των τοίχων.  
 



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 69 /250 

Συµπεριλαµβάνεται η διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή 
επιφάνεια, η κατεργασία των προσώπων σε ακανόνιστα πολυγωνικά σχήµατα, η 
επεξεργασία αυτών µε ή χωρίς τη χρήση γωνιολίθων, η λάξευση των επιφανειών 
έδρασης σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, συναρµογή των λίθων µε αρµούς ίσου 
πλάτους 1 cm χωρίς την παρεµβολή σφηνών (τσιβικιών) και ο καθαρισµός της 
επιφάνειας από τα κονιάµατα µε λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 
 

ΕΥΡΩ  
 
45.05 ∆ιαµόρφωση όψεων εµπλέκτων λιθοδοµών 

 

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

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 
 

45.05.01 ∆ιαµόρφωση όψεων ηµιξέστων, εµπλέκτων, ψευδοϊσοδόµων 
λιθοδοµών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4511 
 

ΕΥΡΩ  
 

45.05.02  ∆ιαµόρφωση όψεων ξεστών, εµπλέκτων, ψευδοϊσοδόµων λιθοδοµών  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4515 
   

  ΕΥΡΩ  
 

45.05.03  ∆ιαµόρφωση όψεων ξεστών, εµπλέκτων, ισοδόµων λιθοδοµών  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4525 
   

  ΕΥΡΩ  
 
45.06 ∆ιαµόρφωση όψεων γωνιολιθοδοµών από µαλακούς γωνιολίθους λατοµείου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4531  
 

∆ιαµόρφωση όψεων ηµιξέστου γωνιολιθοδοµής από µαλακούς γωνιολίθους 
λατοµείου, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται 
η κατεργασία των προσώπων σε ορθογωνικά σχήµατα ποικίλου ύψους 
(γώνιασµα), η επεξεργασία των επιφανειών έδρασης και επαφής αυτών ώστε το 
πλάτος των αρµών να µην υπερβαίνει το 1,0 cm, η επεξεργασία των προσώπων 
και η δόµηση κατά ισοϋψείς ή ανισουψείς δόµους. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 

ΕΥΡΩ  



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 70 /250 

 
 

 

 46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟ∆ΟΜΕΣ  
  
 

 
 Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από 

οπτοπλίνθους έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 

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

 

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

 

γ)  Στη τιµή µονάδας δεν συµπεριλαβάνονται και τιµολογούνται ιδιαίτερα: 

- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσµικτα και τα 
ενσωµατούµενα µεταλλικά στοιχεία (πλέγµατα, γαλβανισµένοι συνδεµοι 
και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 

- η τοποθέτηση  υγροµονωτικών µεµβρανών και η διαµόρφωση 
νεροχυτών και καπακιών 

- η πλήρωση των αρµών µε µαστίχη 
= η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων 

διαζωµάτων 
 

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

 
 
46.01 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm 

 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.  
 

 
46.01.01 Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4621.1 
 

ΕΥΡΩ  
 

46.01.02 Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4622.1 
   

  ΕΥΡΩ  
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46.01.03  Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4623.1 
  

  ΕΥΡΩ  
 

46.01.04  Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερµπατικοί τοίχοι)  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4624.1 
  

  ΕΥΡΩ  
 

46.01.05  Πάχους 2 πλίνθων  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4625.1 
  

  ΕΥΡΩ  
 

 
46.02 Οπτοπλινθοδοµές µε πλήρεις τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm 

 

Πλινθοδοµές µε πλήρεις οπτοπλινθους χωρίς σκάφη (κοιλότητα) ή µε σκάφη που 
καταλαµβάνει έως το 15% του συνολικού όγκου τους, τυποποιηµένων 
διαστάσεων 6x9x19 cm, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 
"Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε 
έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 
που παρασκευάζεται επί τόπου 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.  
 

46.02.01 Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) 
  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4641 
  

ΕΥΡΩ  
 

46.02.02  Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4642 
  

  ΕΥΡΩ  
 

46.02.03  Πάχους 1 (µιάς)πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4642 
  

  ΕΥΡΩ  
 

46.02.04  Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερµπατικοί τοίχοι)  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4644 
  

  ΕΥΡΩ  
 

46.02.05  Πάχους 2 πλίνθων  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4645 
  

  ΕΥΡΩ  
 
 

46.10 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm 
 

Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 
cm, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από 
οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα 
κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που 
παρασκευάζεται επί τόπου.  
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.  
 

 
46.10.01 Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4661.1 
 

ΕΥΡΩ  
 
46.10.02  Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1 
   

  ΕΥΡΩ  
 

46.10.03  Πάχους 3/4 πλίνθου  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4663.1 
   

  ΕΥΡΩ  
 

46.10.04  Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4664.1 
   

  ΕΥΡΩ  
 

46.10.05  Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερµπατικές)  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4665.1 
   

  ΕΥΡΩ  
  

46.10.06  Πάχους 2 πλίνθων  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4666.1 
   

  ΕΥΡΩ  
  
 
46.15 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή 

και µεγαλυτέρων διαστάσεων 
 

Πλινθοδοµές µε τυποποιηµένους οπτόπλινθους µε διάκενα ή/και θερµοµονωτικά 
παρεµβύσµατα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και µεγαλυτέρων σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε 
θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό 
ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου,  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.  
 

 
46.15.01 Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1 
 

ΕΥΡΩ  
 
46.15.02  Πάχους 1 (µιας) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1 
   

  ΕΥΡΩ  
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 47.  ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ∆ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

 
  

47.01  Τοιχοδοµές µε τσιµεντοπλίνθους 19x19x39 cm 
 

Toιχοδοµές πάχους 19 cm µε διάκενους τσιµεντοπλίνθους διαστάσεων 39x19x19 
cm Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η 
δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας του 
κονιάµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των 
υλικών και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα 
κονιαµάτων και τσιµεντοπλίνθων. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.  
 

47.01.01 Με ασβεστοτσιµεντοκονίαµα σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg 
τσιµέντου  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4701 
 

ΕΥΡΩ  
 
47.01.02  Με τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 

ασβέστου  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4702 
   

  ΕΥΡΩ  
 
 

47.02  Τοιχοδοµές µε τσιµεντοπλίνθους 19x15x39 cm 
 

Toιχοδοµές πάχους 15 cm µε διάκενους τσιµεντοπλίνθους διαστάσεων 39x15x19 
cm Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η 
δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας του 
κονιάµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των 
υλικών και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα 
κονιαµάτων και τσιµεντοπλίνθων. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.  
 

47.02.01 Με ασβεστοτσιµεντοκονίαµα σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg 
τσιµέντου  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4701 
 

ΕΥΡΩ  
 
47.02.02  Με τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 

ασβέστου  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4702 
   

  ΕΥΡΩ  
 
  
47.03  Τοιχοδοµές µε κισηροπλίνθους 19x19x39 cm 

 

Toιχοδοµές πάχους 19 cm µε διάκενους κισηροτοπλίνθους διαστάσεων 39x19x19 
cm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3 "Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεµα (αδρανή συνήθη 
και ελαφρά)", µε σήµανση CE,  
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Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η 
δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας του 
κονιάµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των 
υλικών και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα 
κονιαµάτων και κισηροπλίνθων. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.  
 

47.03.01 Με ασβεστοτσιµεντοκονίαµα σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg 
τσιµέντου  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4711 
 

ΕΥΡΩ  
 
47.03.02  Με τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 

ασβέστου  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4712 
   

  ΕΥΡΩ  
 
 
 

47.04  Τοιχοδοµές µε κισηροπλίνθους 19x15x39 cm 
 

Toιχοδοµές πάχους 15 cm µε διάκενους κισηροτοπλίνθους διαστάσεων 39x19x19 
cm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-3 "Στοιχεία τοιχοποιίας από σκυρόδεµα (αδρανή συνήθη 
και ελαφρά)", µε σήµανση CE,  
 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η 
δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας του 
κονιάµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των 
υλικών και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα 
κονιαµάτων και κισηροπλίνθων. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.  
 

47.04.01 Με ασβεστοτσιµεντοκονίαµα σε αναλογία 1 : 2 1/2, των 150 kg 
τσιµέντου  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4713 
 

ΕΥΡΩ  
 
47.04.02  Με τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 

ασβέστου  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4714 
   

  ΕΥΡΩ  
 
 
 

47.10 Τοιχοδοµές µε δοµικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεµφερή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713 
 

Τοιχοδοµές από δοµικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK, ή παρεµφερή συνδεόµενα 
µε συµβατή ορυκτή κόλλα, εφαρµοζόµενη σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή.  
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Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η 
δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας της 
ορυκτής κόλλας, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά 
των υλικών και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα 
υλικών 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 

47.10.01 Τοίχοι πάχους 10 cm από δοµικά στοιχεία 60x25x10 cm  
 

ΕΥΡΩ  
 
47.10.02 Τοίχοι πάχους 15 cm από δοµικά στοιχεία 60x25x15 cm  

 

ΕΥΡΩ  
 

47.10.03 Τοίχοι πάχους 20 cm από δοµικά στοιχεία 60x25x20 cm  
 

ΕΥΡΩ  
 

47.10.04 Τοίχοι πάχους 25 cm από δοµικά στοιχεία 60x25x25 cm  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

 

47.15  Τοιχοδοµές µε γυψότουβλα πάχους 8,0 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713 
 

Κατασκευή τοιχοποιίας από γυψότουβλα πάχους 8,0 cm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12859 
"Γυψότουβλα - Ορισµοί, απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής", µε σήµανση CE, 
συνδεδεµένα µε γυψόκολλα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13279-1, κατάλληλης σύνθεσης και 
ρευστότητας. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών 
επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και 
τροφοδοσίας της κόλλας κτισίµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η 
αποµείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης 
φύσεως υπολείµµατα υλικών. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 

ΕΥΡΩ  
 

 
47.20 Τοιχοδοµές µε ασβεστοαµµόλιθους  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713 
 

Κατασκευή τοιχοποιίας από ασβεστοαµµόλιθους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-5 "Στοιχεία 
τοιχοποιίας από τεχνητούς λίθους",  µε συνδετικό υλικό έτοιµο κονίαµα κτισίµατος 
κατά ΕΛΟΤ EN 998-2 και µε διαµόρφωση αρµών πάχους 10 mm.  
 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η 
δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας τoυ 
κονιάµατος κτισίµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και 
φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου 
από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα της κατασκευής. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 
47.20.01 Τοίχοι πάχους 115 mm από στοιχεία 115x240x113 mm  

 

ΕΥΡΩ  
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47.20.02 Τοίχοι πάχους 175 mm από δοµικά στοιχεία 175x240x113 mm  
 

ΕΥΡΩ  
 

47.20.03 Τοίχοι πάχους 240 mm από δοµικά στοιχεία 240x240x113 mm  
 

ΕΥΡΩ  
 
 
47.25 Προσαύξηση τιµής τοίχων καµπύλης κάτοψης 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713 
 

Προσαύξηση τιµής κατασκευής τοίχων κάθε τύπου και από οποιοδήποτε υλικό, 
για την διαµόρφωση καµπύλης κάτοψης οποιασδήποτε ακτίνας καµπυλότητας.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφάνειας τοίχου.  
 

ΕΥΡΩ  
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 48. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ (ΑΨΙ∆ΩΝ, ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΩΝ, κλπ)  
 

 

  

48.01  Πλινθοδοµές αψίδων ή θόλων 
 

Πλινθοδοµές αψίδων ή θόλων, οιουδήποτε είδους, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους". χωρίς την αξία των 
απαιτουµένων ξυλοτύπων. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των 
απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού 
εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάµατος κτισίµατος, οι πλάγιες 
µεταφορές, η αποµείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισµός του χώρου 
από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών,  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.  
 

48.01.01 Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικές)  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4811.1 
 

ΕΥΡΩ  
 
48.01.02  Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικές)  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4812.1 
   

  ΕΥΡΩ  
 

48.01.03  Πάχους 1 1/2 πλίνθου (υπερµπατικές)  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4813.1 
   

  ΕΥΡΩ  
 

48.01.04  Πάχους 2 πλίνθων  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4814.1 
   

  ΕΥΡΩ  
 
 
48.02  Πλινθοδοµές επιφανείας µικρότερης από 1,00 m2 

 

Πλινθοδοµές οποιουδήποτε είδους για µικροκατασκευές µεµονωµένης 
επιφανείας µικρότερης από 1,00 m2.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.  
 

48.02.01 Πάχους 1/4 πλίνθου (µε όρθια τούβλα)  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4831.1 
 

ΕΥΡΩ  
 
48.02.02 Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικές)  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4832.1 
 

ΕΥΡΩ  
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48.02.03  Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικές)  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4833.1 
   

  ΕΥΡΩ  
48.02.04  Πάχους 1 1/2 πλίνθου (υπερµπατικές)  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4834.1 
   

  ΕΥΡΩ  
 
 
48.35  Καπνοδόχοι από προκατασκευασµένα στοιχεία 

 

Καπνοδόχοι από προκατασκευασµένα στοιχεία κισσηροδέµατος (σπόνδυλοι), 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1857 "Καπνοδόχοι - ∆οµικά στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί από 
σκυρόδεµα", µε σήµανση CE, λείας εσωτερικής επιφανείας, εσωτ. διαστάσεων 30 
x 40 cm, ύψους στοιχείου έως 30 cm, µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 2 1/2 των 
150 kg τσιµέντου, ή τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου και 0,08 m3 
ασβέστου, δοµουµένοι κατά µήκος υπάρχουσας εσωτερικής κατακορύφου 
γωνίας τοίχων λείας επιφανείας.  
 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η 
δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας τoυ 
κονιάµατος κτισίµατος, οι πλάγιες µεταφορές, η αποµείωση και φθορά των 
υλικών, τα τυχόν απαιτούµενα ικριώµατα, οι µεταλλικοί σύνδεσµοι στερέωσης, ο 
τυχόν κατακόρυφος οπλισµός γωνιών, η εργασία πλήρους κατασκευής και ο 
καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών.  
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) αξονικού µήκους. 
 

48.35.01 Με σπονδύλους σχήµατος (Γ)  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4835.1 
 

ΕΥΡΩ  
 

48.35.02 Με σπονδύλους σχήµατος (Π)  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4836.1 
 

ΕΥΡΩ  
 

48.35.03 Με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατοµής  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4837.1 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
48.40  Πυρίµαχες πλινθοδοµές 

 

Πυρίµαχες πλινθοδοµές εστιών, κλιβάνων, καµίνων κ.λ.π, οποιουδήποτε 
πάχους, µε πυρίµαχα τούβλα (πυρότουβλα) και πυροκονιάµα, µε αρµούς πάχους 
µέχρι 5 mm. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου.  
 

48.40.01 Με πυρότουβλα διαστάσεων 23x11x3 cm  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4844 
 

ΕΥΡΩ  
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48.40.02 Με πυρότουβλα διαστάσεων 23x11x6cm  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4845 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
48.50  ∆ιακοσµητικές εµφανείς δροµικές πλινθοδοµές  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4622.1 
 

∆ιακοσµητική εµφανής πλινθοδοµή, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-
02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", οποιουδήποτε σχεδίου, πάχους 1/2 πλίνθου 
(δροµική), µε συµπαγείς οπτοπλίνθους διαστάσεων 20x10x5 cm, που δοµoύνται 
µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιµέντου.  
 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η 
δαπάνη του απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας τoυ 
κονιάµατος κτισίµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και 
φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου 
από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών,  
 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ  
 
 
48.60 Τοιχοδοµές από δοµικά στοιχεία τύπου YTONG 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713 
 

Τοιχοδοµές µε δοµικά στοιχεία τύπου YTONG, µε ειδική κονία κτισίµατος, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή. Συµπεριλαµβάνεται η 
προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του 
απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάµατος 
κτισίµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των 
υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισµός του χώρου από τα 
πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 

48.60.01 Tοιχοποιίες πάχους 10 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x10 cm  
 

ΕΥΡΩ  
 

48.60.02 Tοιχοποιίες πάχους 15 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x15 cm 
 

ΕΥΡΩ  
 

48.60.03 Tοιχοποιίες πάχους 20 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x20 cm 
 

ΕΥΡΩ  
 
48.60.04 Tοιχοποιίες πάχους 25 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x25 cm 

 

ΕΥΡΩ  
 

48.60.05 Tοιχοποιίες πάχους 30 cm µε στοιχεία διαστάσεων 60x25x30 cm 
 

ΕΥΡΩ  
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 49.  ∆ΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΩΝ  
 
 

 
49.01  ∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 
 

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)  
 

49.01.01 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) δροµικών τοίχων  
 

ΕΥΡΩ  
 

49.01.02 Γραµµικά διαζώµατα (σενάζ) µπατικών τοίχων 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

49.05  Ενισχύσεις τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6630.1  
 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

49.10 Αγκυρώσεις τοιχοδοµών στον φέροντα οργανισµό µε γαλβανισµένα ή ανοξείδωτα 
µεταλλικά στοιχεία 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3876 
 

Αγκυρώσεις τοιχοδοµών κατά µήκος των συνδέσεών τους µε τον φέροντα 
οργανισµό, σύµφωνα µε την µελέτη, µε γαλβανισµένα ή ανοξείδωτα µεταλλικά 
στοιχεία κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 845-1 "Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήµατα 
τοιχοποιίας - Μέρος 1: Αγκύρια, λάµες στερέωσης, λάµες ανάρτησης και 
στηρίγµατα. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο αγκυρούµενης πλευράς τοιχοδοµής (m)  
 

ΕΥΡΩ  
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50.  ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΙ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ  
 
 

 
50.01  Κατασκευή υαλοτοίχων 

 

Κατασκευή υαλοτοίχων και επιστρώσεων από υαλόπλινθους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1051-2 "Yαλος για δοµική χρήση - Υαλότουβλα δόµησης και επιστρώσεων - 
Μέρος 2: Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος", µε σήµανση CE,  
λευκούς ή έγχρωµους διαστάσεων 19x19x8 cm ή 24x24x8 cm, µε κονίαµα από 
λευκό τσιµέντο των 150 kg/m3 ή έτοιµο κονίαµα κατά ΕΝ 998-2, µε προσθήκη 
στις συνδέσεις ράβδων οπλισµού 2Φ6 ή 2Φ8 και προς τις δύο διευθύνσεις. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 

50.01.01 Από υαλόπλινθους κοινούς  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4811.1 
 

ΕΥΡΩ  
 
50.01.02  Από πυράντοχους υαλόπλινθους  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4812.1 
   

  ΕΥΡΩ  

 
 

50.10  Εξωτερικά τοιχοπετάσµατα µε µεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά µε 
τσιµεντοσανίδα και εσωτερικά µε γυψοσανίδα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713 
 

Εξωτερικά τοιχοπετάσµατα αποτελούµενα από µεταλλικό σκελετό από 
στραντζαριστή γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα και επένδυση στό εξωτερικό 
µέρος µε µονές τσιµεντοσανίδες πάχους 12,5 mm και στό εσωτερικό µε κοινές 
γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της 
µελέτης.. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
50.15 Τυποποιηµένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιοµηχανικής προέλευσης 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713 
 

Προδιαµορφωµένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής, τυποποιηµένα, 
βιοµηχανικής προέλευσης, ύψους έως 2,20 m, πλήρη µε τις πόρτες και τα πάσης 
φύσεως εξαρτήµατα συναρµολόγησης και στερέωσης, της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας µετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από 
φάκελο τεχνικών στοιχείων. 

Eλάχιστες απαιτήσεις:  

-  ανθεκτικότητα στην υγρασία και την βαρειά χρήση  
- δυνατότητα καθαρισµού µε συνήθη απορρυπαντικά.  
-  περιµετρική κορνίζα αλουµινίου διαστάσεων τουλάχιστον 50x30 mm, µε 

επίστρωση πολυεστερικής ρητίνης, γαι την εξασφάλιση επαρκούς ακαµψίας 
-  στοιχεία συναρµολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, µε 

επικάλυψη πολυεστερικής ρητίνης   
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-  δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασµάτων, µέσω κοχλιωτών 
συστηµάτων, ώστε να δηµιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150 
mm 

-  περιστρεφόµενες κλειδαριές µε την ένδειξη (vacant/engaged), µε τα 
απαιτούµενα είδη κιγκαλερίας 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών και εξαρτηµάτων επί 
τόπου του έργου και η συναρµολόγηση και στερέωση σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του προµηθευτή.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πετάσµατος 
 

50.15.01 Πετάσµατα συµπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm 
 

 ΕΥΡΩ  
 

50.15.02 Πετάσµατα αλουµινίου 
 

  ΕΥΡΩ  
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51. ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ  
 
 

 
51.01 Πάσσαλοι από µη επεξεργασµένη ξυλεία 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5101  
 

Πάσσαλοι από µη επεξεργασµένη ξυλεία (καστανιάς, δρυός κ.λ.π.) για στερέωση 
οποποιωνδήποτε κατασκευών (θεµελίων κ.λ.π.) µε καθορισµένες διαστάσεις. 
Περιλαµβάνεται η αποφλοίωση, το πελέκηµα, η εύθυνση και µόρφωση της αιχµής 
και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
51.02  Επάλειψη ξυλείας µε µείγµα πίσσας 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5102  
 

Επάλειψη ξυλείας µε θερµό µείγµα πίσσας πλήρως οµογενοποιηµένο 
(κατράµωµα) αποτελούµενο ενδεικτικά από 8 µέρη υγροπίσσας (black), 7 µέρη 
πίσσας, 3 µέρη κολοφωνίου και 2 µέρη ανθέων θείου, σε επανειληµµένες 
επιστρώσεις µέχρις επιτεύξεως συνολικού ελάχιστου πάχους 3 mm µε τα υλικά 
και µικροϋλικά και εργασία πλήρους επαλείψης. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
51.03  Μεταλλικές αιχµές πασσάλων 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5103  
 

Μεταλλικές αιχµές πασσάλων οποποιωνδήποτε διαστάσεων, από 
σιδηροελάσµατα ορθογωνικής διατοµής συγκολληµένων και κατεργασµένων 
στην φωτιά (γύφτικα) κατά ορισµένο σχέδιο, µε τα υλικά και µικροϋλικά και την 
εργασία πλήρους κατασκευής.  
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) ετοίµων αιχµών  
 

ΕΥΡΩ  
 
 
51.04 Έµπηξη ξύλινων πασσάλων  
 

Έµπηξη ξύλινων πασσάλων µήκους µέχρι 2,0 m µε την βαρειά ή µηχανικό 
πασσαλοπήκτη στο προβλεπόµενο βάθος, εντός οποιουδήποτε εδάφους πλην 
ηµιβράχου και βράχου, εν ξηρώ ή σε νερό. Συµπεριλαµβάνεται η προστασία των 
κεφαλών µε µεταλλική στεφάνη, η ενδεχόµενη τοποθέτησης µεταλλικών αιχµών, 
η διαβροχή του τυχόν ξηρού εδάφους και η κοπής µε χειροπρίονο των κεφαλών 
µετά την έµπηξη. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) εµπηχθέντος πασσάλου  
 
51.04.01 Πάσσαλοι διαµέτρου ή πλευράς µέχρι 20 cm  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5104 
 

ΕΥΡΩ  
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51.04.02  Πάσσαλοι µέσης διαµέτρου ή πλευράς 25 cm 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5105 
   

  ΕΥΡΩ  
 
 

51.04.03  Πάσσαλοι µέσης διαµέτρου ή πλευράς 30 cm 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5106 
   

  ΕΥΡΩ  
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 52. ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ  
 
 

 
52.01  Ξύλινοι σκελετοί για µή φέρουσες οροφές και στέγες  
 

Κατασκευή και τοποθέτηση σκελετών για οροφές ή µονόκλινες µή φέρουσες 
στέγες, οιασδήποτε κάτοψης, µε ή χωρίς εγκάρσιους συνδέσµους, σε διαστάσεις 
και διατάξεως που ορίζουν τα σχέδια της µελέτης και γενικά υλικά, µικροϋλικά και 
ικριώµατα καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού τοποθετηµένου όγκου ξυλείας 
 

 
52.01.01 Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5201  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
52.01.02 Από ξυλεία ελάτου, πριστή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5202  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

 
52.02  Σκελετοί πατωµάτων από δοµική ξυλεία 

 

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 
 

 
52.02.01 Από ξυλεία πελεκητή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5203  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
52.02.02 Από ξυλεία πριστή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5204  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
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52.10  Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων  

 

Κατασκευή σκελετού για εσωτερικούς η εξωτερικούς ξυλόπηκτους τοίχους µε 
ορθοστάτες, στρωτήρες, συνδέσµους οριζόντιους, διαγώνιους, ενδιάµεσους 
κ.λ.π., οποποιωνδήποτε διαστάσεων και διάταξης, µε ολόσωµες σφήνες, τάκους 
και παρεµβάσµατα για την εξασφάλιση επίπεδης επιφάνειας και όλα τα 
απιτούµενα σιδηρικά (ήλοι, τζινέτια κ.λ.π.). 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού τοποθετηµένου όγκου ξυλείας 
 

52.10.01 Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5211  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
52.10.02 Από ξυλεία ελάτου, πριστή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5212  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
  

52.13  Πρέκια και ενισχυτικές ζώνες (σενάζ) από πελεκητή ξυλεία 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5213  
 

Προµήθεια, επεξεργασία και τοποθέτηση πρεκιών και ενισχυτικών ζωνών (σενάζ) 
από πελεκητή ξυλεία ελάτης, σε τοίχους από οιοδήποτε υλικό, µε εγκαρσίους 
ζευκτήρες από όµοια ξυλεία ανά 0,60 m περίπου, µε τα υλικά και µικροϋλικά τα 
ικριώµατα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πρεκιού ή ενισχυτικής ζώνης  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
52.21  Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε σκουρέττα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5221  
 

Επενδύσεις σκελετών ξυλόπηκτων τοίχων µε σκουρέττα ελάχιστου πάχους 12 
mm, από λευκή ξυλεία, χωρίς κατεργασία των επιφανειών τους, σε υπάρχοντα 
σκελετό. Υλικά, µικροϋλικά και ικριώµατα καθώς και εργασία πλήρους 
κατασκευής. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επενδυµένης επιφάνειας. 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
52.22  Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε µισόταυλες 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5222 
 

Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε παρατιθέµενες µισόταβλες, 
ελάχιστου πάχους 16 mm, από λευκή ξυλεία, χωρίς κατεργασία των επιφανειών 
τους, σε υπάρχοντα σκελετό, µε τα υλικά και µικροϋλικά τα ικριώµατα καθώς και 
την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επενδυµένης επιφάνειας. 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
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52.23  Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε παρατιθέµενες τάβλες 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5223 
 

Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε παρατιθέµενες τάβλες, ελάχιστου 
πάχους 23 mm, από λευκή ξυλεία, χωρίς κατεργασία των επιφανειών τους, σε 
υπάρχοντα σκελετό, µε τα υλικά και µικροϋλικά τα ικριώµατα καθώς και την 
εργασία πλήρους κατασκευής. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επενδυµένης επιφάνειας. 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
52.26  Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε παρακαλυπτόµενα σκουρέττα  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5226 
 

Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε παρακαλυπτόµενα σκουρέττα 
ελάχιστου πάχους 12 mm, από λευκή ξυλεία, χωρίς κατεργασία των επιφανειών 
τους, σε υπάρχοντα σκελετό, µε τα υλικά και µικροϋλικά τα ικριώµατα καθώς και 
την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επενδυµένης επιφάνειας. 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
  
52.27  Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε παρακαλυπτόµένες µισόταβλες  

 

Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε παρακαλυπτόµενες µισόταβλες 
ελάχιστου πάχους 16 mm, από λευκή ξυλεία, χωρίς κατεργασία των επιφανειών 
τους, σε υπάρχοντα σκελετό, µε τα υλικά και µικροϋλικά τα ικριώµατα καθώς και 
την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επενδυµένης επιφάνειας. 
 

 
52.27.01 Με µισόταβλες ελαχίστου πάχους 16 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5227  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
52.27.02 Με µισόταβλες ελαχίστου πάχους 23 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5228  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
52.31  Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε σκουρέττα και αρµοκάλυπτρα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5231  
 

Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε σκουρέττα ελάχιστου πάχους 12 
mm και µε πήχεις για αρµοκάλυψη πλάτους 3 cm, από λευκή ξυλεία, χωρίς 
κατεργασία των επιφανειών τους, σε υπάρχοντα σκελετό, µε τα υλικά και 
µικροϋλικά τα ικριώµατα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επενδυµένης επιφάνειας. 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
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52.32  Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε µισόταυλες και αρµοκάλυπτρα 

 
 

Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε µισόταυλες και πήχεις για 
αρµοκάλυψη πλάτους 3 cm, από λευκή ξυλεία, χωρίς κατεργασία των επιφανειών 
τους, σε υπάρχοντα σκελετό, µε τα υλικά και µικροϋλικά τα ικριώµατα καθώς και 
την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επενδυµένης επιφάνειας. 
 

 
52.32.01 Με µισόταβλες ελαχίστου πάχους 16 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5232  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
52.32.02 Με µισόταβλες ελαχίστου πάχους 23 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5233  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

 
52.36 Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε ηµιπεραστές διατοµές  

 

Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων, από λευκή ξυλεία χωρίς κατεργασία 
των επιφανειών, σε υπάρχοντα σκελετό, µε τα υλικά και µικροϋλικά τα ικριώµατα 
καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επενδυµένης επιφάνειας. 
 
 

52.36.01 Με ηµιπεραστά σκουρέττα, µε λοξή ή ορθή πατούρα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5236  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

52.36.02 Με ηµιπεραστές µισόταβλες 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5237  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

52.36.03 Με ηµιπεραστές τάβλες 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5238  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
52.41  Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε ταύλες ραµποτέ 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5241  
 

Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων µε ταύλες ραµποτέ, από λευκή ξυλεία, 
χωρίς κατεργασία των επιφανειών τους, σε υπάρχοντα σκελετό, µε τα υλικά και 
µικροϋλικά τα ικριώµατα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επενδυµένης επιφάνειας. 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
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52.43  Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων 
 

Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων κάθε είδους. 
Συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριωµατα, η εργασία και τα αναλώσιµα.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) κατεργασµένης επιφανείας.  
 
 
52.43.01 Μερική κατεργασία (ροκάνισµα) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5243  
 

ΕΥΡΩ  
 

52.43.02 Πλήρης κατεργασία (ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5244  
 

ΕΥΡΩ  
 
  

52.46  Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε πηχάκια 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5246  
 

Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε πηχάκια, από λευκή ξυλεία, καρφωµένα στον 
υπάρχοντα σκελετό ανά αποστάσεις έως 2,0 cm, µε τα υλικά, µικροϋλικά και 
ικριώµατα καθώς και την εργασία για την πλήρη κατασκευή.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επενδυµένης επιφάνειας. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
 
52.47  Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε καλαµωτή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5247  
 

Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε καλαµωτή αποτελούµενη από πλέγµα καλαµιών 
και σύρµατος, µε τα υλικά, µικροϋλικά και ικριώµατα καθώς και την εργασία για 
πλήρη κατασκευή.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επενδυµένης επιφάνειας. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
52.51  Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε απλές µοριοσανίδες ή ινοσανίδες 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5251  
 

Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε απλές µοριοσανίδες ή ινοσανίδες πάχους 16 
mm, κατάλληλα στερεωµένες σε υπάρχοντες σκελετούς, µε τα υλικά, µικροϋλικά 
και ικριώµατα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής,  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επενδυµένης επιφάνειας. 
 

ΕΥΡΩ  
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52.52  Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε επενδυδεµένα φύλλα µοριοσανίδων ή 
ινοσανίδων 

 

Επικαλύψεις σκελετών τοίχων µε πλακάζ, µοριοσανίδες ή ινοσανίδες πάχους 16 
mm, επενδυµένες, στερεωνόµενες σε υπάρχοντα σκελετό µε κατάλληλο τρόπο µε 
διαµόρφωση των αρµών, µε τα υλικά και µικροϋλικά τα ικριώµατα καθώς και την 
εργασία πλήρους κατασκευής. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επενδυµένης επιφάνειας. 
 

 
52.52.01 Με φύλλα επενδεδυµένα µε καπλαµά δρυός 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5252.1  
 

ΕΥΡΩ  
 
52.52.02 Με φύλλα επενδεδυµένα µε µαόνι ή οκουµέ 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5252.2  
 

ΕΥΡΩ  
52.52.03 Με φύλλα επενδεδυµένα µε φορµάικα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5252.3  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

52.61  Στέγη ξύλινη για επιστέγαση µε κοίλα κεραµίδια (βυζαντινά) 
 

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση µε κοίλα κεραµίδια (βυζαντινά), 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 
εγκάρσιους, συνδέσµους ζευκτών, όλα από δοµική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας 
κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, µε επιτεγίδες 4x6 cm και µε 
σανίδωµα πάχους 18 mm από ξυλεία πριστή, µε σιδηρούς συνδέσµους (τζινέτια, 
αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λπ.) και γενικά µε τα υλικά, µικροϋλικά επί 
τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.  
 

Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και 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  
 
52.61.01 Στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραµίδια ανοίγµατος έως 6,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5261  
 

ΕΥΡΩ  
 

52.61.02 Στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραµίδια ανοίγµατος 6,01 έως 12,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5262  
 

ΕΥΡΩ  
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52.66  Στέγη ξύλινη για επιστέγαση µε γαλλικά κλπ κεραµίδια ή τεχνητές πλάκες   

 

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, 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  
 
52.66.01 Στέγη ξύλινη, ανοίγµατος έως 6,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5266  
 

ΕΥΡΩ  
 

52.66.02 Στέγη ξύλινη, ανοίγµατος 6,01 έως 12,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5267  
 

ΕΥΡΩ  
 
 
52.71  Στέγη ξύλινη για επιστέγαση µε πισσόχαρτο, ή παρεµφερές υλικό 

 

Στέγη ξυλίνη, µε άνοιγµα έως 6.00 m, για επιστέγαση µε πισσόχαρτο, ή 
παρεµφερές υλικό, 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 εγκάρσιους, συνδέσµους ζευκτών, όλα από 
δοµική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
338, µε επιτεγίδες 4x6 cm και µε σανίδωµα πάχους 18 mm από ξυλεία πριστή, µε 
σιδηρούς συνδέσµους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά 
µε υλικά, µικροϋλικά και ικριώµατα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.  
 

Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνονται τα απαιτούµενα ικριώµατα και πάσης 
φύσεως µέσα και µέτρα προστασίας. Η επικάλυψη µε πισσόχαρτο κλπ 
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  
 



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 92 /250 

 
52.71.01 Στέγη ξύλινη ανοίγµατος έως 6,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5271  
 

ΕΥΡΩ  
 

52.71.02 Στέγη ξύλινη ανοίγµατος 6,01 έως 12,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5272  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

52.73  Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση µε φύλλα λαµαρίνας 
 

Στέγη ξυλίνη, για επιστέγαση µε φύλλα λαµαρίνας, 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 εγκάρσιους, 
συνδέσµους ζευκτών, όλα από δοµική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον 
C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, µε επιτεγίδες 4x6 cm και µε σανίδωµα πάχους 18 
mm από ξυλεία πριστή, µε σιδηρούς συνδέσµους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης 
ελκυστήρων κ.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 λαµαρίνα 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  
 
52.73.01 Στέγη ξύλινη, ανοίγµατος έως 6,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5273  
 

ΕΥΡΩ  
 

52.73.02 Στέγη ξύλινη, ανοίγµατος 6,01 έως 12,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5274  
 

ΕΥΡΩ  
 
 
 

52.76  Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δοµικής ξυλείας 
 

Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγµατος και σε 
οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, από απλά στοιχεία δοµικής ξυλείας 
κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύµφωνα µε την 
στατική µελέτη, µε τους στρωτήρες, τα προσκεφάλαια και τους συνδέσµους 
ζευκτών και ηµιζευκτών (κατά µήκος, κατά πλάτος και διαγώνιους), πλήρως 
διαµορφωµένα και τοποθετηµένα.   
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο ( m3) τοποθετηµένης ξυλείας  
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52.76.01 Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5276  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

52.76.02 Ζευκτά από ξυλεία πριστή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5277 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

  
52.79  Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή 
 

Τεγίδωση στέγης από δοµική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από 
τεγίδες και επιτεγίδες τοποθετηµένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώµατα και 
εργασία πλήρους κατασκευής).  
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο ( m3) τοποθετηµένης ξυλείας  
 
52.79.01 Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5279  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

52.79.02 Τεγίδωση από ξυλεία πριστή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5280 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
52.80 Σανίδωµα στέγης 

 

Σανίδωµα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, µε τα υλικά και µικροϋλικά, τα 
ικριώµατα και εργασία πλήρους κατασκευής.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 
52.80.01 Σανίδωµα στέγης µε σκουρέττα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

52.80.02 Σανίδωµα στέγης µε µισόταβλες πάχους 1,8 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5282 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

52.80.03 Σανίδωµα στέγης µε τάβλες πάχους 2,5 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5283 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
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52.81 Επενδύσεις στεγών και δαπέδων µε συνθετική ξυλεία 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281 
 

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. 
 
52.81.01 Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm  
 

ΕΥΡΩ  
 

52.81.02 Με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 
mm 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

52.86 Επιτεγίδωση στέγης, για κεραµίδια γαλλικού τύπου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5286 
 

Επιτεγίδωση στέγης, για επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου ή κοίλα 
συρµατόδετα κεραµίδια, µε καδρόνια 4x6 cm στερεωµένα στην υπάρχουσα 
τεγίδωση στις απαιτουµένες αποστάσεις για την έδραση των κεραµιδιών, µε τα 
υλικά, µικροϋλικά και ικριώµατα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.  
 

Περιλαµβάνεται µόνο η αξία της επιτεγίδωσης (πλήρης εργασία και υλικά).  
 

Στην περίπτωση αύξησης των διαστάσεων ή µείωσης της απόστασης των 
επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα αυτών τιµολογείται µε το άρθρο 52.79. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
52.88  Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης 

 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) οριζοντίας προβολής στέγης.  
 
 
52.88.01 Μερική κατεργασία (ροκάνισµα) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5288  
 

ΕΥΡΩ  
 
52.88.02 Πλήρης κατεργασία (ροκάνισµα, πλάνισµα, µόρφωση γωνιών µε 

εργαλείο) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5289  
 

ΕΥΡΩ  
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52.90  Κάλυψη οροφής µε πηχάκια (οροφοπήχεις) 
 

Κάλυψη οροφής µε πηχάκια (οροφοπήχεις), σύµφωνα µε το σχέδιο λεπτοµερειών 
της µελέτης. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: τα καδρόνια της διαδοκίδωσης 
της προβλεπόµενης διατοµής τοποθετηµένα ανά 30 cm, τα πηχάκια, τα 
απαιτούµενα  µικροϋλικά και ικριώµατα, καθώς και η εργασία πλήρους 
κατασκευής. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας οροφής  
 
52.90.01 Οροφών ανοίγµατος έως 5,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5291  
 

ΕΥΡΩ  
 
52.90.02 Οροφών ανοίγµατος µεγαλυτέρου των 5,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5289  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

52.93 Κάλυψη οροφής µε σκουρέτα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5293  
 

Κάλυψη οροφής µε σκουρέττα αλληλοκαλυπτόµενα κατά 1,5 cm εναλλάξ (µέσα-
έξω). στερεωµένα σε καδρόνια 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) επιφανείας οροφής καλυµένης µε σκουρέττα 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 

52.94  Κάλυψη οροφής µε µισόταβλες 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5294 
 

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 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 

52.95  Σκελετός οροφής από πριστή ξυλεία για τη στερέωση µεταλλικού πλέγµατος 
επένδυσης 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5295  
 

Κατασκευή σκελετού οροφής ανοίγµατος έως 5,00 m, σύµφωνα µε την µελέτη, µε 
καδρόνια από πριστή ξυλεία της απαιτούµενης διατοµής τοποθετηµένα ανά 30 
cm, για την στερέωση µεταλλικού πλέγµατος επένδυσης. Συµπεριλαµβάνονται τα 
υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, τα ικριώµατα και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας οροφής 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
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52.96 Επενδύσεις τοίχων µε µοριοσανίδες 
 

Kωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281 
 

Επένδυση τοίχου, οιουδήποτε ύψους και µήκους και µορφής µε µοριοσανίδες ή 
ινοσανίδες (MDF), ειδικού βάρους τουλάχιστον 500 kg/m3, συνολικού πάχους 30 
mm, µε εφαρµοσµένη στο εργοστάσιο επίστρωση φύλλου φορµάϊκας υψηλής 
πίεσης (ΗPL), επί µεταλλικού ή ξύλινου σκελετό (από κατακόρυφες µεταλλικές 
διατοµές στραντζαριστής γαλβανισµένης λαµαρίνας, ή από ξύλινες διατοµές), 
στερεωµένου στον τοίχο µε γαλβανισµένους ήλους. 
 

Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και η 
εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης του σκελετού και της επένδυσης, 
σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της αρχιτεκτονικής µελέτης.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) κατασκευασµένης επένδυσης. 
 
52.96.01 Με µοριοσανίδες ή ινοσανίδες (MDF) πάχους 20 mm 

 

ΕΥΡΩ  
 
52.96.02 Με µοριοσανίδες ή ινοσανίδες (MDF) πάχους 30 mm 

 

ΕΥΡΩ  
 
 

52.97 Επενδύσεις τοίχων µε πυράντοχα ηχοαπορροφητικά πετάσµατα 
 

Kωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281 
 

Ηχοαπορροφητικές επενδύσεις τοίχων µε πετάσµατα (πάνελς) αποτελούµενα από 
ινοσανίδα πάχους 16 mm και ηχοαπορροφητικό φίλτρο, µε τελείωµα από διάτρητο 
φυσικό καπλαµά δρυός ή οξυάς (steamed beech), βαµένο µε πυράντοχο βερνίκι, 
οιουδήποτε σχεδίου, διαστάσων και χρώµατος, επί υπάρχοντος µεταλλικού 
σκελετού (επιµετράται ιδιαίτερα). Περιλαµβάνεται η προµήθεια και στερέωση στην 
υπάρχουσα υποδοµή πλακών ορυκτοβάµβακα πάχους 50 mm και πυκνότητας 
τουλάχιστον 50 kg/m3 και η επ’ αυτών στερέωση των πετασµάτων µέσω ειδικών 
µεταλλικών συνδέσµων (κλιπς). 
 
Τα πετάσµατα θα είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, µετά από πρόταση του 
αναδόχου και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό διαπιστευµένου εργαστηρίου, 
από το οποίο θα προκύπτει η συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις 
ηχοαπορροφητικότητας και πυραντίστασης που καθορίζονται από την µελέτη του 
έργου. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των 
πάσης φύσεως υλικών, εξαρτηµάτων στερέωσης και ειδικών τεµαχίων για την 
διαµόρφωση ακµών και απολήξεων, η κοπή, η τοποθέτηση και η στερέωση των 
πάνελς σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 
 

ΕΥΡΩ  
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 53. ΞΥΛΙΝΑ ∆ΑΠΕ∆Α  
 

 
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 

o τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης µεσογείου, 
ελάτης και ερυθροελάτης  9-15% 

o δρυός  7-13% 
o κολλητές λωρίδες  7-11% 

δ2)  Ανοχές των διαστάσεων: 

o πάχους  - 0,5 mm έως + 0,1 mm  
o πλάτους  ± 0,7%  
o µήκους  ± 0,2 mm 

 
53.01 ∆άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού 
 

∆άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σε υπάρχοντα σκελετό (καδρόνια, 
πατόξυλα κλπ), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα 
καρφωτά δάπεδα", µε λωρίδες καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm και µήκους 
τουλάχιστον 0,40 m, µε τα υλικά και µικροϋλικά, την τοποθέτηση, το ξύσιµο και 
τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και τον πλήρη καθαρισµό της επιφανείας,  
 
∆εν συµπεριλαµβάνεται η αξία καδρονιαρίσµατος (σκελετού),  
 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 
 

53.01.01 Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5301  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 98 /250 

 
53.01.02 Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5302  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

 
53.20  ∆άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας µε τον σκελετό από καδρόνια 

 

∆άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας µε τον σκελετό από καδρόνια 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα". 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι λωρίδες ραµποτέ καθαρού πάχους 
τουλάχιστον 22 mm και µήκους τουλάχιστον 0,40 m, ο σκελετός από καδρόνια 
5x7 cm, σε αξονικές αποστάσεις έως 40 cm και εγκάρσιους συνδέσµους ανά 1,50 
m το πολύ, η στερέωση του σκελετού στην υπάρχουσα υποδοµή µε UPAT ή 
ατσαλόβιδες και η εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου και του σκελετού, 
το ξύσιµο και τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και ο πλήρης καθαρισµός της επιφανείας,  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 
 

53.20.01 Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5321  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

53.20.02 Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5322  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
53.30 ∆άπεδο ραµποτέ µε λωρίδες πλάτους 4 - 7cm µε τον σκελετό από καδρόνια 

 

∆άπεδο ραµποτέ µε τον σκελετό από καδρόνια, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα".  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι λωρίδες ραµποτέ καθαρού πάχους  
τουλάχιστον 22 mm, πλάτους από 4 έως 7 cm και µήκους τουλάχιστον 0,40 m, ο 
σκελετός από καδρόνια 5x7 cm, σε αξονικές αποστάσεις έως 40 cm, µε 
εγκάρσιους συνδέσµους ανά το πολύ 1,50 m, η στερέωση του σκελετού στην 
υπάρχουσα υποδοµή µε UPAT ή ατσαλόβιδες και η εργασία πλήρους κατασκευής 
του δαπέδου και του σκελετού, το ξύσιµο και τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και ο πλήρης 
καθαρισµός της επιφανείας, 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 
 
53.30.01 Από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5323  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
53.30.02 Από λωρίδες ξυλείας καστανιάς, εγχώριας, πλάτους 4,0 - 7,0 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5324 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
  
53.30.03 Από λωρίδες ξυλείας λάρτζινης, πλάτους 4,0 - 7,0 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5325 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 99 /250 

 
53.30.04 Από λωρίδες ξυλείας pitch-pine, πλάτους 4,0 -7,0 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5326 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

 
53.41  Παρκέτο απλό από λωρίδες δρύινες σε υπάρχον ψευδοπάτωµα 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5341 
 

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. 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

 
53.42  Παρκέτο από λωρίδες δρύινες και τάκους από καρυδιά 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5342 
 

Παρκέτο µε πλακωτό σχέδιο από δρύινες λωρίδες (σε διάφορα µήκη) και τάκους 
καρυδιάς, διαµορφωµένο σε πλάκες µε πλευρά 5 έως 7 λωρίδων, σε υπάρχον 
ψευδοπάτωµα, 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 σε µήκη 0,25 - 0,35 m, µε 
κατεργασµένες όλες τις πλάγιες έδρες, η τοποθέτησή τους σε σχέδιο µε τάκους 
(ψαροκόκαλλο ορθογώνιο ή διαγώνιο και πλάκες από ισοµήκεις λωρίδες που 
τοποθετούνται παράλληλα ή διαγώνια προς τις περιµετρικές πλευρές του 
δαπέδου) 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. 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
 
 



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 100 /250 

53.43 ∆άπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασµένων δρύινων λωρίδων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5343  
 

∆άπεδο 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) 
  

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

 
53.50  Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm 

 

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 
12 mm και µήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασµένα και τοποθετηµένα 
µε ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις 
συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται µε 
στόκο στην απόχρωση του ξύλου), µε τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται 
στον ανεπίχριστο τοίχο, τις εγκοπές-αρµούς αερισµού και τα ειδικά προς τούτο 
σοβατεπιά µε ανοξείδωτη σίτα για τη δηµιουργία διακένου αερισµού (στις 
απαιτούµενες θέσεις), πλήρως τοποθετηµένα. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
 
53.50.01 Από ξυλεία τύπου Ρουµανίας 

  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5351  
 

ΕΥΡΩ  
 
53.50.02 Από ξυλεία τύπου Σουηδίας 

  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5352 
 

ΕΥΡΩ  
 
53.50.03 Από ξυλεία τύπου δρυός 

  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5353 
 

ΕΥΡΩ  
 
53.50.04 Από ξυλεία λάρτζινη 

  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5354 
 

ΕΥΡΩ  
 
53.50.05 Από ξυλεία pitch-pine 

  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5355 
 

ΕΥΡΩ  
 



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 101 /250 

53.50.06 Από ξυλεία καστανιάς 
  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5356 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
53.60  Περίζωµα παρκέτου (µπορντούρα) 
  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5361  
 

Πρόσθετη τιµή για την διαµόρφωση µέρους του παρκέτου µε µπορντούρα, µε ή 
χωρίς φιλέτο.  
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) περιζώµατος. 
  

 ΕΥΡΩ  
  



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 102 /250 

 

 

 54.  ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ  
 

 
 

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

 

α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 

- Ολα τα απαιτούµενα συνδετικά µέσα, όπως γαλβανισµένα εν θερµώ 
καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισµένα µεταλλικά ειδικά 
τεµάχια και στηρίγµατα, βύσµατα χηµικά ή εκτονούµενα κλπ. 

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντοµα. 
- Τα ελαστικά παρεµβύσµατα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασµών ή 
κρούσεων από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι µαστίχες σφράγισης 
αρµών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),   

- Τα στηρίγµατα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο 
πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώµατα ) από εν θερµώ γαλβανισµένη λάµα 
διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, µαζί µε την τσιµεντοκονία ή ανάλογο 
υλικό στήριξης της κάσσας, 

- Οι σύνδέσµοι ακαµψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωµάτων 
µέχρι τη πήξη των κονιαµάτων στήριξης, 

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή 
ηµικυκλικό αρµοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν 
ορίζονται µεγαλύτερα στα επιµέρους άθρα), 

- Oι ενδεχόµενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώµατα µε 
ποδιά, 

- Oι προδιαµορφωµένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών 
και λοιπών εξαρτηµάτων, 

-  Η σήµανση των φύλλων για την µονοσήµαντη αντιστοίχησή τους, 
- Τα ενδεχόµενα ξύλινα κατωκάσια,  
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από µοριοσανίδα 25 

mm ενώ αν παραµένουν θα είναι από εµποτισµένη ξυλεία πάχους 22 mm) 
και η στήριξή τους, 

- Τα ενδεχόµενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάµβακας κλπ) 
- 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 V 1]), όπου V1 ο αρχικός συµβατικά προβλεπόµενος στο 
τιµολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο νέος. 

 

 



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 103 /250 

54.20  Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη 
  

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

 

  Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 

54.20.01 Υαλοστάσια περιστρεφόµενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, 
µονόφυλλα ή πολύφυλλα, µε κάσσα 9x9 cm 

 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5421  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

54.20.02 Υαλοστάσια ελαφρά, ανοιγόµενα, µονόφυλλα ή πολύφυλλα, για 
οικοδοµές "χωρικού"τύπου, µε κάσσα 6x7 cm 

 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5422  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
54.21   Υαλοστάσια ξύλινα συρόµενα 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5421 
 

  Υαλοστάσια συνήθη, συρόµενα, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µονόφυλλα ή 
πολύφυλλα, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε την κάσσα, τα πλαίσια των 
φύλλων (τελάρα), 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).  
  

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
  
4.22  Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5421 
 

  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. 

 
 



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 104 /250 

  Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
  

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 

54.25  Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καµπύλα, κλπ), ανοιγόµενα 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5422 
 

 Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καµπύλα, κλπ), ανοιγόµενα, από ξυλεία τύπου 
Σουηδίας, περαστά, περιστρεφόµενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, 
µονόφυλλα ή πολύφυλλα οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου,  σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε πλαίσια 
φύλλων (τελάρα) 5x7,5 cm, µε ή χωρίς πηχάκια µονών ή διπλών υαλοπινάκων, 
µε καϊτια υαλοπινάκων 5x4 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm, αρµοκάλυπτρα 
κάσσας 2.5x2.5 cm και αρµοκάλυπτρα φύλλων (µπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι 
αεροφραγής απο πολυπροπυλένιο σε εγκοπή (γκινισιά) και γενικά ξυλεία, 
σιδηρικά (εκτός από χειρολαβή γρύλλου) και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής 
στερέωσης και ανάρτησης και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.   

 
 

  Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
  

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
54.26  Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5426  
 

 Παράθυρα και εξωστόθυρες (µπαλκονόπορτες) Γαλλικού τύπου, από ξυλεία 
τύπου Σουηδίας, πλήρη µε υαλοστάσια περαστά, περιστρεφόµενα περί 
κατακόρυφο άξονα µονόφυλλα ή πολύφυλλα οποποιωνδήποτε διαστάσεων και 
σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα 
κουφώµατα", ε ορθοστάτες και άνω τραβέρσα (πανωκάσσι) τετραξύλου (κάσσας) 
9x13 cm, µε ή χωρίς ενδιάµεση τραβέρσα (µεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη µε 
νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 5x7,5 cm, µε ή χωρίς πηχάκια για µονούς ή 
διπλούς υαλοπίνακες, µε καϊτια 5x4 cm για τους υαλοπίνακες, νεροχύτη 9x9 cm, 
περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm, αρµοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm και 
αρµοκάλυπτρα φύλλων (µπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι αεροφραγής απο 
πολυπροπυλένιο σε εγκοπή (γκινισιά) και εξώφυλλα Γαλλικού τύπου 
οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου µε πλαίσια (τελάρα) εξωφύλλων πάχους 
4 cm και πλάτους όπως στο σχέδιο, φυλλαράκια 1,2x4 cm περιθώρια (περβάζια) 
αρµοκαλύπτραι και σιδηρικά στερεώσεως, αναρτήσεως και λειτουργίας εκτός 
από χειρολαβές) και µικροϋλικά και εργασία κατασκευής στερεώσεως και 
αναρτήσεως. 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
  

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
54.27  Παράθυρα και εξωστόθυρες γερµανικού τύπου 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5427  
 

 Παράθυρα και εξωστόθυρες (µπαλκονόπορτες) Γερµανικού τύπου, από ξυλεία 
Σουηδίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα 
κουφώµατα", πλήρη µε ορθοστάτες και πάνω τραβέρσα (πανωκάσσι) τετραξύλου 
(κάσσας) 9x13 cm, µε ή χωρίς ενδιάµεση τραβέρσα (µεσοκάσσι) 8x8 cm, κάτω 
τραβέρσα (κατωκάσσι) 9x9 cm, µε υαλοστάσια περαστά, περιστρεφόµενα περί 
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οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, µονόφυλλα ή πολύφυλλα οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων και σχεδίων, µε ή χωρίς ενδιάµεση τραβέρσα (µεσοκάσσι) 8x8 cm 
για φεγγίτη µε νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 5x7.5 cm, µε ή χωρίς πηχάκια 
µονών ή διπλών υαλοπινάκων, µε καϊτια για τους υαλοπίνακες 5x4 cm, νεροχύτη 
9x9 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm, αρµοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm και 
αρµοκάλυπτρα φύλλων (µπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι αεροφραγής απο 
πολυπροπυλένιο σε εγκοπή (γκινισιά) και εξώφυλλα Γερµανικού τύπου, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου µε περιθώρια (περβάζια) και 
αρµοκάλυπτρα, πλαίσια (τελάρα) εξωφύλλων πάχους 4 cm και πλάτους όπως 
στο σχέδιο, φυλλαράκια (περσίδες) διατοµής 1,5x8 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά 
(εκτός από χειρολαβές) και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και 
ανάρτησης και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
  

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
54.28  Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5428  
 

 Παράθυρα και εξωστόθυρες (µπαλκονόπορτες) Ελληνικού "χωρικού" τύπου, από 
ξυλεία τύπου Σουηδίας, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε κάσσα 7x13 cm, 
µε περιθώρια (περβάζια) και αρµοκάλυπτρα, µε υαλοστάσιο µε ή χωρίς 
ενδιάµεση τραβέρσα (µεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 
3x6 cm, νεροχύτη συνδεόµενο µε την κάτω τραβέρσα του πλαισίου µε τόρµο και 
εντορµία, µε ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καίτια) 4x4 cm για µονούς ή διπλούς 
υαλοπίνακες, µε ή χωρίς πηχάκια υαλοπινάκων, αρµοκάλυπτρα φύλλων (µπινιά) 
2x4 cm, αρµοκάλυπτρα κάσσας 2,5x2,5 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm, 
κορδόνι αεροφραγής απο πολυπροπυλένιο σε εγκοπή (γκινισιά) και εξώφυλλα 
"καρφωτά" µε ξυλόβιδες, µε ενισχύσεις (τραβέρσες, τρέσσα) σχήµατος Ζ από 
σανίδες διατοµής 12x2,5 cm και σανίδωµα ραµποτέ πάχους 2,5 cm από σανίδες 
πλάτους έως 12 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από χειρολαβές) και όλα 
τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και εργασία πλήρους 
κατασκευής και τοποθέτησης. 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
  

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
  
54.31  Παράθυρα και εξωστόθυρες µε ρολλά 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5431  
 

 Παράθυρα και εξωστόθυρες (µπαλκονόπορτες) µε ρολλά, οποιωνδήποτε 
διαστάσεων και σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 
"Ξύλινα κουφώµατα",  πλήρη, µε τετραξύλο (κάσσα) 9x13 cm, περιθώρια 
(περβάζια) 2x5.5 cm, αρµοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm και αρµοκάλυπτρα 
φύλλων (µπινιά) 2x5.5 cm, µε υαλοστάσια από ξυλεία τύπου Σουηδίας περαστά, 
περιστρεφόµενα περί κατακόρυφο άξονα, µονόφυλλα ή πολύφυλλα 
οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, µε ή χωρίς ενδιάµεση τραβέρσα 
(µεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη µε νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 5x7,5 cm, 
µε ή χωρίς πηχάκια για µονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, µε καϊτια για τους 
υαλοπίνακες 5x4 cm, νεροχύτη 9x9 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm, κορδόνι 
αεροφραγής απο πολυπροπυλένιο σε εγκοπή (γκινισιά) µε ανασυρόµενο 
προπέτασµα (ρολλό) µε περσίδες (φυλλαράκια) 5x2 cm από ξυλεία Ορεγκον - 
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Πάιν (ψευδότσουγας) εκτός από την πρώτη από τα κάτω (βασική) περσίδα από 
ξυλεία δρυός και µε διατοµή 2x8 cm, µε κιβώτιο, για τον µηχανισµό περιέλιξης 
του ρολλού, από ξυλεία τύπου Σουηδίας µε κινητό φύλλο από σκελετό και 
επένδυση κόντρα πλακέ 5 mm που στηρίζεται στο πλαίσιο του κιβώτιου µε 
σουστάκια, µε σιδηρό πλαίσιο και σύστηµα περιέλιξης ρολλού µε ξύλινο άξονα 
κυκλικής διατοµής διαµέτρου 8 cm, ένσφαιρους τριβείς (ρουλεµάν), δίσκους από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα για την περιέλιξη της ταινίας, µηχανισµό περιέλιξης της 
ταινίας και σιδηρικά (διαβήτες κουµπάσα λαµάκια), κοχλιωτούς ήλους 
(ξυλόβιδες), σιδηρικά στερεώσεως, αναρτήσεως και λειτουργίας (εκτός από 
χειρολαβή γρύλλου), µικροϋλικά και εργασία κατασκευής και τοποθέτησης.  

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας τετραξύλου του υαλοστασίου. 
  

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
54.32 Παράθυρα και εξωστόθυρες µε πλαστικό ρολλό 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5432  
 

 Παράθυρα και εξωστόθυρες µε ρολλό πλαστικό από σκληρό PVC, 
οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, µε ορθοστάτες και πάνω τραβέρσα 
(πανωκάσσι) τετραξύλου (κάσσας) 9x13 cm, µε ή χωρίς ενδιάµεση τραβέρσα 
(µεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη µε νεροχύτη, πλήρη µε υαλοστάσια από ξυλεία 
τύπου Σουηδίας, περαστά, περιστρεφόµενα περί κατακόρυφο άξονα, µονόφυλλα 
ή πολύφυλλα οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων, µε κάσσα 9x9 cm, µε ή 
χωρίς ενδιάµεση τραβέρσα 8x8 cm για φεγγίτη µε νεροχύτη, πλαίσια φύλλων 
(τελάρα) 5x7,5 cm, µε ή χωρίς πηχάκια µονών ή διπλών υαλοπινάκων, µε καϊτια 
για τους υαλοπίνακες 5x4 cm, µε νεροχύτη 9x9 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 
cm, αρµοκάλυπτρα κάσσας 2,5x2,5 cm και αρµοκάλυπτρα φύλλων (µπινιά) 2x5,5 
cm, κορδόνι αεροφραγής απο πολυπροπυλένιο σε εγκοπή (γκινισιά), µε 
ανασυρόµενο προπέτασµα (ρολλό) µε πλαστικές περσίδες (φυλλαράκια) µε κενό 
ενισχυµένο µε µεταλλική λάµα εκτός από την πρώτη από τα κάτω (βασική) 
περσίδα που ολόκληρο το κενό της πληρούται µε ξύλο, κιβώτιο για τον 
µηχανισµό περιέλιξης του ρολλού από ξυλεία τύπου Σουηδίας µε κινητό φύλλο 
από σκελετό και επένδυση κόντρα πλακέ 5 mm που στηρίζεται στο πλαίσιο του 
κιβώτιου µε σουστάκια, σύστηµα περιέλιξης ρολλού µε άξονα περιέλιξης, 
ένσφαιρους τριβείς (ρουλεµάν), δίσκους από γαλβανισµένη λαµαρίνα για την 
περιέλιξη της ταινίας, µηχανισµό περιέλιξης της ταινίας και σιδηρικά (διαβήτες 
κουµπάσα λαµάκια), σιδηρικά στερεώσεως, αναρτήσεως και λειτουργίας (εκτός 
από χειρολαβή γρύλλου), µικροϋλικά και εργασία κατασκευής, στερεώσεως και 
αναρτήσεως.  

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας τετραξύλου του υαλοστασίου. 
  

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
54.33  Ξύλινα ρολλά µε εξωτερικό ξύλινο κουτί 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5432 
 

 Ξύλινα ρολλά µε εξωτερικό ξύλινο κουτί για τον µηχανισµό περιέλιξης του 
ρολλού, από ξυλεία τύπου Σουηδίας µε κινητό φύλλο από σκελετό και επένδυση 
κόντρα πλακέ 5 mm που στηρίζεται στο πλαίσιο του κιβώτιου µε σουστάκια, µε 
σιδηρό πλαίσιο και σύστηµα περιέλιξης ρολλού µε ξύλινο άξονα κυκλικής 
διατοµής διαµέτρου 8 cm, ένσφαιρους τριβείς (ρουλεµάν), δίσκους από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα για την περιέλιξη της ταινίας, µηχανισµό περιέλιξης της 
ταινίας και σιδηρικά (διαβήτες κουµπάσα λαµάκια), κοχλιωτούς ήλους 
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(ξυλόβιδες), σιδηρικά στερεώσεως, αναρτήσεως και λειτουργίας (εκτός από 
χειρολαβή γρύλλου), µικροϋλικά και εργασία κατασκευής και τοποθέτησης. 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
  

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
54.34  Εξώφυλλα γαλλικού τύπου  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5431 
 
 Εξώφυλλα γαλλικού τύπου, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πλήρη, οιουδήποτε 

σχεδίου,  σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα 
κουφώµατα", µε ορθοστάτες και άνω τραβέρσα (πανωκάσσι) τετραξύλου 
(κάσσας) 9x13 cm, µε ή χωρίς ενδιάµεση τραβέρσα (µεσοκάσσι) και κάτω 
τραβέρσα (κατωκάσσι) 9x9 cm, πλαίσια (τελάρα) εξωφύλλων πάχους 4 cm και 
πλάτους όπως στο σχέδιο, φυλλαράκια 1,2x4 cm, περιθώρια (περβάζια), 
αρµοκάλυπτρα, σιδηρικά στερεώσεως, αναρτήσεως και λειτουργίας, µικροϋλικά 
και εργασία κατασκευής στερεώσεως και αναρτήσεως. 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
  

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
54.35  Εξώφυλλα γερµανικού τύπου 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5431 
 

 Εξώφυλλα γερµανικού τύπου, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πλήρη, 
οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε ορθοστάτες και πάνω τραβέρσα 
(πανωκάσσι) τετραξύλου (κάσσας) 9x13 cm, µε ή χωρίς ενδιάµεση τραβέρσα 
(µεσοκάσσι) 8Χ8 cm, κάτω τραβέρσα (κατωκάσσι) 9x9 cm, µε περιθώρια 
(περβάζια) και αρµοκάλυπτρα, πλαίσια (τελάρα) εξωφύλλων πάχους 4 cm και 
πλάτους όπως στο σχέδιο, φυλλαράκια (περσίδες) διατοµής 1,5x8 cm και γενικά 
ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και 
ανάρτησης και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.  

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
54.36  Εξώφυλλα Eλληνικού χωρικού τύπου  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5431 
 

 Εξώφυλλα Ελληνικού χωρικού τύπου, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, 
οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", "καρφωτά" µε ξυλόβιδες µε ενισχύσεις 
(τραβέρσες, τρέσσα) σχήµατος Ζ από σανίδες διατοµής 12x2,5 cm και σανίδωµα 
ραµποτέ πάχους 2,5 cm από σανίδες πλάτους έως 12 cm µε τετραξυλο (κάσσα) 
7x13 cm και περιθώρια (περβάζια) και αρµοκάλυπτρα και γενικά ξυλεία, σιδηρικά 
και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και εργασία 
πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
  

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
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54.38  Υαλόθυρα δροµική ξύλινη 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5436  
 

 Κατασκευή υαλόθυρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πάχους 5 cm µονόφυλη ή 
πολύφυλη οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα",  µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm 
και στις δύο όψεις και αρµοκάλυπτρα φύλλων (µπινί) 2x5 cm, πλαίσια (τελάρα) 
θυροφύλλων περαστά 5x11 cm, πλήρη στο κάτω τµήµα, και γενικά ξυλεία, 
σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά 
και χειρολαβές) και µικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και 
στερέωσης, περιλαµβανοµένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής 
κλειδαριάς και χειρολαβών,  

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 

54.38.01 Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5436  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

54.38.02 Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5437 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

54.38.03 Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και 
αρµοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm. 

 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5438 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 

54.40  Θύρες ξύλινες ταµπλαδωτές 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1  
 

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

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 

54.40.01 Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1  
 

   ΕΥΡΩ  
 

54.40.02 Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.2 
 

   ΕΥΡΩ  
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54.40.03 Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και 
αρµοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm. 

 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5443.1 
 

   ΕΥΡΩ  
 
 

54.46 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές 
 

 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).  
 

54.46.01 Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

54.46.02 Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.2 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

54.46.03 Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και 
αρµοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm. 

 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5448.1 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
  
 
54.49  Θύρα πλήρης ξύλινη δροµική µε αρµοκάλυπτρα και στις δύο όψεις  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5449  
 

 Κατασκευή πλήρους θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, µε κάσσα δροµική µε 
αρµοκάλυπτρα 2.5x2.5 cm και στις δύο όψεις, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε θυρόφυλλα πλήρη ή µε φεγγίτη, από 
µοριοσανίδες πάχους 22 mm µε πλαίσια (τελάρα) από καδρόνια 5Χ7,5 cm µε 
κατά µήκος εντορµίες (γκινισιές) για την ενσωµάτωση των µοριοσανίδων, µε 
πιθανές διακοσµητικές γραµµές στις ακµές, µε περιθώρια, αρµοκάλυπτρα και 
πηχάκια πλαισίωης φεγγίτη και γενικά ξυλεία, σιδηρικά ανάρτησης, στερέωσης 
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).  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
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54.50  Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δροµική µε ελαστικό παρέµβυσµα  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1 
 

 Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δροµική, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-
01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", από ξυλεία τύπου Σουηδίας ποιότητας UNSORTED, 
µε κάσσα πλάτους έως 13 cm, µονόφυλλη ή δίφυλλη µε φύλλα πλήρη ή µε 
φεγγίτη, συνολικού πάχους 50 mm, µε σκελετό από τραβέρσες, ορθοστάτες, 
τελάρα κ.λπ συνολικού πλάτους 75 cm και πάχους 42 mm µε ενίσχυση στο ύψος 
της κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm από λευκή ξυλεία αρίστης 
ποιότητας, εσχάρα διασταυρουµένων µισοχάρακτων πήχεων, διατοµής 35x15 
cm µε κενά 10x10 cm και κόντρα - πλακέ πάχους 4 mm, περιθώρια (περβάζια) 
2x5,5 cm, αρµοκάλυπτρα µε διατοµή µεγαλύτερη τεταρτοκύκλου, αρµοκάλυπτρα 
φύλλων (µπινί) διαστάσεων 40x10 mm, µε ελαστικό ηχοµονωτικό παρέµβυσµα - 
αεροφραγή περιµετρικά του κουφώµατος, µε µεντεσέδες και λοιπά εξαρτήµατα 
λειτουργίας βαρέως τύπου (εκτός από τις κλειδαριές και τις χειρολαβές), τα υλικά 
και µικροϋλικά καθώς και την εργασία κατασκευής, στερέωσης και τοποθέτησης.  

 
 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
54.51  Θύρες εξωτερικές ταµπλαδωτές 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5451.1  
 

 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) 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
54.56  Θύρες καρφωτές 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5456  
 

 Θύρες καρφωτές, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα 
κουφώµατα", από ξυλεία τύπου Σουηδίας, καρφωτές, µε τετράξυλο (κάσσα) 8x8 
cm, πάχους 2,5 cm και πλάτους σανίδων έως 10 cm συνδεόµενες µε εντορµίες 
και γλωτίδες (ραµποτέ, αρσενικοθήλυκο) µε λεπτή διακόσµηση (τσιµπουκάκι) και 
ενισχύσεις (τραβέρσες, τρέσσα) διπλού Ζ από σανίδες 14x2,5 cm και σύνδεσή 
τους µε κοχλιωτούς ήλους (ξυλόβιδες) 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. 
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 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
54.61  Θύρες συρόµενες µονόφυλλες από κόντρα - πλακέ 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5461.1  
  

 Θύρες από ξυλεία τύπου Σουηδίας, συρόµενες, µονόφυλλες, πλήρεις µε 
τετράξυλο (κάσσα) 9x9 cm, αρµοκάλυπτρα 2.5x2.5 cm, πλαίσια θυροφύλλων 
5x13 cm, κόντρα - πλακέ πάχους 5mm, µε πλήρη µηχανισµό κύλισης επί 
ενσφαίρων τριβέων (ρουλεµάν), και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, 
στερεώσεως και λειτουργίας (πλήν χωνευτής κλεδαριάς και χειρολαβών), 
µικροϋλικά και εργασία για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και τοποθέτηση 
χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα". 

  

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
54.62 Θύρες συρόµενες δίφυλλες από κόντρα - πλακέ 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5462.1  
  

 Θύρες από ξυλεία τύπου Σουηδίας, συρόµενες, δίφυλλες, πλήρεις, µε τετράξυλο 
(κάσσα) 9x9 cm, αρµοκάλυπτρα 2.5x2.5 cm, πλαίσια θυροφύλλων 5x13 cm, 
κόντρα - πλακέ πάχους 5mm, µε πλήρη µηχανισµό κύλισης επί ενσφαίρων 
τριβέων (ρουλεµάν), και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και 
λειτουργίας (πλήν χωνευτής κλεδαριάς και χειρολαβών), µικροϋλικά και εργασία 
για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και τοποθέτηση χωνευτής κλειδαριάς και 
χειρολαβών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα 
κουφώµατα". 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
  

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
54.63 Θύρες πρεσσαριστές παλινδροµικές δροµικές 
 

 Θύρες από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πλήρεις ή µε φεγγίτη, πρεσσαριστές (κόντρα 
πλακέ), παλινδροµικές (αλέ ρετούρ), µε τετράξυλο (κάσσα) που καλύπτει το 
πάχος της οπτοπλινθοδοµής µαζί µε τα επιχρίσµατα αλλά µε επι πλέον µε 
πηχάκι 3,5x5 cm και µε ειδικούς στροφέων παλινδροµίσεως (µεντεσέδες µε 
σούστες) και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας 
και µικροϋλικά και εργασία για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και τοποθέτηση 
χειρολαβών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα 
κουφώµατα". 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

54.63.01 Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5463.1  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
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54.63.02 Με κάσσα µπατική, πλάτους έως 23 cm 

 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5464.1 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

54.63.03 Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και 
αρµοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm. 

 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5465.1 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
54.66 Θυρόφυλλα, συρόµενα πρεσσαριστά 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5466.1  
 

 Θυρόφυλλα, συρόµενα πρεσσαριστά από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ των 5 
mm, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε 
ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγµα στο κάτω ή πάνω τµήµα τους, 
αποτελούµενα από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από πηχάκια λευκής 
ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή µε κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και 
περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξυάς, δρυός, καστανιάς). 
Συµπεριλαµβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα υλικά σύνδεσης, η κατασκευή 
και τοποθέτηση των φύλλων, η προµήθεια και τοποθέτηση των µηχανισµών 
κύλισης και η τοποθέτηση µόνον των κλειδαριών και χειρολαβών,  

  

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

54.66.01 Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 50 mm 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5466.1  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

54.66.02 Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 30 mm 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5467.1 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
54.68  Θυρόφυλλα µονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5468.1  
 

 Θυρόφυλλα, πρεσσαριστά, µονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", από ξυλεία λευκή και 
κόντρα πλακέ πάχους 5 mm συνολικού πάχους θυροφύλλου 5 cm µε ή χωρίς 
υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγµα στο κάτω ή πάνω τµήµα του αποτελούµενα από 
πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από πηχάκια λευκής ξυλείας, επένδυση 
πρεσσαριστή µε κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια 
σκληρής ξυλείας (οξυάς, δρυός, καστανιάς). Συµπεριλαµβάνεται η ξυλεία, το 
κόντρα πλακέ, τα υλικά σύνδεσης, η κατασκευή και τοποθέτηση των φύλλων, η 
προµήθεια και τοποθέτηση των µηχανισµών κύλισης και η τοποθέτηση µόνον 
των κλειδαριών και χειρολαβών.  

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
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54.69  Θυρόφυλλα παλινδροµικά (αλέ - ρετούρ) πρεσσαριστά 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5469.1  
 

 Θυρόφυλλα παλινδροµικά (αλέ - ρετούρ) πρεσσαριστά, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα",  συνολικού πάχους 5 cm, µε ή 
χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγµα στο κάτω ή πάνω τµήµα, αποτελούµενα από 
πλαίσιο καδρονίων από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ πάχους 5 mm, σκελετό 
κυψελωτό από πηχάκια και επένδυση πρεσσαριστη και στις δύο πλευρές από 
κόντρα πλακέ και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξιάς, δρυός, 
καστανιάς) . 

  
 Συµπεριλαµβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα υλικά σύνδεσης, οι ειδικοί 

στροφείς, η κατασκευή και τοποθέτηση των φύλλων, η προµήθεια και 
τοποθέτηση των µηχανισµών κύλισης και η τοποθέτηση µόνον των κλειδαριών 
και χειρολαβών. 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
54.71  Φύλλα ερµαρίων ταµπλαδωτά 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5471  
 

 Φύλλα ερµαρίων ταµπλαδωτά από λευκή ξυλεία, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, 
µονόφυλλα ή πολύφυλλα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 
"Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ", µε κάσσα 5x6,5 cm µε περιθωρίο (περβάζι) 
2x5 cm, πλαίσιο (τελάρο) και τραβέρσες φύλλων 3,5x6,5 cm, ταµπλάδες από 
σανίδες πάχους 1,5 cm, πλάτους το πολύ 8 cm συνδεδεµένες µε κόλλα και απλή 
επαφή (απλό φιλιάσι) µε ή χωρίς κυµάτια (εργαλεία, ταµπλαδορόκανο) σύνδεση 
των δίφυλλων ερµαρίων µε εντορµία και γλωττίδα (γκινισιά και παταδούρα, 
αρσενικοθήλυκο), µε τα σιδηρικά ανάρτησης και µε ξυλίνη ή ορειχαλκίνη απλή 
χειρολαβή (πόµολο), κλειδαριά τύπου σπανιολέτας εσωτερικής και εν γένει υλικά 
κατασκευής, ανάρτησης, στήριξης και λειτουργίας και εργασία πλήρους 
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης,  

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
54.72  Φύλλα ερµαρίων πρεσσαριστά 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5472.1  
 

 Φύλλα ερµαρίων πρεσσαριστά από λευκή ξυλεία, οποποιωνδήποτε διαστάσεων 
µονόφυλλα ή πολύφυλλα σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 
"Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα", µε τετράξυλο (κάσσα) 5x6,5 cm µε περιθώρια 
(περβάζια) 2x5 cm συνολικού πάχους 3 cm, µε σκελετό από λευκή ξυλεία 
διατοµής 2,5x7 cm και τραβέρσες 2,5x5 cm ανά το πολύ 8 cm, επενδυµένα µέσα 
έξω µε κόντρα πλακέ πάχους 4 mm και εν γένει υλικά κατασκευής, ανάρτησης, 
στήριξης και λειτουργίας και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και 
στερέωσης. 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 114 /250 

 
 
54.75  Εντοιχισµένες ντουλάπες 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5472.1 
 

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

. 

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

  

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) όψης  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
54.80  Πέργκολες και περεµφερή 
  

 Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη), 
κατηγορίας τουλάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποιουδήποτε σχεδίου, 
µε ή χωρίς στύλους και σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, µε πλήρη κατεργασία 
(ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο) των επιφανειών των ξύλων και διαµόρφωση των 
ακµών και των άκρων τους σύµφωνα µε το σχέδιο, µε ανοξείδωτα ή 
γαλβανισµένα ή ορειχάλκινα στηρίγµατα των στύλων στο δάπεδο και εξαρτήµατα 
σύνδεσης των ξύλων µεταξύ τους και την στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα 
δοµικά στοιχεία. Συµπεριλαµβάνονται υλικά, µικροϋλικά, ικριώµατα και εργασία 
πλήρους κατασκευής.  

 

 Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) τοποθετηµένης ξυλείας.  
 

54.80.01 Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή 
(λαρτζίνη) 

 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5621  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

54.80.02 Πέργκολες και παρεµφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5605 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
 
 
54.85 Ξύλινες ποδιές παραθύρων 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5626 
  

 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). 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
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54.86  Ξύλινες κάσσες σε δροµικές οπτοπλινθοδοµές 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1 
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας δροµικής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", 
πλάτους έως 130 mm, µε εσοχή γιά την υποδοχή παρεµβύσµατος αεροφραγής, 
µε ή χωρίς εργαλεία (γλυφές), µε προστατευτική επάλειψη των επιφανειών που 
εφάπτονται µε την τοιχοποιΐα, την στερέωση στην οπτοπλινθοδοµή µε 
γαλβανισµένα τζινέτια ανά 0,50 m περίπου, εναλλάξ (ένα από την µία µεριά ένα 
από την άλλη) σε όλο το ύψος της κάσσας µε προεξέχον τµήµα µήκους 18 cm 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)  
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
54.87  Ξύλινες κάσσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασµα  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1 
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας δροµικής, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", 
πλάτους ίσου µε το πάχος του ξυλόπηκτου τοίχου ή του ελαφρού πετάσµατατος, 
µε εσοχή για την υποδοχή παρεµβύσµατος αεροφραγής, µε ή χωρίς εργαλεία 
(γλυφές), µε κατάλληλη ήλωση και πάκτωση µε χρήση γαλβανισµένων 
µεταλλικών ελασµάτων ή γωνιών. 

 

 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
54.88  Ξύλινες κάσσες σε µπατικές οπτοπλινθοδοµές 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1 
 

 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)  
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
54.89  Ξύλινες κάσσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασµα έως 23 cm 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1 
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 Κατασκευή και τοποθέτηση κάσσας µπατικής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε 
πλάτος έως 23 cm µε εσοχή γιά την υποδοχή ελαστικού παρεµβύσµατος 
ηχοµόνωσης-αεροφραγής, µε ή χωρίς εργαλεία (γλυφές), 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.  

 

 Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης  
 

 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
 

 ΕΥΡΩ  
 
  
54.90 Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1 
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση ψευτοκασσών από λευκή ξυλεία.  
 

 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
 

54.90.01 ∆ροµικών τοίχων 
 

  ΕΥΡΩ   
 

54.90.02 Μπατικών τοίχων 
 

  ΕΥΡΩ  
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 55. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ  
 

 
 
55.01  Βαθµίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία 
  

 Βαθµίδες και πλατύσκαλα κλίµακας ευθύγραµµης, λοξής, καµπύλης ή 
περιστροφικής µε πλάτη και ύψη βαθµίδων σύµφωνα µε το σχέδιο, µε πάτηµα 
πάχους 5 cm, ρίχτια πάχους 2 cm, me βαθµιδοφόρους πάχουςι 5 cm, διατοµή 
κεντρικού στύλου 16x16 cm (σε περιστροφική κλίµακα) και εν γένει υλικά 
κατασκευής, συναρµολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης και εργασία 
κατασκευής συµπεριλαµβανοµένων γλυφών απλού σχεδίου του στύλου.  

 

 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m).  
 

55.01.01 Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5501.1  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

55.01.02 Από ξυλεία λαρικοειδή (λάρτζινη) 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5502 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
55.10  Κιγκλιδώµατα κλιµάκων και πλατυσκάλων ευθύγραµµα 
  

 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.  
 

55.10.01 Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5511.1  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

55.10.02 Από ξυλεία τύπου Σουηδίας 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5512 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
55.13  Κιγκλιδώµατα κλιµάκων και πλατυσκάλων καµπύλα 
 

 Κιγκλιδώµατα κλιµάκων και πλατυσκάλων καµπύλα, σε απλό σχέδιο, µε 
χειρολισθήρο καµπύλο 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. 
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 Περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούµενα υλικά, η εργασία πλήρους 
κατασκευής συνθέσεως, τοποθετήσεως και στερεώσεως και η διαµόρφωση της 
διατοµής του χειρολισθήρος, των ορθοστατών και των κιγκλίδων είτε µε τόρνο 
είτε µε γλυφές. 

 

 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) αναπτύγµατος χειρολισθήρος.  
 
55.13.01 Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας 

 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5513.1  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

55.13.02 Από ξυλεία τύπου Σουηδίας 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5514 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
55.21  Κιγκλιδώµατα εξωστών 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5521  
 
 Κιγκλιδώµατα εξωστών κλπ. από ξυλεία τύπου Σουηδίας, ευθύγραµµα, απλού 

σχεδίου, µε ύψος µέχρι 1,00 m, µε κουπαστή 9x9cm, κάτω πέλµα 6x6 cm ή 
ανάλογο, ορθοστάτες (άν χρειάζονται) 12x12 cm και κιγκλίδες τορνευτές ή µε 
ορθογωνική διατοµή 5x5 cm ή αναλόγη σε απόσταση µεταξύ τους έως 15 cm το 
πολύ, µε απλή διαµόρφωση όλων των τµηµάτων και σύνδεση του κιγκλιδώµατος 
µε σιδηρούς συνδέσµους είτε σύνδεση σε άλλη ξύλινη ή λίθινη κατασκευή, µε 
αντηρίδες από σιδηρά ελάσµατα και τσιµεντοκονία και εν γένει υλικά και εργασία 
πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

 

 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) κατακορύφου πλήρους επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
55.31  Χειρολισθήρας ευθύγραµµος διατοµής 9x9 cm 
  
 Χειρολισθήρας ευθύγραµµος διατοµής 9x9 cm, διαµορφωµένος σύµφωνα µε το 

σχέδιο, για τοποθέτηση σε οποιαδήποτε ξύλινη, λίθινη ή µεταλλική βάση, µε τους 
απαιτούµενους συνδέσµους, µπουλόνια (κοχλιοφόρους ήλους) και 
τσιµεντοκονίαµα πάκτωσης.  

 

  Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 

55.31.01 Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5531.1  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

55.31.02 Από ξυλεία τύπου Σουηδίας 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5531.3 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
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 55.32 Χειρολισθήρας καµπύλος διατοµής 9x9 cm 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5532.1  
 
 Χειρολισθήρας καµπύλος µε 9x9 cm ή άλλων διαστάσεων µε το ίδιο όµως 

εµβαδόν διατοµής, διαµορφωµένος σύµφωνα µε το σχέδιο, για τοποθέτηση σε 
οποιαδήποτε ξύλινη, λίθινη ή µεταλλική βάση, µε τους απαιτούµενους 
συνδέσµους, µπουλόνια (κοχλιοφόρους ήλους) και τσιµεντοκονίαµα πάκτωσης.  

 
 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) αναπτύγµατος.  
 

55.32.01 Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5532.1  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

55.32.02 Από ξυλεία τύπου Σουηδίας 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5532.3 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
55.33  Χειρολισθήρες από πλαστικό υλικό 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5533  
 

 Χειρολισθήρας από πλαστική ύλη οποιουδήποτε χρώµατος, σχεδίου και 
πλάτους, για τοποθέτηση επί εγκατεστηµένης σιδηράς λάµας, σε οποιοδήποτε 
µήκος, µε όλα τα απαιτούµενα καµπύλα τµήµατα και µε την διαµόρφωση των 
γωνιών και απολήξεων αυτού.  

  

 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) αναπτύγµατος.  
 

 ΕΥΡΩ  
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 56. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ, κλπ  
 

 
56.01  Ράφια από λευκή ξυλεία 
 

 Ράφια από λευκή ξυλεία, οιουδήποτε πλάτους και µήκους, από σανίδες, 
εδραζόµενα είτε σε έτοιµα σιδηρά υποστηρίγµατα πακτωµένα στον τοίχο µέσω 
ξύλινων τάκων ή σε ξύλινο σκελετό από οδοντωτούς ορθοστάτες 3x5 cm, µε 
κινητά πηχάκια έδρασης και γενικά υλικά επί τόπου και εργασία για πλήρη 
κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους ή µέσα σε ντουλάπια, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ". 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ραφιών.  
 

56.01.01 Ράφια πάχους 25 mm 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5601  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

56.01.02 Ράφια πάχους 15 mm 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5602 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

56.01.03 Ράφια πάχους 12 mm 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5603 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
  
 
56.04  Ράφια ή χωρίσµατα από µοριοσανίδες 
 

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

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας πραγµατικής ραφιών ή χωρισµάτων. 
 

56.04.01 Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 22 mm 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5604  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

56.04.02 Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 16 mm 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5605 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

56.04.03 Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 12 mm 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5606 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
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56.07 Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 18 mm από MDF 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5606. 
 

 Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 18mm από MDF άριστης ποιότητας επενδυµένο µε 
µελαµίνη, οιουδήποτε πλάτους και µήκους και οιουδήποτε σχεδίου, µε τελείωµα 
σε όλα τα εµφανή σόκορα µε λωρίδα PVC πάχους 3 mm, και γενικά υλικά και 
µικροϋλικά και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους, 
ντουλάπια ή ερµάρια (όταν δεν προβλέπονται στην κατασκευή των ερµαρίων), 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά 
έπιπλα ". 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης  
 

 ΕΥΡΩ  
  
 

56.08  Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 25 mm από φύλλα hard board 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5607  
 

 Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 25 mm από φύλλα πεπιεσµένου χαρτοπολτού (hard 
board) και στiς δυο όψεις, µε σκελετό από ξυλεία τύπου Σουηδίας µε διάκενα έως 
20Χ20 cm, µε πηχάκια στην περίµετρο, και γενικά υλικά επί τόπου και εργασία 
για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους ή σε ντουλάπια ή ερµάρια όταν 
δεν ορίζεται άλλη χρήση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 
"Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ". 

  

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ραφιών ή χωρισµάτων.  
 

 ΕΥΡΩ  
 
  

56.09  Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 25 mm πρεσσαριστά 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5608.1  
 

 Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 25 mm από κόντρα πλακέ πάχους 3 mm 
πρεσσαριστών και στiς δυο όψεις σκελετού από ξυλεία τύπου Σουηδίας µε 
διάκενα του σκελετού το πολύ 20Χ20 cm µε πηχάκια στην περίµετρο, και γενικά 
υλικά επί τόπου και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους ή 
σε ντουλάπια ή ερµάρια όταν δεν ορίζεται άλλη χρήση, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ". 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ραφιών ή χωρισµάτων.  
 

 ΕΥΡΩ  
 
 

56.10  Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας µεγαλύτερης των 0,40 m2 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1  
 

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

  

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

  



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 122 /250 

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

 

 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 

 ΕΥΡΩ 
 
  

56.11  Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1  
 

 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, οιουδήποτε σχεδίου και 
διαστάσεων, µη εµφανή, καλυπτόµενα από φύλλο ντουλαπιού, µε πλαίσο από 
τεµάχια λευκής ξυλείας πάχους 16 mm επενδυµένα µε µελαµίνη ,περαστά και 
κολλητά, µε οπές ή τοµές στο "πρόσωπο" ή χειρολαβές και µε πυθµένα από 
µοριοσανίδα (hard board) επενδυµένη µε µελαµίνη περαστή και κολλητή και µε 
οδηγούς λειτουργίας του συρταριού µεταλλικούς απλούς σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ".  

 

 Συµπεριλαµβάνονται τα υλικά (επενδυµένη µε µελαµίνη ξυλεία, µοριοσανίδα 
επενδυµένη), ται µικροϋλικά και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, ∆εν 
περιλαµβάνονται ράφια και ειδικά τεµάχια εξοπλισµού. 

 

 Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 

 ΕΥΡΩ  
 
 

56.16  Κρεµάστρες (port-manteau) απλές 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5616  
 

 Κρεµάστρες (port-manteau) απλές, ευθύγραµµες ή τεθλασµένες, αποτελούµενες 
από διατοµή ξυλείας τύπου Σουηδίας πλάτους έως 15 cm, πάχους έως 2,5 cm 
και οιουδήποτε µήκους, µε περιθώρια και απλές ευθύγραµµες γλυφές, µε βιδωτά 
άγγιστρα από αλουµίνιο µήκους 5 - 15 cm ανά 18 cm, µε ανάρτηση από 
µεταλλικές θηλιές στερεωµένες µε UPAT ανά αποστάσεις 0,50 m και γενικά 
ξυλεία Σουηδίας, άγγιστρα αλουµινίου, υλικά συνδέσεως τοποθετήσεως και 
στερεώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή 
σταθερά έπιπλα ". 

 

 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 

 ΕΥΡΩ  
 
 

56.17  Επένδυση ξύλινων επιφανειών µε φαινοπλαστικά φύλλα (formica) 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617  
 

 Επένδυση ξυλίνων επιφανειών µε φαινοπλαστικά φύλλα (formica), απαλλαγµένα 
φορµαλδεϋδης, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και υφής (λείας ή µάτ) 
εφαρµοζόµενα µε πρέσσα µε χρήση κόλλας φορµάικας και µε περιθώρια από 
πηχάκια είτε µε συναρµογή ακριβείας των ακµών της φορµάικας, µε όλες τις 
αναγκαίες οπές ή εντορµίες για την εφαρµογή, τα εξαρτήµατα ή µηχανισµούς και 
γενικά φορµάικα σε φύλλα µε τις φθορές και αποµειώσεις, κόλλα φορµάικας και 
µικροϋλικά καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή  

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας 
 

 ΕΥΡΩ  
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56.19  Γωνιόκρανα ξύλινα 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5619  
 

 Γωνιόκρανα ξύλινα, πλευρών 3Χ3 cm από ξυλεία τύπου Σουηδίας, οιουδήποτε 
σχεδίου, πλήρως τοποθετηµένα και στερεωµένα µε βίδες και UPAT, ή βίδες για 
γυψοσανίδα, ή κόλλα ανάλογα µε το υλικό της βάσης.  

 

 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 

 ΕΥΡΩ  
 
 

56.20 Ψευδοπάτωµα από σκουρέτα 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5620  
 

 Ψευδοπάτωµα από σκουρέτα (λεπτοσανίδες πάχους 13 mm), µε τις ενδεχόµενες 
οροφοπήχεις, από ξυλεία τύπου Σουηδίας σε υπάρχοντα σκελετό από δοκίδες σε 
αξονική απόσταση έως 0,60 m.  

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  ψευδοπατώµατος.  
 

 ΕΥΡΩ  
  
 
56.21  Πάγκος από άκαυστη φορµάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617 
 

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

 

α)  Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, µε  
επικάλυψη από άκαυστη φορµάϊκα, µε περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 
mm µε στρογγυλευµένες ακµές στα εµφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται 
στην υπάρχουσα υποδοµή µε κατάλληλη συµβατή κόλλα. 

β)  Ανοιγµα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαµορφώνεται µε κοπή του πάγκου 
για την υποδοχή του επικαθήµενου νεροχύτη, σύµφωνα µε την µελέτη.  

γ)  Την σφράγιση των περιµετρικών αρµών (επαφή µε τον τοίχο ή άλλες 
κατασκευές) µε αντιµικροβιακή σιλικόνη, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή του σφραγιστικού υλικού. 

  

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

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης  
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
56.23  Ερµάρια κουζίνας επί δαπέδου µή τυποποιηµένα 
   

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 
 

 Ερµάρια κουζίνας δαπέδου, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 60 cm, µε "κουτιά" από 
νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή 
φορµάικα, πάχους 1,0 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC 
πάχους 3 mm, µε ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και 
κατάλληλες εντορµίες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 
"Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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� ∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα 
� Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορµάϊκα πάχους 8 mm 
� Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες 
επενδυµένες και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 
18 ή 20 mm ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από ταινία PVC 
πάχους 3 mm στα εµφανή σόκορα µε στρογγυλευµένες ακµές.  

� Τα φύλλα (µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, 
εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε 
περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές.  

� Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών 
µεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και 
ρυθµιζοµένων.  

� Στήριξη της κατασκευής σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά µε απόληξη από πλαστικό 
προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία  

� Κουµπωτή µπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης 
πάχους 1,0 mm.  

 

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιµολογούνται ιδιαίτερα,  
 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας όψης  
 

 ΕΥΡΩ  
 
  
56.24  Ερµάρια κουζίνας κρεµαστά επί τοίχου, µή τυποποιηµένα 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 
 

 Ερµάρια κουζίνας τοίχου κρεµαστα, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 35 cm, µε 
"κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε 
µελαµίνη ή φορµάικα, πάχους 1,0 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από 
ταινίες PVC πάχους 3 mm, µε ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες 
ξυλόβιδες,  κόλλα και κατάλληλες εντορµίες, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα", µε τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

 

� ∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα 
� Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορµάϊκα πάχους 8 mm 
� Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα από µοριοσανίδες 
επενδυµένες και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 
18 ή 20 mm ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από ταινία PVC 
πάχους 3 mm στα εµφανή σόκορα µε στρογγυλευµένες ακµές.  

� Τα φύλλα (µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, 
εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε 
περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές.  

� Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών 
µεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και 
ρυθµιζοµένων.  

 

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισµός τιµολογείται ιδιαίτερα,  
 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης  
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
56.25  Ερµάρια µεγάλου ύψους, µή τυποποιηµένα 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 
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 Ερµάρια µεγάλου ύψους, µή τυποποιηµένα, µε βάθος 60 cm, µε "κουτιά" από 
νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αµφίπλευρα επενδυµένα µε µελαµίνη ή 
φορµάικα, πάχους 1 mm, µε τελείωµα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινία PVC 
πάχους 3 mm, µε ενώσεις των επιφανειών µε ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και  
κατάλληλες εντορµίες σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 
"Εντοιχισµένα ή σταθερά έπιπλα ", µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 
� ∆ιαµόρφωση χειλέων των απαιτουµένων οπών µε φρεζάρισµα 
� Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από χαρτοφορµάϊκα ή 
φορµάϊκα πάχους 8 mm 

� Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσµατα (άν προβλέπονται) 
από µοριοσανίδες επενδυµένες και στις δύο επιφάνειες µε µελαµίνη (1,0 mm), 
συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα µε το πλάτος τους, µε περιθώριο από 
ταινία PVC πάχους 3 mm στα εµφανή σόκορα µε στρογγυλευµένες ακµές.  

� Τα φύλλα (µονά ή διπλά) από νοβοπάν µε µελαµίνη οιουδήποτε χρώµατος, 
εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, µε 
περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm µε στρογγυλευµένες ακµές.  

� Τοποθέτηση χειρολαβών (πόµολα) φύλλων και κρυφών µεταλλικών 
µεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και 
ρυθµιζοµένων.  

� Στήριξη της κατασκευής σε ρυθµιζόµενα ποδαρικά µε απόληξη από πλαστικό 
προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία  

� Κουµπωτή µπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης 
πάχους 1,0 mm.  

 

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιµολογούνται ιδιαίτερα,  
 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης  
 

 ΕΥΡΩ  
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 61.  ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ  
 

  
 
 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. 

 
 
61.01  Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε σιδηροδοκούς µεµονωµένες, ύψους ή 

πλευράς 8 - 16 cm 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6101  
 

 Υπέρθυρα, πρόβολοι, κρυφοδοκοί πακτωµένοι στο σκυρόδεµα και σχετικές 
κατασκευές από µεµονωµένες σιδηροδοκούς µε απλές διατοµές ή κοιλοδοκούς, 
µε ύψος ή πλευρά 8 έως 16 cm και γενικά σίδηρος επί τόπου και εργασία κοπής, 
τοποθέτησης και πάκτωσης.  

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).  
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
61.02  Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε πολλαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή 

πλευράς 8 - 16 cm 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6102  
 

 Υπέρθυρα, πρόβολοι, κρυφοδοκοί πακτωµένοι στο σκυρόδεµα και σχετικές 
κατασκευές από πολλαπλές σιδηροδοκούς µε απλές διατοµές ή κοιλοδοκούς, 
ύψους 8 έως 16 cm, συνδεδεµένες µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά 
περικόχλια σε ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων 
σιδηροσωλήνων και γενικά σίδηρος επί τόπου και εργασία κοπής, τοποθέτησης 
και πάκτωσης.  

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ  
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61.03  Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε σιδηροδοκούς µεµονωµένες, ύψους ή 
πλευράς άνω των 16 cm 

  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6103  
  

 Υπέρθυρα, πρόβολοι, κρυφοδοκοί πακτωµένοι στο σκυρόδεµα και σχετικές 
κατασκευές από µεµονωµένες σιδηροδοκούς µε απλές διατοµές µε ύψος ή 
πλευρά µεγλύτερη από 16 cm και γενικά σίδηρος επί τόπου και ύψος ή πλευρά 
εργασία κοπής, τοποθέτησης και πάκτωσης.  

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg).  
 

 ΕΥΡΩ  
  
  
61.04 Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ µε πολλαπλές σιδηροδοκούς, ύψους ή 

πλευράς άνω των 16 cm 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104  
 

 Υπέρθυρα, πρόβολοι, κρυφοδοκοί πακτωµένοι στο σκυρόδεµα και σχετικές 
κατασκευές από πολλαπλές σιδηροδοκούς µε απλές διατοµές µε ύψος ή πλευρά 
µεγλύτερη από 16 cm, συνδεδεµένες µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε 
διπλά περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή 
τµηµάτων σιδηροσωλήνων και γενικά σίδηρος επί τόπου και εργασία κοπής, 
τοποθέτησης και πάκτωσης.  

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ  
 
  
61.05  Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 
 

 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 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 

61.06  Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 
 

 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 
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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 
 

 ΕΥΡΩ  
 
  
 

61.11  Σιδηρογωνιές προστασίας ακµών τοίχων, βαθµίδων κλπ 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6111  
 

 Σιδηρογωνιές για την προστασία ακµών τοίχων, βαθµίδων, κρασπέδων, 
υποστηλωµάτων και λοιπών φερόντων στοιχείων κ.λ.π. ευθύγραµµες ή 
καµπύλες ή τεθλασµένες, τοποθετηµένες µε ηλεκτροσυγκολληµένα άγκιστρα σε 
αποστάσεις έως 0,50 m, πακτωµένα µε τσιµεντοκονία σε διανοιγόµενες φωλιές. 

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)  
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
61.12  Γωνιόκρανα προστασίας ακµών τοιχοπετασµάτων από γυψοσανίδες 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6116 
 

 Γωνιόκρανα από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα 
διαµορφωµένη, διατοµής 30x30 mm, τοποθετούµενα για προστασία των 
κατακόρυφων ακµών γωνιών τοιχοπετασµάτων, στερεούµενα µε γαλβανισµένες 
βίδες, στον µεταλλικό σκελετό του τοιχοπετάσµατος.  

 

 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
  

 ΕΥΡΩ  
 
 
61.13  Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακµών επιχρισµάτων  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6116 
 

 Γωνιόκρανα από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα 
διαµορφωµένη, διατοµής 30x30 mm, τοποθετούµενα για προστασία των 
κατακόρυφων ακµών επιχρισµένων τοίχων, στερεούµενα µε γαλβανισµένους 
ήλους και τσιµεντοκονία στον τοίχο.  

 

 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
61.17  Προστασία ακµών µε γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγµα. 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6117  
 

 Γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγµα µε όλα τα υλικά και την εργασία 
τοποθέτησης καθώς και την εργασία αποκατάστασης ζηµιών (µερεµέτια).  

 

 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
 

 ΕΥΡΩ  
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61.19  Επένδυση τοίχων ή οροφών µε δικτυωτό χαλυβδόφυλλο 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6119  
 

 Επένδυση τοίχων ή οροφών µε δικτυωτό χαλυβδόφυλλο προσδενόµενο σε 
υπάρχοντα σιδηρό ή ξύλινο σκελετό µε γαλβανισµένο σύρµα ή στερεουµένο µε 
ήλους ανά 50 cm το πολύ και γενικά υλικά και µικροϋλικά και ιικριώµατα καθώς 
και εργασία τοποθέτησης. 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
61.20  Επικάλυψη τοίχων µε κοινό συρµατόπλεγµα 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6120  
 

 Κοινό συρµατόπλεγµα (κοτετσόσυρµα) για την επικάλυψη τοίχων οποιουδήποτε 
υλικού, στερεούµενο µε ήλους και γενικά υλικά και µικροϋλικά και ικριώµατα 
καθώς και εργασία τοποθέτησης.  

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
61.21  Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6121  
 

 Σιδηρές εσχάρες φωταγωγών, δαπέδων ή ορόφων κλπ. από µορφοσίδηρο και 
λάµες σιδήρου κλπ. σύµφωνα µε τα σχέδια, διαµορφωµένες για την υποδοχή 
υαλοπινάκων και υαόπίνθων,  και γενικά σίδηρος και υλικά ήλωσης ή 
συγκόλλησης και στερέωσης και εργασία πλήρους κατασκευής.  

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
61.22  Κατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδροµίων 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6122  
  

 Σιδηρές εσχάρες - λασπωτήρες, πεζοδροµίων ή αυλών, σταθερές ή κινητές, από 
µορφοσίδηρο και από ορθογωνικό ή στρογγυλλό σίδηρο, οποιασδήποτε 
διατοµής, και γενικά υλικά και µικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, 
τοποθέτησης, στερέωσης και χρωµατισµού µε διπλή στρώση υλικού βάσεως 
ψευδαργύρου.  

  

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
61.23  Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour anglaises) 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6123  
 

 Σιδηρές εσχάρες φωταγωγών υπογείων (cour anglaises) οποιουδήποτε σχεδίου, 
µε σκελετό από σιδηρές λάµες, εδραζόµενες σε τελάρο από µορφοσίδηρο και 
γενικά µορφοσίδηρος, λάµες σιδηρές υλικά συγκόλλησης και στερέωσης καθώς 
και εργασία κατασκευής και τοποθέτησης. 
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 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
61.24  Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων µε µεταλλικές εσχάρες βιοµηχανικής 

προέλευσης 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 
  

 Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων σε οποιοδήποτε ύψος µε µεταλλικές 
εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της 
µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "'Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 
ηλεκτροπρεσσαριστές",  γαλβανισµένες εν θερµώ µε οποιοδήποτε άνοιγµα 
βρόχου, από λάµες και στρογγυλό σίδηρο. Προµήθεια εσχαρών επί τόπου, 
µικροϋλικά και εργασία τοποθέτησης και στερέωσης.  

  

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)  
 

 ΕΥΡΩ  
 
 

61.26 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσµων στεγών. 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6126  
 

 Σιδηροί σύνδεσµοι στεγών κλπ ξυλίνων κατασκευών, οποιουδήποτε σχεδίου, 
από σιδηρές λάµες οποιασδήποτε διατοµής, και γενικά σίδηρος συνδέσµων, 
κοχλίες και µικροϋλικά καθώς και εργασία διάνοιξης των οπών για τα µπουλόνια, 
τοποθέτησης και κοχλίωσης. 

  

 Επισηµαίνεται ότι το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που 
στα σχετικά άρθρα των ξυλίνων κατασκευών  δεν συµπεριλαµβάνονται οι σιδηροί 
σύνδεσµοι, ή σε περιπτώσεις ενισχύσεως υφισταµένων στεγών. 

  

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)  
  
 61.26.01  Σύνδεσµοι από κοινό µορφοσίδηρο 
 

   ΕΥΡΩ  
 
 61.26.02  Σύνδεσµοι από θερµογαλβανισµένο µορφοσίδηρο 
 

   ΕΥΡΩ  
 
 
 

61.27  Κατασκευή σκελετού στέγης µε διάτρητα γωνιακά ελάσµατα µε άνοιγµα έως 
20.00 m. 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6127  
  

 Σκελετός στέγης ανοίγµατος έως 20,00 m, σύµφωνα µε την µελέτη, από 
χαλύβδινα διάτρητα γωνιακά ελάσµατα, αποτελούµενος από ζευκτά, τεγίδες µε 
άκρα πακτωµένα στα σενάζ, αντιανέµιους συνδέσµους και επικάλυψη µε φύλλα 
από γαλβανισµένη λαµαρίνα ή αλουµίνιο. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται 
όλα τα απαιτούµενα υλικά, οι κοχλίες, οι πλάκες έδρασης, τα κοµβοελάσµατα 
κορυφής κλπ., τα ικριώµατα καθώς η εργασία συναρµολόγησης, ανύψωσης, και 
στερέωσης. 

  

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) οριζόντιας προβολής σκελετού. 
 

 ΕΥΡΩ  
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61.28 Κατασκευή µεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσµατα για δοµικά έργα 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6128  
  

 Πλήρως συναρµολογηµένοι σκελετοί από χαλύβδινα διάτρητα γωνιακά ελάσµατα, 
εργοστασιακής βαφής φούρνου, µε χρήση γαλβανισµένων κοχλιών, περικοχλίων 
και ροδελλών, τοποθετούµενοι σε υπόστεγα κλειστά ή ανοικτά, εξέδρες, 
πύργους, ιστούς, υδατογέφυρες, πεζογέφυρες κ.λ.π. Περιλαµβάνονται τα πάσης 
φύσεως υλικά και µικροϋλικά επί τόπου του έργου, τα απαιτούµενα ικριώµατα, ο 
πάσης φύσεως εξοπλισµός και η εργασία ανέγερσης και συναρµολόγησης, 
σύµφωνα µε την µελέτη. 

  

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηροκατασκευής σκελετού. 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
61.29  Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωµα επιστέγασης  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 
  

 Κατασκευή µεταλλικού σκελετού ή µεταλλικού δικτυώµατος επιστέγασης, 
οποιουδήποτε ανοίγµατος, σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια, σε 
υπαρχουσα υποδοµή, από απλές ή σύνθετες διατοµές (προφίλ) από χάλυβα 
ποιότητας S235J, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, µε 
οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., µε 
ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωµένη εργασία, 
συναρµολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και µικροϋλικά όπως κοχλίες, 
πλάκες εδράσεως, κοµβοελάσµατα κορυφής κ.λπ.  

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηµένου µορφοσίδηρου. 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
61.30  Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 
 

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

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
 
61.31  Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσµατος 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 
 

 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 
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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) 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
61.32  Μεταλλικός σκελετός στήριξης µαρµάρων επένδυσης 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6102 
 

 Κατασκευή µεταλλικού σκελετού επί όψεων κτιρίων, σύµφωνα µε την µελέτη, για 
την στήριξη εξωτερικών επενδύσεων από µάρµαρο, αλουµίνιο, κλπ, από 
γαλβανισµένες χαλύβδινες διατοµές, σε οποιοδήποτε ύψος από τό δάπέδο 
εργασίας, ο οποίος στερεώνεται στην υπάρχουσα υποδοµή µε οποιοδήποτε 
τρόπο.  

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
  

 ΕΥΡΩ  
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 62.  ΣΙ∆ΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ  
 

  
 
 Στις τιµές µονάδας των εργασιών σισηρών κουφωµάτων του παρόντος εδαφίου 

62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαµβάνονται γενικώς τα ακόλουθα: 
 

- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), 
στερέωσης (χηµικά ή εκτονούµενα βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση 
-ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα 
κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, 
EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ),  

- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων. 
  

Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών 
στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε 
βάση τη µονάδα µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή αναπροσαρµόζεται µε βάση την 
αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 

 
62.01  Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6201  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρού υαλοστασίου βάρους έως 10 kg/m2 από 
ποικίλες σιδηρές διατοµές απλής, διπλής ή πολλαπλής επαφής, σταθερού ή 
κινητού και γενικά σιδηρές διατοµές, υλικά και εξαρτήµατα συγκόλλησης, 
στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας και εργασία τοποθέτησης και στερέωσης, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα". 

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 

62.02  Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m2 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6202  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλοστασίων βάρους άνω των 10 kg/m2 
από ποικίλες σιδηρές διατοµές απλής, διπλής ή πολλαπλής επαφής, σταθερά ή 
κινητά και γενικά σιδηρές διατοµές, υλικά και εξαρτήµατα συγκόλλησης, 
στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας και εργασία τοποθέτησης και στερέωσης, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα". 

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ  
  
 

62.03  Υαλοστάσια σιδηρά από κοιλοδοκούς 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6203  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλοστασίων από κοιλοδοκούς, µε τµήµατα 
σταθερά ή κινητά και γενικά σιδηρά προφίλ, υλικά και εξαρτήµατα συγκόλλησης, 
στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας και εργασία τοποθέτησης και στερέωσης, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα". 

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ  
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62.04  Υαλοστάσια σιδηρά µε περσίδες 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6204  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλοστασίων µε τµήµατα σταθερά ή κινητά 
µε περσίδες στο εξωτερικό τους, οποιασδήποτε µορφής, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα", από κοιλοδοκούς, µε κάσσα, 
αρµοκάλυπτρα, πηχίσκους στερέωσης υαλοπινάκων. Περιλαµβάνονται τα σιδηρά 
προφίλ και ράβδοι, τα υλικά σύνδεσης τοποθέτησης και λειτουργίας καθώς και η 
εργασία κατασκευής, τοποθετήσεως και στερεώσεως,  

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 

62.05  Υαλοστάσια σιδηρά συρόµενα µε ή χωρίς φεγγίτες 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6205  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συρόµενων υαλοστασίων µε ή χωρίς 
φεγγίτες και φατνώµατα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 
"Σιδηρά κουφώµατα", µε κάσσα και πλαίσια από στραντζαριστή λαµαρίνα 
πάχους 1,2 mm, µε τους πήχεις στερέωσης των υαλοπινάκων, και γενικά 
λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης, µε τα υλικά σύνδεσης, τοποθέτησης και λειτουργίας 
καθώς και την εργασία τοποθέτησης του µηχανισµού,  

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 

62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6221  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραµµες 
ράβδους οποιασδήποτε διατοµής, καρφωτών, µε ή χωρίς εντορµίες, µε όλα τα 
εξαρτήµατα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, µε κοινή κλειδαριά και 
ορειχαλκίνες χειρολαβές, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 
"Σιδηρά κουφώµατα".  

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 

62.22  Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραµµες, καµπύλες ή και ελικοειδείς 
ράβδους 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6222  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών σύνθετου σχεδίου, από 
ευθυγράµµες, καµπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους (καραβόλοι), καρφωτών µε ή 
χωρίς εντορµίες, µε ή χωρίς υαλοστάσιο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα", µε όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης, ανάρτησης 
και λειτουργίας, καθώς και µε κλεδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεµφερούς) 
και χειρολαβές από λευκό µέταλλο,  

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ  
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62.23 Θύρες σιδηρές πολυσύνθετου σχεδίου από ευθύγραµµες, καµπύλες ή και 

ελικοειδείς ράβδους 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6223 
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών πολυσύνθετου σχεδίου, από 
ευθυγράµµες καµπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους (καράβόλους), πυκνού 
σχηµατισµού, γενικώς συνδεοµένων µε εντορµίες, καρφωτών µε ή χωρίς ειδικές 
κεφαλές ήλων ή άλλων τµηµάτων από χυτοσίδηρο, πλήρως τοποθετηµένες µε 
όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης ανάρτησης και λειτουργίας, µε κλειδαριά 
ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεµφερούς) και χειρολαβές από λευκό µέταλλο, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα". 

 
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
62.24  Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6224  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή µονόφυλλων µε ή χωρίς 
φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόµενες ή µη µε θυρόφυλλα από ένα ή δύο 
φύλλα λαµαρίνας µαύρης πάχους 1,2 mm και µε ενδιάµεσες νευρώσεις καθώς 
και µε σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες 
ορθογωνικής διατοµής, µε αρµοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και 
γενικά λαµαρίνα µαύρη, σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής, σιδηρογωνιές, 
σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά 
ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεµφερούς) και χειρολαβές από λευκό µέταλλο,  
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα". 

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
62.25  Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόµενες 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6225 
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή µονόφυλλων µε ή χωρίς 
φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόµενες ή µη, µε θυρόφυλλα από ένα ή δύο 
φύλλα λαµαρίνας µαύρης πάχους 1,2 mm, µε ενδιάµεσες νευρώσεις καθώς και 
µε σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από κοιλοδοκούς, µε 
αρµοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαµαρίνα µαύρη, 
κοιλοδοκοί, σιδηρά προφίλ, υλικά σύνδεσης, τοποθετήσεως και λειτουργίας,  
κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεµφερούς) και χειρολαβές από λευκό 
µέταλλο, συµπεριλαµβανοµένης της τοποθέτησης (χωρίς την προµήθεια) του 
µηχανισµού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά 
κουφώµατα". 

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
62.28  Υαλόθυρες σιδηρές µονόφυλλες ή δίφυλλες 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6228  
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 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλόθυρων µονόφυλλων ή δίφυλλων µε ή 
χωρίς φεγγίτες και παράπλευρα σταθερά υαλοστάσια, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα", από κοιλοδοκούς, µε κάσσα, 
αρµοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων, και γενικά κοιλοδοκοί, 
λαµαρίνα µαύρη (µπάζες), σιδηρά προφίλ, υλικά σύνδεσης τοποθέτησης και 
λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεµφερούς) και χειρολαβές 
από λευκό µέταλλο.   

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
62.29  Υαλόθυρες σιδηρές συρόµενες 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6229  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συρόµενων υαλόθυρων µονόφυλλων ή 
δίφυλλων µε ή χωρίς φεγγίτες και παράπλευρα σταθερά υαλοστάσια, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα", από κοιλοδοκούς, 
µε κάσσα, αρµοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων, και γενικά 
κοιλοδοκοί, λαµαρίνα µαύρη (µπάζες), σιδηρά προφίλ, υλικά σύνδεσης 
τοποθέτησης και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεµφερούς) 
και χειρολαβές από λευκό µέταλλο, συµπεριλαµβανοµένης της τοποθέτησης 
(χωρίς την προµήθεια) του µηχανισµού. 

  

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
62.30  Σιδηρές θυρίδες εξαερισµού 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6230  
 

 Κατασκευή θυρίδων εξαερισµού, αποτελουµένων από κάσσα και περσίδες από 
στραντζαριστή λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης, δηλαδή λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης, 
υλικά σύνδεσης και τοποθέτησης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-
02-00 "Σιδηρά κουφώµατα".  

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
62.31  Προθήκες σιδηρές απλές 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6231  
 

 Κατασκευή σιδηρών προθηκών (βιτρινών) οποιουδήποτε σχεδίου, µε ή χωρίς 
υαλόθυρες, από σίδηρο των απαιτουµένων διατοµών και λαµαρίνα µαύρη, 
πλήρως τοποθετηµένες µε όλα τα εξαρτήµατα στερέωσης, ανάρτησης και 
λειτουργίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά 
κουφώµατα". 

  

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
62.32  Προθήκες σιδηρές σφυρήλατες 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6232  
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 Κατασκευή σιδηρών προθηκών (βιτρινών) οποιουδήποτε σχεδίου, µε ή χωρίς 
υαλόθυρες, από σφυρήλατο σε όλες του τις επιφάνειες σίδηρο των 
απαιτουµένων διατοµών και λαµαρίνα µαύρη, πλήρως τοποθετηµένες µε όλα τα 
εξαρτήµατα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας.  

  

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
62.36  Προπετάσµατα (ρολλά) σιδηρά αυλακωτά γιά θύρες και παράθυρα 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών αυλακωτών προπετασµάτων (ρολλών) 
θυρών  και παραθύρων οποποιωνδήποτε διαστάσεων, µε άξονα από 
σιδηροσωλήνα Φ 1", έδρανα από σιδηρογωνιές 35/35/4 mm, κουτιά σιδηρά µε 
ένσφαιρους τριβείς (ρουλεµάν), ελατήρια, περιελισσόµενο φύλλο από λαµαρίνα 
που περιβάλλει την ηµιπεριφέρεια των κυτίων των ελατηρίων, µε φάσα στο κάτω 
µέρος από λαµαρίνα µαύρη 100x3 mm και διατοµή Τ 35/35/4 mm, µε οδηγούς 
διατοµής Π 30/30/2 mm µε αντιτριβική ταινία.  

 

 Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά, οι κλειδαριές ασφαλείας (δύο 
ακραίες ή µία µεσαία) και ο χρωµατισµός µε δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής 
ψευδαργύρου και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 

  

 Τιµή ανά (m2) επιφάνειας [πλάτος µεταξύ του εσωτερικού των οδηγών και ύψος 
από το δάπεδο µέχρι τον άξονα περιστροφής] 

 

 ΕΥΡΩ  
 
 
62.37  Προπετάσµατα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά γιά θύρες και παράθυρα 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6237  
  

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών δικτυωτών προπετασµάτων για θύρες και 
παράθυρα οποποιωνδήποτε διαστάσεων, µε άξονα από σιδηροσωλήνα Φ 1", 
έδρανα από σιδηρογωνιές 35/35/4 mm, κουτιά σιδηρά µε ένσφαιρους τριβείς 
(ρουλεµάν), ελατήρια πλάτους 5 cm και βάρους τουλάχιστον 3 kg έκαστο, 
περιελισσόµενο δικτυωτό αρθρωτό πλέγµα από σιδηρές ράβδους Φ8 mm µε 
κατακορύφους αποστάσεις συνδέσεων έως 15 cm, που περιβάλλει την 
ηµιπεριφέρεια των κυτίων των ελατηρίων, µε φάσα στο κάτω µέρος από 
λαµαρίνα µαύρη 100x3 mm και προφίλ Τ 35/35/4 mm, µε µε οδηγούς διατοµής Π 
30/30/2 mm µε αντιτριβική ταινία.  

 

 Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά, οι κλειδαριές ασφαλείας (δύο 
ακραίες ή µία µεσαία) και ο χρωµατισµός µε δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής 
ψευδαργύρου και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 

  

 Τιµή ανά (m2) επιφάνειας [πλάτος µεταξύ του εσωτερικού των οδηγών και ύψος 
από το δάπεδο µέχρι τον άξονα περιστροφής] 

 

 ΕΥΡΩ  
 
 
62.38  Προπετάσµατα σιδηρά πτυσσόµενα γιά θύρες και παράθυρα 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6238  
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 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών πτυσσόµενων προπετασµάτων 
(φυσαρµόνικες), οποποιωνδήποτε διαστάσεων, µε κατακόρυφα στοιχεία από 
ζεύγη ράβδων διατοµής Π 15/10/3 mm µε µεταξύ τους απόσταση (όταν το 
προπέτασµα είναι κλειστό) 11 - 13 cm, µε λάµες ψαλιδιών διατοµής 15x5 mm 
συνδεόµενες µεταξύ τους µε πείρους Φ 6 mm, µε άνω και κάτω οδηγούς από 
ράβδο διατοµής I των 45 mm.  

 

 Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά, εξαρτήµατα αναδίπλωσης των 
φύλλων στους λαµπάδες, οι κλειδαριές ασφαλείας, χρωµατισµός µε δύο 
στρώσεις αντισκωριακής βαφής ψευδαργύρου και η εργασία κατασκευής και 
τοποθέτησης. 

  

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας µεταξύ ακραίων ορθοστατών και 
οριζοντίων οδηγών 

 

 ΕΥΡΩ  
 
 
62.40  Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6239 
  

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων, 
οιουδήποτε σχεδίου, από στραντζαριστή λαµαρίνα ψυχρής εξέλασης (DKP). 
Συµπεριλαµβάνεται η πλήρωση των διακένων µε αφρό πολυουρεθάνης ή µε 
αραιωµένο τσιµεντοκονίαµα (αριάνι) των 600 kg τσιµέντου ή πυράντοχο ή 
ηχοµονωτικό υλικό πληρώσεως (σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την µελέτη), 
η σφράγιση των αρµών µε πολυουρεθανική µαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα 
πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους 
κατασκευής και τοποθέτησης. 

  

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
62.41  Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισµένη λαµαρίνα 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6239 
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων 
οιουδήποτε σχεδίου, από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα. 
Συµπεριλαµβάνεται η πλήρωση των διακένων µε αφρό πολυουρεθάνης ή µε 
αραιωµένο τσιµεντοκονίαµα (αριάνι) των 600 kg τσιµέντου ή πυράντοχο ή 
ηχοµονωτικό υλικό πληρώσεως (σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την µελέτη), 
η σφράγιση των αρµών µε πολυουρεθανική µαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα 
πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους 
κατασκευής και τοποθέτησης. 

  

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κάσσας  
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
62.45  Προπέτασµα ασφαλείας ηλεκτροκίνητο 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6226 
  

Κατασκευή και τοποθέτηση ηλεκτροκίνητου προπετάσµατος (ρολού) ασφαλείας 
από χαλύβδινα αρθρωτά διάτρητα προφίλ, µε κιβώτιο προφύλαξης του 
µηχανισµού και περιέλιξης του ρολού, µε οδηγό, κλειδαριές κλπ. και γενικά 
χαλύβδινα διάτρητα προφίλ ελάχιστου πάχους 1,25 mm και βάρους 11,0 kg/m2 
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µε ηλεκτροστατική βαφή πάχους 80 µm, αρθρωτής σύνδεσης σε ενιαίο φύλλο 
(ρολό), µε ενισχυµένο το κάτω προφίλ µε πολυαµίδιο, µεταλλικό κιβώτιο µε άξονα 
περιέλιξης, σπειροειδή ελατήρια, µειωτήρα, ηλεκτρόφρενο, µηχανισµό 
απεµπλοκής, οδηγό διατοµής Π µε στεγανωτικό παρέµβυσµα από PVC και 
βουρτσάκι, ηλεκτροκινητήρα 220/380 V, πλήκτρα ελέγχου, κλειδαριές και 
µικροϋλικά τοποθέτησης. 

 

 Τιµή ανά (m2) επιφάνειας [πλάτος µεταξύ του εσωτερικού των οδηγών και ύψος 
από το δάπεδο µέχρι τον άξονα περιστροφής] 

 

 ΕΥΡΩ  
 
 
62.46  Γκαραζόπορτα µεταλλική ανακλινόµενη ή τυλιγόµενη 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 
 

 Προµήθεια και τοποθέτηση γκαραζόπορτας, ασφαλείας, οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων, ανακλινόµενης ή τυλιγόµενης (ρολλό), από αρθρωτά χαλύβδινα 
προφίλ, µε κουτί προφύλαξης του µηχανισµού, ηλεκτροκίνητο µηχανισµό, 
σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες του προµηθευτή. Συµπεριλαµβάνεται η 
πλήρωση των διακένων µε αφρό πολυουρεθάνης ή µε αριάνι των 600 kg 
τσιµέντου (σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την µελέτη), η σφράγιση των 
αρµών µε πολυουρεθανική µαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως 
υλικά κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και 
τοποθέτησης. 

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)  
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
62.50  Μεταλλικές θύρες, τυποποιηµένες, βιοµηχανικής προέλευσης 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 
 

Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιοµηχανικής 
προέλευσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά 
κουφώµατα", µε ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόµενες ή µη, µε 
θυρόφυλλα από δύο φύλλα λαµαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, µε 
πλήρωση από ορυκτοβάµβακα των 50 kg/m3, κάσσα δροµική ή µπατική από 
στρατζαριστή λαµαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, µε ελαστικά 
παρεµβύσµατα, αντισκωριακή προστασία µε δύο στρώσεις βερνικοχρώµατος 
συνθετικών ρητινών, µε την προµήθεια και τοποθέτηση των εξαρτηµάτων 
λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου 
 

 ΕΥΡΩ  
  
 
62.60 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 
 

 Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης µεταλλικής ανοιγόµενης θύρας 
πυρασφαλείας, συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από 
διαπιστευµένο Φορέα, αποτελούµενης από κάσσα από στραντζαρισµένη 
λαµαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm µε διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. 
από θερµοδιογκούµενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, µε εξωτερική 
επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και 
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εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάµβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 µε 
συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), µε 
µεντεσσέδες βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές 
πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο 
πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας 
και µπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα 
στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.  
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η 
πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθµιση 
όλων των εξαρτηµάτων της θύρας. 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

62.60.01  Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, 
κλάσης πυραντίστασης 30 min 

 

   ΕΥΡΩ  
 

62.60.02  Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, 
κλάσης πυραντίστασης 60 min 

 

   ΕΥΡΩ  
 

62.60.03  Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, 
κλάσης πυραντίστασης 90 min 

 

   ΕΥΡΩ  
 
 

62.60.04  Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, µε φεγγίτη από 
πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min 

 

   ΕΥΡΩ  
 

62.60.05  Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, µε φεγγίτη από 
πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min 

 

   ΕΥΡΩ  
 

62.60.06  Θύρες πυρασφαλείας, µονόφυλλες, ανοιγόµενες, µε φεγγίτη από 
πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min 

 

   ΕΥΡΩ  
 
 
 
62.61 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 
 

 Προµήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόµενης µεταλλικής θύρας 
πυρασφαλείας, συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από 
διαπιστευµένο Φορέα, αποτελούµενης από κάσσα από στραντζαρισµένη 
λαµαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm µε διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. 
από θερµοδιογκούµενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, µε εξωτερική 
επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και 
εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάµβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 µε 
συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), µε 
µεντεσσέδες βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές 
πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο 
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πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, 
µηχανισµό προτεραιότητας κλεισίµατος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους 
ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και µπάρα πανικού. Η κάσσα και τα 
θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της 
επιλογής της Υπηρεσίας.  

 Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η 
πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθµιση 
όλων των εξαρτηµάτων της θύρας. 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

62.61.01  Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, 
κλάσης πυραντίστασης 30 min 

 

   ΕΥΡΩ  
 

62.61.02  Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, 
κλάσης πυραντίστασης 60 min 

 

   ΕΥΡΩ 
 

62.61.03  Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, 
κλάσης πυραντίστασης 90 min 

 

   ΕΥΡΩ  
 

62.61.04  Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, µε φεγγίτη από 
πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30 min 

 

   ΕΥΡΩ  
 

62.61.05  Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, µε φεγγίτη από 
πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min 

 

   ΕΥΡΩ  
 

62.61.06  Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόµενες, µε φεγγίτη από 
πυρίµαχο οπλισµένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min 

 

   ΕΥΡΩ  
 
 
62.65 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας συρόµενες δίφυλλες  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 
 

 Προµήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης µεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, 
συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευµένο 
Φορέα, αποτελούµενης από θυρόφυλλα τύπου sandwich, µε εξωτερική επένδυση 
από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική 
πλήρωση από ορυκτοβάµβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 µε συνδετικό 
υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), µεταλλικό 
οδηγό ανάρτησης θυροφύλλων µε τα αντίστοιχα εξαρτήµατα στήριξης επί της 
τοιχοποιίας ή ανάρτησης από την οροφή, µεταλλικούς τροχούς κύλισης επί του 
οδηγού, ρυθµιζόµενους αναρτήρες, οριζίντια διάταξη καπνοστεγανότητας τύπου 
λαβυρίνθου, επιδαπέδιους τροχούς καθοδήγησης θυροφύλλων, κατακόρυφες 
διατάξεις καπνοστεγανότητας και τερµατισµού θυροφύλλων και µηχανισµό 
αυτοµάτου κλεισίµατος εξ ολοκλήρου χαλύβδινο, µε διάταξη επιβράδυνσης κατά 
το κλείσιµο του θυροφύλλου.  
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Ο µηχανισµός αυτοµάτου κλεισίµατος θα ενεργοποιείται µέσω ευτήκτου 
συνδέσµου (τήξη σε θερµοκρασία 70 °C) ή µε ηλεκτροµαγνητική διάταξη 
συνδεδεµένη µε το σύστηµα πυρασφαλείας του κτιρίου. Η κάσσα και τα 
θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της 
επιλογής της Υπηρεσίας.  

  
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των θυροφύλλων, των οδηγών, των διατάξεων 
καπνοσταγανότητας και των πάσης φύσεως µηχανισµών και εξαρτηµάτων και η 
τοποθέτηση και ρύθµισή τους σύµφωνα µε τις ογηγίες του εργοστασίου 
κατασκευής και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης.  

 
 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

62.65.01  Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, συρόµενες, χωρίς 
ανθρωποθυρίδα, κλάσης πυραντίστασης 60 min 

 

   ΕΥΡΩ  
 

62.65.02  Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, συρόµενες, χωρίς 
ανθρωποθυρίδα, κλάσης πυραντίστασης 90 min 

 

   ΕΥΡΩ  
 

62.65.03  Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, συρόµενες, µε ανθρωποθυρίδα 
2,00x0,90 m, κλάσης πυραντίστασης 90 min 

 

   ΕΥΡΩ  
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 63. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  

  
 
63.01  Kλίµακες σιδηρές καρφωτές 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6301  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών καρφωτών κλιµάκων, ευθύγραµµων, 
κυκλικών ή µικτών, οιουδήποτε πλάτους και βαθµίδες οιασδήποτε διατοµής, µε ή 
χωρίς πλατύσκαλα, µε σκελετό από έναν ή περισσότερους ορθοστάτες από 
σιδηροσωλήνα διαµέτρου τουλάχιστον 2˝ και ράβδους µορφοσιδήρου, 
βαθµιδοφόρους και µέτωπα µε επένδυση από λαµαρίνα µαύρη ή από 
σιδηρολάµες χωρίς επένδυση, πατήµατα µε µορφή σχάρας από ράβδους 
στρογγυλές ή ορθογωνικής διατοµής ή από µαύρη µπακλαβωτή λαµαρίνα 
πάχους τουλάχιστον 3 mm, πλατύσκαλα και κιγκλιδώµατα απλά σύµφωνα µε το 
σχέδιο και γενικά, ικριώµατα και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και 
στερέωσης µε σιδηρές πακτωµένες διχάλες.  

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)  
 

 ΕΥΡΩ  
 
 
63.02  Βαθµίδες σιδηρές 60 έως 70 cm 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6302  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση ελαφρών βαθµίδων µήκους 60 έως 70 cm για 
συνήθεις βοηθητικές κλίµακες µε ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες µε εσωτερική 
διάµετρο 11/2", ευθείες ή περιστροφικές µε ή χωρίς πλατύσκαλα, µε σκελετό 
βαθµίδων από λάµες και γωνιακά ελάσµατα των 3cm, µέτωπα µε επένδυση από 
λαµαρίνα µαύρη πάχους 1,0 mm ή από δικτυωτά χωρίς λαµαρίνα, µε πατήµατα 
από µαύρη µπακλαβωτή λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 3 mm µε αντίστοιχο 
µήκος κιγκλιδώµατος µε χειρολισθήρα διατοµής 5 x 25 mm, και κιγλίδες 6 x 15 
mm, συµπεριλαµβανοµένων των πλατυσκάλων µε τα αναγκαία διπλά ταφ των 8 
cm και της επένδυσης µε µπακλαβαδωτή ή κριθαρωτή λαµαρίνα και γενικά 
σίδηρος, υλικά ήλωσης και στερέωσης, αντισκωριακή επίστρωση µε βαφή 
βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, ικριώµατα καθώς και εργασία πλήρους 
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

 

 Τιµή ανά βαθµίδα (τεµ) 
 

 ΕΥΡΩ  
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64.  ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΣΙ∆ΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ  
 

 
 

64.01  Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401  
 

 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) 
 

64.01.01 Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401  
 

ΕΥΡΩ  
 
64.01.02 Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραµµες και καµπύλες ράβδους 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6402 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

64.03  Σιδηρά κιγκλιδώµατα πολυσύνθετα 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6403  
 

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

 Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και 
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και 
στερέωση των κιγκλιδωµάτων. 

  

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

64.06  Σφυρήλατα κιγκλιδώµατα  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6406  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σφυρήλατων κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, 
περιφράξεων κλπ, από ράβδους σφυρηλατηµένες σε όλες τους τις έδρες. 
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) 
 

64.06.01 Απλού σχεδίου και ελαφράς κατασκευής 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401  
 

ΕΥΡΩ  
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64.06.02 Πολυσυνθέτου σχεδίου  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6407 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
64.10  Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες µαύρους  
 

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

 

 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
 

64.10.01 Από σιδηροσωλήνες µαύρους Φ 1" 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6411  
 

ΕΥΡΩ  
 
64.10.02 Από σιδηροσωλήνες µαύρους Φ 1 1/2 " 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6412 
 

ΕΥΡΩ  
  

64.10.03 Από σιδηροσωλήνες µαύρους Φ 2" 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6413 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

64.16  Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους 
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώµατος απλού από οριζόντια τµήµατα και 
ορθοστάτες από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες, µε όλα τα ειδικά κοχλιωτά 
τεµάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεµάχια, καθώς και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης, χωρίς τον χρωµατισµό.  

 
 Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 

64.16.01 Από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους Φ 1" 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6416  
 

ΕΥΡΩ  
 
64.16.02 Από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους Φ 1 1/2 " 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6417 
 

ΕΥΡΩ  
  

64.16.03 Από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους Φ 2" 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418 
 

ΕΥΡΩ  
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64.17  Κιγκλιδώµατα από ανοξείδωτο χάλυβα 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418 
 

 Κατασκευή κιγκλιδώµατος από ανοξείδωτες διατοµές, ποιότητας AISI 304, 
οιουδήποτε σχεδίου, µε µεταλλικούς ορθοστάτες ανά 1,00 m από λάµα διατοµής 
40x20 mm στερεωµένη στον µεταλλικό σκελετό µε ανοξείδωτες βίδες, µεταλλικά 
ευθύγραµµα οριζόντια στοιχεία διατοµής Φ10, ανά 15 - 20 cm µεταξύ των 
ορθοστατών, λοιπά ανοξείδωτα στοιχεία, συρµατόσχοινα, εντατήρες, κοχλίες, 
περικόχλια και κοµβοελάσµατα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ΑΙSI 304 και 
πάχους 6 mm. Πλήρως περαιωµένη εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, 
στερέωσης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη.  

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηθέντος κιγκλιδώµατος 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

 64.21  Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων µαύροι  
 

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων, µαύροι, χωρίς ειδικά τεµάχια, αντισκωριακή 
επίστρωση µε βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πληρης κατασκευή 
και τοποθέτηση.  
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηθέντος σωλήνα. 
 

64.21.01 Σιδηροσωλήνες µαύροι Φ 1" 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6421 
 

ΕΥΡΩ  
 
64.21.02 Σιδηροσωλήνες µαύροι Φ 1 1/2 " 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6422 
 

ΕΥΡΩ  
 
64.21.03 Σιδηροσωλήνες µαύροι Φ 2 " 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6423 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

64.26  Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι 
 

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωµάτων γαλβανισµένοι, χωρίς ειδικά τεµάχια, 
αντισκωριακή επίστρωση µε βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. 
Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση.  
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηθέντος σωλήνα. 
 

64.26.01 Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι Φ 1" 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6426 
 

ΕΥΡΩ  
 
64.26.02 Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι Φ 1 1/2 " 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6427 
 

ΕΥΡΩ  
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64.26.03 Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι Φ 2 " 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

64.29  Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428 
 

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατοµή 
Φ50x2 mm, ποιότητας AISI 304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση µε κατάλληλο 
πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή µε ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon µε ηλεκτρόδια 
ανοξειδώτων χαλύβων. Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, 
πλήρης εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύµφωνα µε 
την µελέτη. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) τοποθετηµένου πλήρους χειρολισθήρος 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
 

64.31  Προµήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσµατος οπής 10x4 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6431  
 

Προµήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσµατος (µετάλ ντεπλουαγιέ) οπής 10x4 
cm και πάχους 3 mm, τοποθετηµένο σε σιδηρά κιγκλιδώµατα, µε ήλωση ή 
συγκόλληση.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) δικτυωτού ελάσµατος.  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

64.32  Προµήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσµατος οπής 2x2 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6432  
 

Προµήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού µεταλλικού ελάσµατος (µετάλ ντεπλουαγέ) 
σε σκελετό τοίχων ή οροφών, µε αλληλεπικάλυψη των φύλλων κατά 5 cm 
τουλάχιστον, στερέωσή τους στο ξύλινο σκελετό µε διχαλωτούς ήλους µέσω 
ξυλίνων τάκων και σύνδεση των φύλλων µε γαλβανισµένο σύρµα. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

64.41  Πάσσαλοι περιφραγµάτων από µορφοσίδηρο διατοµής "L"ή "T" 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6441  
 

Πάσσαλοι περιφραγµάτων από µορφοσίδηρο διατοµής "L"ή "T", απλοί ή µε 
αντηρίδες, καρφωτοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, συµπεριλαµβανόµενης της 
διάνοιξης οπών πρόσδεσης, πλήρως τοποθετηµένοι, µε έµπηξη στο έδαφος, ή 
µε πάκτωση µε λίθους ή σε βάση από σκυρόδεµα (χωρίς την αξία του). 
 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg). 
 

ΕΥΡΩ  
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64.46  Σύρµα αγκαθωτό γαλβανισµένο  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6446.1  
 

Σύρµα αγκαθωτό γαλβανισµένο, απλό ή διπλό τοποθετηµένο, µε πρόσδεση µε 
γαλβανισµένο σύρµα σε πασσάλους περιφράγµατος, σε οσεσδήποτε σειρές 
οριζόντιες, κατακόρυφες και διαγώνιες, σύµφωνα µε την µελέτη.  
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

 64.47  Συρµατόπλεγµα µε τετραγωνική οπή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6447  
 

Συρµατόπλεγµα µε τετραγωνική οπή 2,5 cm και βάρους 1,0 kg/m2 από σύρµα 
κυµατοειδές (κατσαρό), τοποθετηµένο σε πασσάλους ή σε σκελετό 
περιφραγµάτων.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας περιφραγµάτων.  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

64.48  Συρµατόπλεγµα µε ροµβοειδή οπή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6448  
 

Συρµατόπλεγµα ροµβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2 
τοποθετηµένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγµάτων.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας περιφραγµάτος.  
 

ΕΥΡΩ  
 

 
64.49  Τυποποιηµένο µεταλλικό χωροδικτύωµα 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 
 

Τυποποιηµένο µεταλλικό χωροδικτύωµα οποιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε 
την µελέτη, τοποθετούµενο µε ή χωρίς γερανό, αποτελούµενο από ράβδους 
χάλυβα S235J, γαλβανισµένες εν θερµώ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641,  µε σφαιρικά 
στοιχεία κόµβων από χάλυβα, συνδέσεις µε κοχλίες υψηλής αντοχής, στήριξη του 
χωροδικτυώµατος στις προβλεπόµενες θέσεις µε κατάλληλα ελάσµατα και 
κοχλίες, χρωµατισµό των µεταλλικών επιφανειών σε απόχρωση της επιλογής της 
Υπηρεσίας και γενικά υλικά και µικροϋλικά επί τόπου καθώς και εργασία πλήρους 
κατασκευής,  τοποθέτησης και στερέωσης. 
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

ΕΥΡΩ  
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 65.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  
 

 
 

 Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 

α) Οι µέσες τιµές των αντοχών των ράβδων αλουµινίου θα είναι:  

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,  
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,  
- επιµήκυνση ε = 4 - 6%.  

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 µm,  
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 µm  
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 µm. 

γ)  Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 µm. 

δ)  Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα και τα 
ακόλουθα (εργασία και υλικά): 

δ1)  Η τοποθέτηση όλων των µηχανισµών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς 
την αξία των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ργτά ότι 
περιλαµβάνεται και η προµήθειά τους.. 

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη 
λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε 
τα στηρίγµατα του σκελετού από γαλβανισµένες λάµες 50Χ3 mm,  

δ3) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς 
και όλα τα αποτούµενα µικροϋλικά, σύµφωνα µε οδηγίες τοποθέτησης 
του προµηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της 
υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχοµόνωσης της και 
θερµοµόνωσης. 

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούµενων συνδέσµων (προφίλ Π) 
στις ψευτόκασες ανοικτών διατοµών προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
ακαµψία τους κατά τη µεταφορά η τη τοποθέτηση. 

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουµινίου, 
εκτός άν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι τιµολογείται ιδιαίτερα . 

ε)  Τα σκούρα (παντζούρια) και το τµήµα της κάσσας αλουµινίου που τους 
αντιστοιχεί, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση το εµβαδόν τους, µε εφαρµογή 
του άρθρου ΟΙΚ 65.44. 

 
 

65.01 Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501  
 

Ετοιµα κουφώµατα αλουµινίου τυποποιηµένων ανοιγµάτων, βιοµηχανικής 
κατασκευής, προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 
παραγωγική διαδικασία, µε διάταξη των επιµέρους στοιχείων τους ανάλογα µε 
την "σειρά" τους, µε δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου", πλήρως 
τοποθετηµένα και στερεωµένα.. 
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Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε έργα µε µεγάλο αριθµό απλών κουφωµάτων 
αλουµινίου, τυποποιηµένων διαστάσεων του εµπορίου, που µπορούν να 
επιλεχθούν από καταλόγους προµηθευτών ώς προϊόντα έτοιµα προς 
τοποθέτηση. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των 
κουφωµάτων σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

65.01.01 Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο έως 12 kg/m2 
 

ΕΥΡΩ  
 
65.01.02 Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο 12 - 24 kg/m2 

 

ΕΥΡΩ  
 

65.01.03 Κουφώµατα από ανοδιωµένο αλουµίνιο βάρους έως 12 kg/m2 
 

ΕΥΡΩ  
 
65.01.04 Κουφώµατα από ανοδιωµένο αλουµίνιο βάρους 12 έως 24 kg/m2 

 

ΕΥΡΩ  
 
 

65.02  Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες 
 

 Υαλόθυρες από αλουµίνιο, ανοιγόµενες µε µεντεσέδες, οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων,σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα 
Αλουµινίου". 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
  

65.02.01 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο  
 
65.02.01.01 Υαλόθυρες ανοιγόµενες, µονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη  

   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502 
 

ΕΥΡΩ  
  
65.02.01.02 Υαλόθυρες ανοιγόµενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6503 
 

ΕΥΡΩ  
 

65.02.01.03 Υαλόθυρες ανοιγόµενες, δίφυλλες, µε σταθερό φεγγίτη 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6504 
 

ΕΥΡΩ  
 

65.02.01.04 Υαλόθυρες ανοιγόµενες, τρίφυλλες, µε δύο φύλλα 
σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6505 
 

ΕΥΡΩ  
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65.02.01.05 Υαλόθυρες ανοιγόµενες, τρίφυλλες, µε δύο φύλλα 
σταθερά και ένα κινητό, µε σταθερό φεγγίτη 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6506 
 

ΕΥΡΩ  
 

65.02.01.06 Υαλόθυρες ανοιγόµενες, τετράφυλλες, µε δύο φύλλα 
σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6505 
 

ΕΥΡΩ  
 

65.02.01.07 Υαλόθυρες ανοιγόµενες, τετράφυλλες, µε δύο φύλλα 
σταθερά και ένα κινητό, µε σταθερό φεγγίτη 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6506 
 

ΕΥΡΩ  
 

65.02.01.08 Υαλόθυρες δίφυλλες, παλινδροµικές, µε ή χωρίς 
σταθερό φεγγίτη 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6508 
 

ΕΥΡΩ  
 

65.02.01.09 Υαλόθυρες τρίφυλλες ή τετράφυλλες, παλινδροµικές, 
µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6506 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

 65.02.02  Υαλόθυρες από ανοδιωµένο αλουµίνιο: 
 

65.02.02.01 Υαλόθυρες ανοιγόµενες, µονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη  
   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502 
 

ΕΥΡΩ  
 

65.02.02.02 Υαλόθυρες ανοιγόµενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6503 
 

ΕΥΡΩ  
 

65.02.02.03 Υαλόθυρες ανοιγόµενες, δίφυλλες, µε σταθερό φεγγίτη 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6504 
 

ΕΥΡΩ  
 

65.02.02.04 Υαλόθυρες ανοιγόµενες, τρίφυλλες, µε δύο φύλλα 
σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6505 
 

ΕΥΡΩ  
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65.02.02.05 Υαλόθυρες ανοιγόµενες, τρίφυλλες, µε δύο φύλλα 
σταθερά και ένα κινητό, µε σταθερό φεγγίτη 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6506 
 

ΕΥΡΩ  
 

65.02.02.06 Υαλόθυρες ανοιγόµενες, τετράφυλλες, µε δύο φύλλα 
σταθερά και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6505 
 

ΕΥΡΩ  
 

65.02.02.07 Υαλόθυρες ανοιγόµενες, τετράφυλλες, µε δύο φύλλα 
σταθερά και ένα κινητό, µε σταθερό φεγγίτη 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6506 
 

ΕΥΡΩ  
 

65.02.02.08 Υαλόθυρες δίφυλλες, παλινδροµικές, µε ή χωρίς 
σταθερό φεγγίτη 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6508 
 

ΕΥΡΩ  
 

65.02.02.09 Υαλόθυρες τρίφυλλες ή τετράφυλλες, παλινδροµικές, 
µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6506 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
65.05 Θύρες αλουµινίου χωρίς υαλοστάσιο. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502 
  

Θύρες συµπαγείς σπό θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) αλουµινίου, µονόφυλλες, 
ανοιγόµενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου". 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
  

 ΕΥΡΩ  
 
 
65.10  Μπαλκονόπορτες από αλουµίνιο δίφυλλες ανοιγόµενες  
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6510 
 

 Μπαλκονόπορτες δίφυλλες, ανοιγόµενες µε µεντεσέδες, µε οδηγούς ρολλών από 
αλουµίνιο (µη περιλαµβανοµένου του ρολλού), οποιασδήποτε αναλογίας 
διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-
03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου". 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
  

 ΕΥΡΩ  
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65.11  Υαλόθυρες αλουµινίου µονόφυλλες ή δίφυλλες, συρόµενες 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6511  
 

 Υαλόθυρες από αλουµίνιο µονόφυλλες ή δίφυλλες, συρόµενες, µε φύλλα χωνευτά 
σε τοιχοπέτασµα, µε οδηγούς ρολλών, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων 
εξωτερικού πλαισίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώµατα Αλουµινίου". 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
  

 ΕΥΡΩ  
 

 
 
65.12  Υαλόθυρες αλουµινίου δίφυλλες, συρόµενες, επάλληλες 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6512  
 

 Υαλόθυρες δίφυλλες αλουµινίου µε οδηγούς ρολλών, µε επάλληλα συρόµενα και 
τα δύο φύλλα (το ένα επί του άλλου), οποιασδήπτε αναλογίας διαστάσεων 
εξωτερικού πλαισίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώµατα Αλουµινίου". 

 
 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
  

 ΕΥΡΩ  
 
 
65.13  Υαλόθυρες αλουµινίου συρόµενες δίφυλλες, µε ή χωρίς σταθερό φύλλο 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6513  
 

 Υαλόθυρες δίφυλλες από αλουµίνιο συρόµενες, µε ή χωρίς σταθερό φύλλο, µε 
επάλληλα φύλλα (το ένα επί του άλλου), οποιασδήπτε αναλογίας διαστάσεων 
εξωτερικού πλαισίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώµατα Αλουµινίου". 

  

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
  

 ΕΥΡΩ  
 
 
65.14  Υαλόθυρες αλουµινίου συρόµενες, τρίφυλλες 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6514  
  

 Υαλόθυρες τρίφυλλες από αλουµίνιο, συρόµενες, µε ένα ή δύο ή και τρία φύλλα 
επάλληλα σε δύο επίπεδα (µη χωνευτά), οποιασδήπτε αναλογίας διαστάσεων 
εξωτερικού πλαισίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώµατα Αλουµινίου". 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
  

 ΕΥΡΩ  
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65.15  Υαλόθυρες αλουµινίου συρόµενες, τετράφυλλες, πεντάφυλλες ή εξάφυλλες 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6515  
  

 Υαλόθυρες αλουµινίου τετράφυλλες ή πεντάφυλλες ή εξάφυλλες, µε δυο ή 
περισσότερα φύλλα συρόµενα επάλληλα σε δύο επίπεδα (µη χωνευτά σε τοίχο) 
οποιασδήπτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου". 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
  

 ΕΥΡΩ  
 
 

65.16 Προθήκες από αλουµινίο (βιτρίνες) 
 

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

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
65.16.01  Προθήκες µε µονοφύλλη ή διφύλλη θύρα, µε ανασυρόµενο 

κιγκλίδωµα, εξωτερικών διαστάσεων πλαίσιου µέχρι 22,00 m2 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6516 
  

 ΕΥΡΩ  
 
65.16.02  Προθήκες µε µονόφυλλη ή δίφυλλη θύρα, µε ανασυροµένο 

κιγκλίδωµα, εξωτερικών διαστάσεων πλαίσιου από 22,00 µέχρι 35,00 
m2 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6517 
  

 ΕΥΡΩ  
 
65.16.03  Προθήκες µε µονοφύλλη θύρα ανοιγόµενη, µε ή χωρίς κιγκλίδωµα 

επιφάνειας, µε εξωτερικές διαστάσεις πλαίσιου 8,00 έως 12,00 m2 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6518 
  

 ΕΥΡΩ  
 
 

65.17  Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα  
  

 Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων 
συνθέτου κουφώµατος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού 
πλαισίου, µε σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου". 

  

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
65.17.01 Υαλοστάσια µονόφυλλα, ανοιγόµενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο 

άξονα 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519 
 

 ΕΥΡΩ  
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65.17.02 Υαλοστάσια µονόφυλλα, µε σταθερό φεγγίτη, ανοιγόµενα περί 
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6520 
  

 ΕΥΡΩ  
 
65.17.03 Υαλοστάσια µονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου 

άξονα 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6521 
  

 ΕΥΡΩ  
 
65.17.04 Υαλοστάσια δίφυλλα, µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόµένα περί 

κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522 
 

 ΕΥΡΩ  
 
65.17.05 Υαλοστάσια δίφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου 

άξονα 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6523 
  

 ΕΥΡΩ  
 
65.17.06 Υαλοστάσια δίφυλλα, µε το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόµενα 

(επάλληλα), µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6524 
 

 ΕΥΡΩ  
 
65.17.07 Υαλοστάσια δίφυλλα, µε το ένα ή και τα δύο φύλλα ανασυρόµενα, µε 

ή χωρίς σταθερό φεγγίτη 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6525 
 

 ΕΥΡΩ  
 
65.17.08 Υαλοστάσια δίφυλλα, µε φύλλα συρόµενα, µε οδηγούς ρολών 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6526 
 

 ΕΥΡΩ  
 
65.17.09 Υαλοστάσια δίφυλλα, µε το ένα ή και τα δύο φύλλα ανασυρόµενα, µε 

οδηγούς ρολών 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6527 
 

 ΕΥΡΩ  
 

 
65.18  Υαλοστάσια αλουµινίου µε διαµόρφωση υποδοχής συσκευής κλιµατισµού 
  

 Υαλοστάσια αλουµινίου δίφυλλα µε ή χωρίς φεγγίτη, µε σταθερή ποδιά 
διαµορφωµένη έτσι ώστε να δέχεται συσκευή κλιµατισµού, µε περσίδες από 
αλουµίνιο, οιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου φύλλων, 
ποδιάς και φεγγίτη και επιφάνειας εξωτερικού πλαίσιου µέχρι 10 m2, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου". 
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 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
  

65.18.01 Υαλοστάσια δίφυλλα, συρόµενα, µε ή χωρίς φεγγίτη 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6528 
 

 ΕΥΡΩ  
 
65.18.02 Υαλοστάσια δίφυλλα, µε φύλλα ανασυρόµενα, µε ή χωρίς φεγγίτη 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6529 
 

 ΕΥΡΩ  
 

 
65.19  Υαλοστάσια αλουµινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόµενα, µη χωνευτά 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530 
 

 Υαλοστάσια αλουµινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα µε ένα ή και περισσότερα 
συρόµενα, µη χωνευτά φύλλα, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού 
πλαισίου και φύλλων συροµένων ή σταθερών, επιφανείας εξωτερικού πλαισίου 
µέχρι 8,00 m2, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα 
Αλουµινίου". 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
  

 ΕΥΡΩ  
 
 

65.20 Συστήµατα συνεχούς υαλοπετάσµατος όψεων κτιρίου από αλουµίνιο  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501  
 

Σύστηµα συνεχούς υαλοπετάσµατος όψεων κτιρίου από αλουµίνιο, µε σταθερά 
και προβαλλόµενα προς τα έξω υαλοστάσια, οιουδήποτε τύπου ή ΣΕΙΡΑΣ, της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από πρόταση του Αναδόχου συνοδευόµενη µε 
τεχνικά φυλλάδια του προµηθευτή, προς εγκατάσταση σε υπάρχουσα υποδοµή, 
οποιασδήποτε µορφής και διάταξης των µεταλλικών µερών της κατασκευής, µε 
εµφανή ή µή διάταξη υποδοχής διπλών υαλοπινάκων, µε ηλεκτροστατική βαφή 
σε οποιαδήποτε απόχρωση (κατά RAL). 
 

Συµπεριλαµβάνονται οι µηχανισµοί λειτουργίας και ασφαλείας, και ο τυχόν 
απαιτούµενος πρόσθετος σκελετός σταθεροποίησης του συστήµατος (σύµφωνα 
µε την µελέτη εφαρµογής που θα συνταχθεί από τον προµηθευτή του 
συστήµατος), τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες ανεµοστεγανότητας και 
υδατοστεγανότητας και η διάταξη εντόνωσης των υδρατµών (στο εσωτερικό του 
υαλοπετάσµατος). 
 

Πλήρης περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και απαιτούµενος εξοπλισµός και µέσα. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας 
 

5.20.01 Σύστηµα υαλοπετασµάτων µε καπάκι µεταξύ των υαλοπινάκων 
 

 ΕΥΡΩ  
 
65.20.02 Σύστηµα υαλοπετασµάτων µε σκοτία µεταξύ των υαλοπινάκων 
  

 ΕΥΡΩ  
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65.20.03 Σύστηµα υαλοπετασµάτων µε εµφανή διατοµή αλουµινίου µεταξύ των 
υαλοπινάκων 

  

 ΕΥΡΩ  
  

 
65.25  Κινητές σίτες αερισµού 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530 
 

Κινητές σίτες αερισµού από γαλβανισµένο σύρµα λεπτού βρόχου για την 
παρεµπόδιση εισόδου εντόµων, τοποθετούµενες σε σκελετό από διατοµές 
αλουµινίου. Πλαίσιο µε εφαρµοσµένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού 
κλπ),  µικροϋλικά και εργασία διαµόρφωσης και τοποθέτησης. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

65.31  Σκελετός εσωτερικών χωρισµάτων από αλουµίνιο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6531  
 

Σκελετός εσωτερικών χωρισµάτων διαχωρισµού αιθουσών, γραφείων κλπ, 
οποιουδήποτε σχεδίου από διατοµές αλουµινίου, αποτελούµενος από επίπεδα 
φατνώµατα, τεθλασµένα ή µη, για την υποδοχή υαλοπινάκων, πλαστικών 
φύλλων ή πλακών συνθετικής ξυλείας, καθώς και ετοίµων φύλλων θυρίδων ή 
θυροφύλλων (δεν συµπεριλαµβλανονται στην αξία των χωρισµάτων), σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ  03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου". 
 

∆ιαµόρφωση του σκελετού µε κατακόρυφα στοιχεία αλουµινίου πάχους 2,5 mm 
ανά το πολύ 1,20 m και οριζόντια στοιχεία ανά το πολύ 1,50 m. Πλήρης 
περαιωµένη εργασία προσαρµογής στον κάνναβο της αρχιτεκτονικής µελέτης, 
κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, για 
πλήρη λειτουργία. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας αλουµινίου. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

65.32  Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουµινίου 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6532 
 

 Προστατευτική ποδιά θυρών (µπάζα) από φύλλο αλουµινίου ύψους έως 20 cm, 
προστατευτική επένδυση στην περιοχή των χειρολαβών, από φύλλο αλουµινίου 
διαστάσεων έως 0,20x0,60 cm και πάχους µέχρι 2 mm, επί οποιουδήποτε τύπου 
θυροφύλλων, και στις δύο όψεις τους. Συµπεριλαµβάνεται το ανοδιωµένο 
αλουµίνιο, τα υλικά συνδέσεως και τοποθετήσεως και η εργασία διάνοιξης οπών 
για την υποδοχή των χειρολαβών και κλείθρων. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας αλουµινίου. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

65.41  Θύρες αλουµινίου ανοιγόµενες ή συρόµενες 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541  
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 Θύρες αλουµινίου ανοιγόµενες περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου ή 
συρόµενες, µε κάσσα από στρατζαριστή λαµαρίνα 30/15mm, οποιασδήποτε 
µορφής και διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώµατα Αλουµινίου". 

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) (υπολογίζονται µόνο τα από αλουµίνιο τεµάχια) 
  

 ΕΥΡΩ  
    

 
65.42  Υαλοστάσια αλουµινίου, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, ανοιγόµενα 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6542  
  

 Υαλοστάσια αλουµινίου οποποιωνδήποτε διαστάσεων, µε φύλλα ανοιγόµενα περί 
οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα (αλλά όχι στην άκρη των φύλλων) ή 
ανασυρόµενα, οποιασδήποτε µορφής και διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου". 

 

 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) (υπολογίζονται µόνο τα από αλουµίνιο τεµάχια) 
  

 ΕΥΡΩ   
 
 

65.43  Γωνίες από ανοδιωµένο αλουµίνιο  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6543  
 

Γωνίες από ανοδιωµένο αλουµίνιο, διατοµής 30x30x2 mm, τοποθετούµενες για 
την προοστασία ακµών βαθµίδων ή απολήξεων επιχρισµάτων κατά τις 
κατακόρυφες ακµές των τοίχων, στερεωµένες µε ειδικούς ήλους.  
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

65.50  Παντζούρια αλουµινίου ή πλαστικά ανοιγόµενα ή συρόµενα και κάσσες αυτών. 

  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541  
 

 Παντζούρια αλουµινίου ή πλαστικά, ανοιγόµενα περί κατακόρυφο άξονα στην 
άκρη του φύλλου ή συρόµενα, σε κάσσα από στραντζαριστή λαµαρίνα, 
ανεξαρτήτως αριθµού φύλλων και διαστάσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου". 

 

 Τιµή ανά m2 επιφάνειας. 
  

65.50.01 Ανοιγόµενα αλουµινίου. 
  

 ΕΥΡΩ  
 
65.50.02 Συρόµενα αλουµινίου. 

  

 ΕΥΡΩ  
 
65.50.03 Ανοιγόµενα πλαστικά. 

  

 ΕΥΡΩ  
 
65.50.04 Συρόµενα πλαστικά. 

  

 ΕΥΡΩ  
 



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 159 /250 

 
65.60  Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα αλουµινίου. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6542 
 

Κατασκευές από στραντζαριστά φύλλα αλουµινίου, πάχους έως 2,0 mm, πάσης 
φύσεως και µορφής, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, πλήρως 
τοποθετηµένες και στερεωµένες µε οποιονδήποτε τρόπο επί της υποκείµενης 
επιφανείας. 
 
Η ηλεκτροστατική βαφή και τυχόν µεταλλικός σκελετός στήρικης, εάν 
προβλέπονται, τιµολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο κατασκευής (kg), µε αναλυτική επιµέτρηση των διατοµών 
του αλουµινίου.   

  

 ΕΥΡΩ  
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 71.  ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  
 

 

 
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). 

 
 

71.01  Αρµολογήµατα όψεων υφισταµένων τοιχοδοµών  
 

 

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 
 
 

71.01.01 Αρµολογήµατα ακατεργάστων όψεων λιθοδοµών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7101  
 

ΕΥΡΩ  
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71.01.02 Αρµολογήµατα κατεργασµένων όψεων λιθοδοµών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7102 
 

ΕΥΡΩ  
 
71.01.03 Αρµολογήµατα όψεων ηµιξέστων ή ξεστών λιθοδοµών  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7103 
 

ΕΥΡΩ  
 

71.01.04 Αρµολογήµατα όψεων πλινθοδοµών παντός είδους  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7104 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

71.02  Αρµολογήµατα όψεων τοιχοδοµών µε ρωµαϊκό κονίαµα (κουρασάνι)  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7102  
 

Τελικό αρµολόγηµα όψεων λιθοδοµών κάθε τύπου και µορφής, σε οποιοδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας, µε ρωµαϊκό κονίαµα (κουρασάνι), σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που 
παρασκευάζονται επί τόπου". 
 

Περιλαµβάνεται ο επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας εφαρµογής µε χρήση 
εργαλείων χειρός ή ηλεκτροεργαλείων (µή κρουστικών), η αποµάκρυνση των 
σαθρών τµηµάτων, η εκβάθυνση των αρµών από 2 έως 3cm, το πλύσιµο της 
επιφάνειας µε νερό υπό πίεση, η αποµάκρυνση της περίσσειας νερού µε 
πεπιεσµένο αέρα, η αρµολόγηση µε ρωµαϊκό κονίαµα (κουρασάνι), σε κατάλληλη 
σύνθεση για τον προβλεπόµενο τελικό χρωµατισµό (σύµφωνα µε την µελέτη), 
έτσι ώστε η τελική επιφάνεια του αρµολογήµατος να ευρίσκεται σε εσοχή 5 έως 
10 mm από την επιφάνεια της λιθοδοµής, η συντήρηση της επιφάνειας 
εφαρµογής και ο τελικός καθαρισµός από τυχόν υπολείµµατα υλικών 
αρµολόγησης,  
 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και τον 
απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

71.21  Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121  
 

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, 
πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη 
στρωτή (λάσπωµα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε 
οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο 
εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε 
κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο 
µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
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71.22  Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122  
 

Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, πάχους 
2,5 cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη 
έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που 
παρασκευάζονται επί τόπου". 
 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο 
µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

71.31  Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131  
 

Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά µε µαρµαροκονίαµα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί 
τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 
4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-
01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο 
µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

71.36  Επιχρίσµατα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136  
 

Επιχρίσµατα τριπτά (πεταχτά) εκτελούµενα µε το µιστρί, χωρίς διάστρωση 
λασπώµατος, µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 επί τοίχων, σε οποιασδήποτε 
στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα 
που παρασκευάζονται επί τόπου", σε δυο στρώσεις ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος 
1:2 (µε άµµο µεσόκοκκη), τελικού µέσου πάχους 15 mm,  
 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο 
µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

71.38  Επιχρίσµατα τριπτά (ραντιστά) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7138  
 

Επιχρίσµατα τριπτά (ραντιστά) µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 των 150 kg 
τσιµέντου επί τοίχων, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε ύψος µέχρι 
4,00 m από του δαπέδου εργασίας, , σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου, σε τρείς 
στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη πιτσιλιστό µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg µε 
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άµµο µεσόκοκκη, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 
των 150 kg τσιµέντου µε άµµο µεσόκοκκη και η τρίτη ριπτή (ραντιστή) µε κονιάµα 
της ίδιας αναλογίας µε το λάσπωµα.   
 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο 
µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 

 
71.41  Επιχρίσµατα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7141  
 

Επιχρίσµατα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου 
επί τοίχων, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε ύψος µέχρι 4,00 m 
από του δαπέδου εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 
"Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου",.σε τρείς στρώσεις, 
εκ των οποίων η πρώτη πιτσιλιστό µε µεσοκόκκη άµµο, η δεύτερη στρωτή 
(λάσπωµα) µε άµµο µεσόκοκκη και η τρίτη εκτελουµένη σε δύο φάσεις µε άµµο 
σπυρωτή µεσόκοκκη, ραντιστή µε θυµαράκι ή µε µηχανή,  
 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο 
µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 

 
71.46  Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγµάτων µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7146  
 

Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγµάτων, σε οποιαδήποτε στάθµη από το 
έδαφος και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 4,00 m, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που 
παρασκευάζονται επί τόπου", µε ασβεστοκονίαµα 1:2, σε τρεις στρώσεις, εκ των 
οποίων η πρώτη µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 των 150 kg τσιµέντου, οι δε δύο 
άλλες µε ασβεστοκονίαµα 1:2 ή µαρµαροκονίαµα 1:2 των 150 kg τσιµέντου.  
 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό, εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. ∆εν συµπεριλαµβάνεται το 
µεταλλικό πλέγµα.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 

 
71.52  Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί µεταλλικού πλέγµατος µε 

τσιµεντοασβεστοκονίαµα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7152  
 

Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί µεταλλικού πλέγµατος, σε οποιαδήποτε 
στάθµη από το έδαφος και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 4,00 m, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα 
που παρασκευάζονται επί τόπου".σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη µε 
τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου, η δε δεύτερη και τρίτη µε 
τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 400 kg τσιµέντου.  
 



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 164 /250 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό, εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. ∆εν συµπεριλαµβάνεται το 
µεταλλικό πλέγµα.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

71.61  Επιχρίσµατα µε τσιµεντοµαρµαροκονίαµα (αρτιφισιέλ) µε γλυφές  
 

Επιχρίσµατα µε τσιµεντοµαρµαροκονίαµα (αρτιφισιέλ) πάχους 36 - 38 mm µε 
γλυφές (αυλάκια, καλεµιές), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 
"Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου",  που 
διαµορφώνονται µε ξύλινους πήχεις, χωρίς την λάξευση των επιφανειών. 
 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο 
µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

71.61.01 Αρτιφισιέλ µε κοινό τσιµέντο και άµµο λευκού µαρµάρου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7161  
 

ΕΥΡΩ  
 

71.61.02 Αρτιφισιέλ µε ηµίλευκο τσιµέντο και άµµο έγχρωµου µαρµάρου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7162 
 

ΕΥΡΩ  
 
71.61.03 Αρτιφισιέλ µε λευκό τσιµέντο  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7163 
 

ΕΥΡΩ  
 

71.61.04 Αρτιφισιέλ µε ηµίλευκο τσιµέντο  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7164 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

71.66  Επιχρίσµατα µε τσιµεντοµαρµαροκονίαµα (αρτιφισιέλ) µε χαραγές 
 

Επιχρίσµατα µε τσιµεντοµαρµαροκoνίαµα (αρτιφισιέλ) πάχους 33 - 35 mm µε 
χαραγές (ψευδαρµούς) βάθους εως και 10 mm, µε πάχος της τρίτης στρώσεως 15 
mm, 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) 
 
71.66.01 Αρτιφισιέλ µε κοινό τσιµέντο και άµµο λευκού µαρµάρου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7166 
 

ΕΥΡΩ  
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71.66.02 Αρτιφισιέλ µε ηµίλευκο τσιµέντο και άµµο έγχρωµου µαρµάρου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7167 
 

ΕΥΡΩ  
 
71.66.03 Αρτιφισιέλ µε λευκό τσιµέντο  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7168 
 

ΕΥΡΩ  
 
71.66.04 Αρτιφισιέλ µε ηµίλευκο τσιµέντο  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7169 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

71.71  Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7171  
 

Προσαύξηση τιµής επιχρισµάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 
m ύψους από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόµιο, 
εξώστη).  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

71.76  Λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ  
 

Λάξευση επιφανειών παντός είδους επιχρισµάτων αρτιφισιέλ, µε ειδική 
οδοντοτυπάδα (κουτάλι) µετά ή άνευ τριπτών περιθωρίων.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) (χωρίς την αφαίρεση των περιθωρίων) 
 

71.76.01 Φολιδωτή λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ (αχοιβάδα) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7176  
 

ΕΥΡΩ  
 
71.76.02 Λάξευση µε οδοντοτυπάδα (ντελισίδικο) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7177 
 

ΕΥΡΩ  
 
71.76.03 Λάξευση µε κτένα σαγρέ 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7178 
 

ΕΥΡΩ  
 
71.76.04 Ξέση µε σύρµα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7179 
 

ΕΥΡΩ  
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71.81  Επιχρίσµατα τραβηχτά προεξοχών µέχρι 20 cm, απλού σχεδίου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7181  
 

Επιχρίσµατα τραβηχτά προεξοχών µέχρι 20 cm, απλού σχεδίου, όπως 
κορωνίδων, ζωνών, κορνιζών ανοιγµάτων κλπ. Η τιµή καταβάλλεται επί πλέον 
της τιµής των επιχρισµάτων παντός είδους και περιλαµβάνει την δαπάνη των 
τύπων και ικριωµάτων. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

71.82  Πρόσθετη τιµή τραβηχτών επιχρισµάτων για προεξοχές άνω των 20 cm  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7182  
 

Πρόσθετη τιµή τραβηχτών επιχρισµάτων προεξοχών µεγαλυτέρων των 20 cm, 
απλού σχεδίου, ανά 5 cm προσθέτου πλάτους (ή κλάσµα αυτών).  
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) µετωπικού µήκους  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

71.83 Επιχρίσµατα τραβηχτά προεξοχών µέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου 
σχεδίου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7181  
 

Επιχρίσµατα τραβηχτά προεξοχών, σύνθετου και πολυσύνθετου σχεδίου 
πλάτους έως 20cm, για γείσα, παραστάδες, πλαίσια, διακοσµητικά στοιχεία κλπ, 
οποιουδήποτε πάχους και µορφής. 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

- Η κατασκευή υποδοµής από οποιοδήποτε υλικό (σκυρόδεµα, σχιστόπλακες, 
οπτόπλινθοι κλπ), πακτωµένης στο σώµα της τοιχοποιίας µέσω ανοξείδωτων 
στηριγµάτων ή αλλων συνδέσµων για την ασφαλή στερέωση του τραβηχτού, 
καθώς και η προετοιµασία των υφισταµένων επιφανειών (χανδρώσεις, 
αδροποίηση, διαβροχή κλπ). 

- Η κατασκευή του τραβηχτού σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων οι δύο πρώτες 
από τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε ίνες πολυπροπυλενίου και 
κατάλληλο στεγανωτικό µάζας, η δε τρίτη επιφανειακή από ασβεστο-τσιµεντο-
µαρµαροκονίαµα, χωρίς διακοπή της συνεχείας (αρµοί) 

- Η εφαρµογή ενισχυτικού πρόσφυσης κονιαµάτων σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή. 

- Η πρόσθετη µόρφωση ακµών, γωνιών, σηµείων σύγκλισης κλπ των 
τραβηχτών επιχρισµάτων καθώς και τα µερεµετίσµατα που πιθανόν να 
απαιτηθούν. 

- Τα πάσης φύσεως υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούµενα ικριώµατα 
και η επιµελής εκτέλεση των εργασιών από ειδικευµένο συνεργείο. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) µετωπικού µήκους  
 

ΕΥΡΩ  
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71.85 Επιχρίσµατα έγχρωµα µε έτοιµο κονίαµα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136  
 

Επιχρίσµατα τοίχων ή οροφών µε έτοιµο κονίαµα των 150 kg τσιµέντου ανά m3, 
µε έγρωµα πρόσµικτα, βιοµηχανικής προέλευσης, παραδιδόµενο σε σάκκους ή 
σιλό, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 "Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: 
Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσµατα", µε σήµανση CE. 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές, η 
απώλεια υλικού (φύρα), τα απαιτούµενα ικριώµατα και η εργασία πλήρους 
κατασκευής. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
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72.  ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ  
 

 
 

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. 

 
 

72.03  Επικεράµωση µε κοίλα χειροποίητα κεραµίδια, νταµωτή, κολυµβητή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7203  
 

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

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών και του  
τσιµεντοκονιάµατος, οι φθορές τους, τα απαιτούµενα ικριώµατα και η εργασία 
πλήρους τοποθέτησης. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας 
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ΕΥΡΩ  
 
 

72.04  Επικεράµωση µε κοίλα µηχανοποίητα κεραµίδια, νταµωτή, εν ξηρώ 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7204  
 

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

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών και του  
τσιµεντοκονιάµατος, οι φθορές τους, τα απαιτούµενα ικριώµατα και η εργασία 
πλήρους τοποθέτησης. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

72.11  Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211  
 

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 
 

ΕΥΡΩ  
 

 
72.15 Επιστέγαση µε σχιστόπλακες 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211  
 

Επιστέγαση µε σχιστόπλακες πάχους 20 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12326-1 
"Σχιστολιθικά και λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών και 
επενδύσεις - Μέρος 1: Προδιαγραφή προϊόντος", µε σήµανση CE, µε επικάλυψη 
του κορφιά µε βυζαντινά κεραµύδια, σύµφωνα µε την µελέτη, µε κολυµβητή 
τοποθέτηση των ακραίων σχιστοπλακών  κάθε σειράς µε ασβεστοκονίαµα 1:2,5, 
κατά τον παραδοσιακό τρόπο (µε γιαγλάντισµα όπου απαιτείται).  
 

Περιλαµβάνεται επίσης η κατασκευή των κορφιάδων από ειδικά τεµάχια κεράµων 
βυζαντινού τύπου, καθώς και το γιαγλάντισµα αυτών. Υλικά, κονιάµατα και 
εργασία πλήρους ολοκληρωσης της επικαράµωσης.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ  
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72.16  Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211  
 

Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού 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 των απαιτουµένων τύπων κεραµιδιών, ήλων, 
σύρµατος γαλβανισµένου και τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg επί τόπου, τα 
ικριώµατα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραµιδιών µε 
σύρµα και η κολυµβητή τοποθέτηση των ακροκεράµων και των κορυφοκεράµων. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

72.17 Επικεράµωση µε έγχρωµα κεραµίδια τύπου Καναδά 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7397 
 

Επικεράµωση µε έγχρωµα κεραµίδια τύπου Καναδά, αποτελούµενα από µια 
στρώση  ινών υάλου, δύο στρώσεςι οξειδωµένης ασφάλτου, επίστρωση  από 
κεραµοποιηµένο αµµόλιθο και κάτω στρώση πυριτιούχου άµµου, τα οποία 
στερεώνονται σε υπάρχον πέτσωµα µε γαλβανισµένους ήλους.  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των κεραµιδιών και των 
απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων και στηριγµάτων, τα παιτούµενα µικροϋλικά, 
ικριώµατα, µέσα και εξοπλισµός και η τοποθέτηση και στερέωση των κεραµιδιών, 
σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες του προµηθευτή. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

72.23  Επιστέγαση µε ασφαλτοπίληµα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7223  
 

Επιστέγαση µε ασφαλτοπίληµα βάρους τουλάχιστον 1,00 kg/m2, εφαρµοζόµενο 
µε αλληλοεπικάλυψη των λωρίδων, συγκόλληση µε ασφαλτόκολλα και κάρφωµα 
µε πλατυκέφαλα γαλβανισµένα καρφιά. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των 
πάσης φύσεως υλικών επί τόπου, η φθορά και αποµείωση αυτών, τα 
απαιτούµενα ικριώµατα και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

72.31  Επιστεγάσεις µε γαλβανισµένη λαµαρίνα 
 

Επιστέγαση µε γαλβανισµένη λαµαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου 
ή µεταλλικού σκελετού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 
"Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα", µε επικάλυψη των φύλλων 
κατά την έννοια των πτυχώσεων κατά µία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες µε 
φύλλο επίπεδης λαµαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών 
(ντερέδων) κατά το απαιτουµενο πλάτος, µε στερέωση των φύλλων µε ειδικούς 
συνδέσµους στην περίπτωση µεταλλικού σκελετού ή µε γαλβανισµένες ξυλόβιδες 
στην περίπτωση ξύλινου σκελετού, µε παρεµβολή µεταξύ των συνδέσµων ή των 
κοχλιοφόρων ήλων και της λαµαρίνας ελαστικών παρεµβυσµάτων πάχους 2 mm.  
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας 
 

 
72.31.01 Επιστεγάσεις µε αυλακωτή λαµαρίνα πάχους 1,00 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231  
 

ΕΥΡΩ  
 
72.31.02 Επιστεγάσεις µε επίπεδη λαµαρίνα πάχους 1,00 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 
 

ΕΥΡΩ  
 
72.31.03 Επιστεγάσεις µε επίπεδη λαµαρίνα, µπακλαβωτή, πάχους 1,00 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 
 

ΕΥΡΩ  
 
72.31.04 Επιστεγάσεις µε λαµαρίνα πάχους 1,00 mm, µε τραπεζοειδείς 

πτυχώσεις 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

72.44  Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1 mm 
 

Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1mm, σύµφωνα 
µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε στερέωση του ενός άκρου της επί του 
σκυροδέµατος µε εκτοξευόµενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου 
µε αρµοκάλυπτρο (δεν συµπεριλαµβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαµόρφωσή του 
µε αναδίπλωση. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
 

72.44.01 Επικάλυψη κατακορύφων αρµών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 
mm  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244  
 

ΕΥΡΩ  
 
72.44.02 Επικάλυψη οριζοντίων αρµών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7246 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

72.47 Αρµοκάλυπτρα  
 

Επικάλυψη αρµού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων µε αρµοκάλυπτρο, 
βιοµηχανικής προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από σχετική 
πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του 
προϊόντος, οποίο στερεώνεται στα δοµικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρµού, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και πλήρωση του διακένου του αρµού 
µε παραµορφώσιµες πλάκες από φυτικές ίνες εµποτισµένες µε ασφαλτικό 
(ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης. Περιλαµβάνονται τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου 
και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  
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Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηµένου αρµοκάλυπτρου 
 

72.47.01 Αρµοκάλυπτρα αρµών εύρους 50 mm  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7246  
 

ΕΥΡΩ  
 

72.47.02 Αρµοκάλυπτρα αρµών εύρους 100 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7246 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

72.50  Επιστέγαση µε φύλλα χαλκού 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244 
 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

72.55  Επιστέγαση µε φύλλα από τιτανιούχο ψευδάργυρο 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244 
 

Επιστέγαση µε ειδικά φύλλα από τιτανιούχο ψευδάργυρο πάχους 0,7 mm και 
βάρους 5 kg/m2, οποιουδήποτε χρώµατος, σε υπάρχοντα ξύλινο ή µεταλλικό 
σκελετό, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της µελέτης. 
Περιλαµβάνεται η προετοιµασία της διεπιφάνειας εφαρµογής και ο επιµελής 
καθαρισµός της, η τοποθέτηση και στερέωση των φύλλων στον σκελετό µε 
ανοξείδωτους συνδετήρες (clips) ελάχιστης αντοχής 500 N και οι συνδέσεις των 
φύλλων µεταξύ τους µε χρήση χηµικών συγκολλητικών συµβατών προς το υλικό 
ή µηχανικών µεθόδων. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

72.60 Επιστέγαση µε φύλλα αλουµινίου 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 
 

Επιστέγαση µε φύλλα αλουµινίου πάχους 1 mm, µε ανάγλυφη επιφάνεια, 
προβαµµένα µε βαφή πολυεστερικής βάσεως, σε υπάρχουσα υποδοµή, 
σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της µελέτης. Περιλαµβάνονται η 
προετοιµασία της διεπιφάνειας εφαρµογής και ο επιµελής καθαρισµός της, η 
τοποθέτηση και στερέωση των φύλλων µε πλαστικούς συνδετήρες (clips) τύπου 
"ταύ", ελάχιστης αντοχής 500N, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, η 
στερέωση των πλαστικών τεγίδων  γίνεται µε κατάλληλα πριτσίνια ή καρφιά στην 
υπάρχουσα υποδοµή (µέταλλο, ή ξύλο) και  τα  απαιτούµενα ειδικά τεµάχια από 
αλουµίνιο της ιδίας ποιότητας.  
 



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 173 /250 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

72.65 Επιστέγαση µε πετάσµατα τύπου sandwich από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε 
πλήρωση πολυουρεθάνης 

 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 
 

Επιστέγαση µε θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα προβαµµένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή 
αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάµεσα µε 
θερµοµονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη απαιτήσεις ηχοµόνωσης και πυραντοχής, και 
κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις µε µεταλλικά 
φύλλα αυτοφερόµενα". 
 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, εξαρτηµάτων και ειδικών τεµαχίων 
επί τοπου του έργου, ο απαιτούµενος ανυψωτικός εξοπλισµός και  ικριώµατα και 
εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες µε 
αυτοκοχλιούµενους συνδέσµους υψηλής αντοχής.   
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

72.70 Επιστεγάσεις µε επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 
 

Επιστεγάσεις µε επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, 
άθραυστα, υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, µε φωτοδιαπερατότητα 
75% για διαφανή φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυµέ φύλλα (οι τιµές είναι 
ενδεικτικές), θερµοµονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχοµόνωσης, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη, τα οποία στερεώνονται στην 
υπάρχουσα υποδοµή µε τα ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προµηθευτής των 
φύλλων (γενικώς σύνδεσµοι τύπου "Π"ή τύπου "Η"). 
 

Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, µε όλα τα 
απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούµενα ικριώµατα και τον 
εξοπλισµό, σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες του προµηθευτή. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

72.75 Κουπόλες φυσικού φωτισµού και αερισµού 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 
 

Κουπόλες φυσικού φωτισµού και αερισµού (Skylight), τυποποιηµένων 
διαστάσεων, αποτελούµενες από σκελετό από ανοδιωµένες διατοµές αλουµινίου 
ή γαλβανισµένου χάλυβα, µε διάταξη πλήρους υδατοστεγανότητας και 
παρεµβύσµατα ανεµοστε-γανότητας, επικάλυψη του µεταλλικού σκελετού µε 
επίπεδα ή καµπύλα πολυκαρβονικά φύλλα ή φύλλα ακρυλικού (ΡΜΜΑ). 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας 
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72.75.01 Κουπόλες σταθερές φυσικού φωτισµού, µε διπλό θόλο, µε καµπύλα 
φύλλα, εξωτερικά µε πολυκαρβονικό και εσωτερικά µε ακρυλικό 
(ΡΜΜΑ), µε βάση PVC. 
 

ΕΥΡΩ   
 

72.75.02 Κουπόλες ανοιγόµενες χειροκίνητα, φυσικού φωτισµού και αερισµού, 
µε διπλό θόλο, µε καµπύλα φύλλα, εξωτερικά µε πολυκαρβονικό και 
εσωτερικά µε ακρυλικό (ΡΜΜΑ), µε βάση PVC. 
 

ΕΥΡΩ  
 

72.75.03 Κουπόλες ανοιγόµενες ηλεκτροκίνητα, φυσικού φωτισµού και 
αερισµού, µε διπλό θόλο, µε καµπύλα φύλλα, εξωτερικά µε 
πολυκαρβονικό και εσωτερικά µε ακρυλικό (ΡΜΜΑ), µε βάση PVC. 

 

ΕΥΡΩ  
 

72.75.04 Κουπόλες πυρασφαλείας ανοιγόµενες αυτόµατα, φυσικού φωτισµού, 
µε διπλό θόλο, µε καµπύλα φύλλα, εξωτερικά µε πολυκαρβονικό και 
εσωτερικά µε ακρυλικό (ΡΜΜΑ), µαζί µε φύσιγγες C02, έµβολο 
ενεργοποίησης κλπ. 
 

ΕΥΡΩ  
 

72.75.05 Πρόσθετη τιµή των άρθρων 72.75.01 έως 72.75.04 για κουπόλες 
φυσικού φωτισµού, αερισµού και πυρασφαλείας µορφής πυραµίδας ή 
κολουρο-κωνικές µε διπλό θόλο 
 

ΕΥΡΩ  
 

72.75.06 Πρόσθετη τιµή των άρθρων 72.75.01 έως 72.75.05  για κουπόλες 
φυσικού φωτισµού αερισµού και πυρασφαλείας µε διπλό θόλο µε 
πολυκαρβονικά καµπύλα φύλλα. 
 

ΕΥΡΩ   
 

72.75.07 Πρόσθετη τιµή των άρθρων 72.75.01 έως 72.75.06 για κουπόλες 
φυσικού φωτισµού µε τριπλό θόλο µε πρόσθετο εσωτερικό 
πολυκαρβονικό φύλλο 
 

ΕΥΡΩ   
 

 

72.80 Πετάσµατα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 
 

Πετάσµατα πλαγιοκάλυψης (πάνελς) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισµένη 
λαµαρίνα προβαµµένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή, (στην 
εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάµεσα µε θερµοµονωτικό υλικό από 
αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), µε τις προβλεπόµενες από την 
µελέτη απαιτήσεις ηχοµόνωσης και πυραντοχής.  
 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, εξαρτηµάτων και ειδικών τεµαχίων 
επί τοπου του έργου, ο απαιτούµενος ανυψωτικός εξοπλισµός και  ικριώµατα και 
εργασία  τοποθέτησης και στερέωση στον υπάρχοντα σκελετό µε 
αυτοκοχλιούµενους συνδέσµους υψηλής αντοχής.   
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
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73.  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  
 

 
 
 

73.11  Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ακανόνιστες  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311  
 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

73.12  Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ορθογωνισµένες 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7312  
 

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) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

73.13  Επιστρώσεις µε τετραγωνικές ηµιλαξευτές µαρµαρόπλακες 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7313  
 

Επιστρώσεις µε τετραγωνικές ηµιλαξευτές µαρµαρόπλακες, πλευράς 40 έως 50 
cm και πάχους 5 cm, επί υποστρώµατος πάχους 2 cm µε αρµούς πλάτους µέχρι 
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) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
 

73.16  Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου 
 

Επιστρώσεις µε πλακών τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 
cm,  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, µε αρµούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώµατος 
πάχους 2 cm, από τσιµεντοασβεστοκονίαµα των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 
ασβέστου, µε τα υλικά, πλάκες, τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία 
πλήρους κατασκευής. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
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73.16.01 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς 21 - 30 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7317  
 

ΕΥΡΩ  
 
73.16.02 Επιστρώσεις µε πλάκες τσιµέντου πλευράς άνω των 30 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

73.26  Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα 
 

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) 
 
73.26.01 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, µε χρήση 

κονιαµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  
 

ΕΥΡΩ   
 
73.26.02 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, µε χρήση 

κονιαµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7328.1 
 

ΕΥΡΩ  
 

73.26.03 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  
 

ΕΥΡΩ   
 
73.26.04 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7328.1 
 

ΕΥΡΩ 
   

73.31  Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα ή µη (µατ) ή οξύµαχα (γκρέ) 
 

Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα ή µη (µατ) ή οξύµαχα (γκρέ), 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά 
πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", οιουδήποτε χρώµατος, µε επιφάνεια λεία ή 
αδρή, ή αντιολισθητική, σε υπόστρωµα τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg 
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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). 
 
 

73.31.01 Επενδύσεις µε πλακίδια εφυαλωµένα ή οξύµαχα 20x10 cm µε χρήση 
κονιαµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

73.31.02 Επενδύσεις µε πλακίδια εφυαλωµένα ή οξύµαχα 20x5 cm µε χρήση 
κονιαµάτων 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7332 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

73.31.03 Επενδύσεις µε πλακίδια εφυαλωµένα ή οξύµαχα 20x10 cm, κολλητά. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
73.31.04 Επενδύσεις µε πλακίδια εφυαλωµένα ή οξύµαχα 20x5 cm, κολλητά. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7332 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

 
 

73.32  Επενδύσεις µε κεραµικά ψηφιδωτά πλακίδια 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7333  
 

Επενδύσεις µε κεραµικά ψηφιδωτά πλακίδια εφυαλωµένα ή µη (µατ) διαστάσεων 
5Χ5 cm, οποιουδήποτε χρώµατος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-
02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τα οποία 
επικολλούνται σε  ειδικό χαρτί και τοποθετούνται σε υπόστρωµα 
τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε αρµούς 1 έως 2 mm, στην συνέχεια 
δε αφαιρείται το χαρτί (µε διαβροχή µε άφθονο νερό) και αρµολογούνται µε λευκό 
τσιµέντο µε ή χωρίς χρωστικές. Υλικά, πλακίδια, µικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, µε 
την εργασία τοποθέτησης. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 

73.33 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331  
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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) 
 

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

ΕΥΡΩ [**] ΕΡΓ  
 
73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 

 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 

 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 

73.34 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  
 

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

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

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

73.34.01 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
73.34.02 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm 

 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
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73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  
 

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

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

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 

ΕΥΡΩ  
 
 
 

73.36  Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις 
 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα µε δύο 
στρώσεις τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη και 
τρίτη στρώση µε πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη 
άµµο.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

73.36.01 Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 3,0 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7335 
 

ΕΥΡΩ  
 
73.36.02 Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 2,5 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7336 
 

ΕΥΡΩ  
 
73.36.03 Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 3,0 cm, µε ενσωµάτωση 

ελαφρού συρµατοπλέγµατος 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7340 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
 

73.37  Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα ή µε τσιµεντο-ασβεστο-
κονίαµα σε δύο στρώσεις.  
 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα µε πρώτη 
στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου ή στρώση τσιµεντο-ασβεστο-
κονιάµατος των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 ασβέστου µε άµµο χονδρόκοκκη, ή 
στρώση  και δεύτερη στρώση µε πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου 
µε λεπτοκόκκη άµµο.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
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73.37.01 Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 2,0 cm  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7337 
 

ΕΥΡΩ   
 
 
73.37.02 Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 1,5 cm  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7338 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

73.47  Περιθώρια δώµατος (λούκια) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7347  
 

Περιθώρια δώµατος (λούκια) αναπτύγµατος έως 0,30 m, µέσου πάχους 3,5 cm, 
αποτελούµενα από πρώτη στρώση πεταχτού τσιµεντοκινιάµατος των 450 kg 
τσιµέντου και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg, µε 
αυξηµένο πάχος στα σηµεία συµβολής του δώµατος και του στηθαίου.  
 

Περιλαµβάνεται η εργασία µορφώσεως και συναρµογής µε την επίστρωση του 
δώµατος, η διαµόρφωση καµπύλου τµήµατος µε ακτίνα 4 έως 5 cm, µε 
κατάλληλο καλούπι (απαγορεύεται η διαµόρφωση µε τα χέρια ή µε ύφασµα), τα 
υλικά και µικροϋλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

73.59  Επιστρώσεις γαρµπιλοµωσαϊκού 
 

Επιστρώσεις γαρµπιλοµωσαικού πάχους 3,5 cm µε κοινό τσιµέντο και θραυστά 
αδρανή  διαστάσεων 0,4 έως 1,0 cm. Υλικά και εργασία αναµίξεως, 
διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και κατεργασίας µε µηχανή ή χειροτροχό ώστε η 
τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

73.59.01 Γαρµπιλοµωσαϊκό πάχους 3,5 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7359 
 

ΕΥΡΩ  
 
73.59.02 Γαρµπιλοµωσαϊκό πάχους 2,5 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7360 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

73.61  Επιστρώσεις µε µαρµαροψηφίδες (µωσαϊκά)  
 

Επιστρώσεις µε µαρµαροψηφίδες (µωσαικά) µεγέθους έως Νο 6, λευκές ή µε 
προσθήκη ψηφίδων οποποιωνδήποτε άλλων χρωµάτων. 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά, ο επιµελής 
καθαρισµός των προς επίστρωση επιφανειών και το πλύσιµό τους και η εργασία 
αναµίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και κατεργασίας µε µηχανή ή 
χειροτροχό ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία. 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

73.61.01 Επιστρώσεις µε µωσαϊκά πάχους 2,5 cm, µε τσιµέντο κοινό και 
ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95% 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7361 
 

ΕΥΡΩ  
 
73.61.02 Επιστρώσεις µε µωσαϊκά πάχους 2,5 cm, µε τσιµέντο κοινό και 

ψηφίδες έγχρωµες σε ποσοστό 15 έως 25% 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7362.1 
 

ΕΥΡΩ  
 
73.61.03 Επιστρώσεις µε µωσαϊκά πάχους 3,5 cm, µε τσιµέντο κοινό και 

ψηφίδες λευκές µεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95% 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7363 
 

ΕΥΡΩ  
 
73.61.04 Επιστρώσεις µε µωσαϊκά πάχους 3,5 cm, µε τσιµέντο κοινό και 

ψηφίδες έγχρωµες µεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 15 έως 25% 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7364.1 
 

ΕΥΡΩ  
 
73.61.05 Επιστρώσεις µε µωσαϊκά πάχους 2,5 cm, µε τσιµέντο λευκό ή 

ηµίλευκο και ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95% 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7371.1 
 

ΕΥΡΩ  
 
73.61.06 Επιστρώσεις µε µωσαϊκά πάχους 3,5 cm, µε τσιµέντο λευκό ή 

ηµίλευκο και ψηφίδες λευκές µεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95% 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1 
 

ΕΥΡΩ  
 

 
73.75 Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδια 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396  
 

Περιθώρια (σοβατεπιά) µε πλαστικά πλακίδια διαστάσεων 30x10 cm ή λωρίδων, 
πάχους 5,0 mm, από χλωριούχο πολυβινίλιο (PVC), µονοπαγούς υφής (χωρίς 
πολλαπλές στρώσεις) οποιουδήποτε σχεδίου και χρωµατισµού, σύµφωνα µε την 
µελέτη. Περιλαµβάνεται η τοποθέτηση των πλαστικών περιθωρίων µε ειδικές 
κόλλες, οι  ειδικές λωρίδες τελειωµάτων αρµών, η στίλβωση και ο καθαρισµός της 
επιφάνειας. Yλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, 
στερέωσης, ευθυγράµµισης. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

73.76  Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396  
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Αντιολισθητικό ελαστικό παρέµβληµα µαρµάρινων βαθµίδων εσωτερικών ή 
εξωτερικών χώρων, σε υπάρχουσα εγκοπή, διατοµής 10x10 mm και πάχους 3 
mm, που τοποθετείται ακριβώς στις διαστάσεις της εγκοπής (φρακαριστό) µε 
ισχυρή κόλλα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. Yλικά και µικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράµµισης. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

73.78 Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυµένο uPVC 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396  
 

Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυµένο uPVC, διαστάσεων 125x30 
mm ή 200x30 mm µετά του απαιτουµένου µεταλλικού γαλβανισµένου σκελετού 
που στερεώνεται στον τοίχο µε κατάλληλα µπουλόνια, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του προµηθευτή. Yλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, 
ευθυγράµµισης. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

73.79 Προστατευτικές φάσες θυρών από ενισχυµένο uPVC 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396  
 

Προστατευτικές φάσες θυρών σε οποιαδήποτε επιφάνεια και ύψος, από 
ενισχυµένο uPVC, διαστάσεων 200x3 mm, που στερεώνεται στις πόρτες µε 
κατάλληλη κόλλα, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. Yλικά και µικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράµµισης. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

73.87  ∆ιανοίξεις αρµών διαστολής µωσαϊκών δαπέδων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7391  
 

∆ιανοίξεις αρµών διαστολής µωσαϊκών δαπέδων µε αρµοκόφτη, πλάτους έως 5 
mm και βάθους τουλάχιστον όσον το πάχος του µωσαικού. Χάραξη κατά το 
σχέδιο, εργασία διάνοιξης και φθορά κοπτικών.  
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
 

73.90  ∆ιαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρµών δαπέδων από µωσαϊκό 
 

∆ιαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρµών µωσαϊκών µε λάµες πάχους 4 mm και 
πλάτους όσο το πάχος του µωσαικού, εντός διανοιχθέντος αρµού. Yλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράµµισης. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
 

73.90.01 Από λάµες ορειχάλκου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7392  
 

ΕΥΡΩ   
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73.90.02 Από λάµες αλουµινίου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7393 
 

ΕΥΡΩ  
  
 
 

73.91  Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 
5 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1 
 

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

Στην τιµή µονάδς περιλαµβάνονται: 
α)  ∆ιάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, οπλισµένου µε δοµικό 

πλέγµα κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 5 cm στα σηµεία απορροής 
και 7 έως 8 cm στις κορυφές και εφαρµογή στις περιµετρικά των 
υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου 
σκυροδέµατος µε το παλαιό.  

β)  Εξοµάλυνση της επιφανείας του σκυροδέµατος µε πήχη (δονητικό ή κοινό).  
γ)  Συµπύκνωση του σκυροδέµατος και λείανση της επιφανείας του µε χρήση 

στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως µε την επίπαση µε µίγµα αποτελούµενο 
σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άµµο και 40% από τσιµέντο, 
πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύµφωνα µε την µελέτη. 

δ)  ∆ιαµόρφωση αρµών µε κοπή εκ των υστέρων µε αρµοκόφτη, πλάτους 3 - 4 
mm, και σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση 
αυτών µε ελαστοµερές υλικό.  

ε)  Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ηµέρες τουλάχιστον, µε κάλυψη 
αυτής µε νάϋλον.  

Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, διαµόρφωσης, συντήρησης, υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως επεξεργασµένου δαπέδου 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
 

73.92 Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου µε υστερόχυτο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 
8 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1 
 

Κατασκευή εγχρώµου βαρέως τύπου βιοµηχανικού δαπέδου, µετά της 
απαιτουµένης υποβάσεως από οπλισµένο σκυρόδεµα ελαχίστου πάχους 8 cm ή 
ινοπλισµένη κονία (µε ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, 
µε σµύριδα ή χαλαζιακή άµµο, σύµφωνα µε την µελέτη.  
Περιλαµβάνονται:  
α)  ∆ιάστρωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20, οπλισµένου µε δοµικό 

πλέγµα κατηγορίας B500C, ελαχίστου πάχους 8 έως 10 cm στα σηµεία 
απορροής και 10 έως 12 cm στις κορυφές και εφαρµογή στις περιµετρικά 
των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου 
σκυροδέµατος µε το παλαιό.  

β)  Εξοµάλυνση της επιφανείας του σκυροδέµατος µε πήχη (δονητικό ή κοινό).  
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γ)  Συµπύκνωση του σκυροδέµατος και λείανση της επιφανείας του µε χρήση 
στροφείου (ελικόπτερο), συγχρόνως µε την επίπαση µε µίγµα αποτελούµενο 
σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή άµµο και 40% από τσιµέντο, 
πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύµφωνα µε την µελέτη. 

δ)  Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, µε την 
χρήση µίγµατος λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώµατα (quartz) 
και προσµίκτων.  

ε)  ∆ιαµόρφωση αρµών µε κοπή εκ των υστέρων µε αρµοκόφτη, πλάτους 3 - 4 
mm, και σε βάθος 15 mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση 
αυτών µε ελαστοµερές υλικό.  

στ)  Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ηµέρες τουλάχιστον, µε κάλυψη 
αυτής µε νάϋλον.  

Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, διαµόρφωσης, συντήρησης, υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως επεξεργασµένου δαπέδου 
 

ΕΥΡΩ   
 
 

73.93 Κατασκευή αντιολισθηρού βιοµηχανικού δαπέδου µε εποξειδικό ρητινοκονίαµα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1 
 

Κατασκευή αντιολισθηρού βιοµηχανικού δαπέδου µε έγχρωµο εποξειδικό 
ρητινοκονίαµα τριών στρώσεων, συνολικού πάχους 8,0 - 10 mm, µε κοκκώδη 
υφή και εµφάνιση ανάγλυφη, σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη και τις 
οδηγίας του προµηθευτή. 
 

Στην τιµή µονάδς περιλαµβάνονται: 
 

α)  Η προετοιµασία του υφιστάµενου δαπέδου από σκυρόδεµα, ήτοι φρεζάρισµα 
µε ειδικη φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή µε µηχανή 
σφαιριδιοβολής µε αναρρόφηση της παραγόµενης σκόνης και επιµελής 
καθαρισµός του δαπέδου. 

β)  Το στοκάρισµα τυχόν ρωγµών και οπών µε εποξειδικά υλικά και η εφαρµογή 
στεγανοποιητικής επίστρωσης όταν η υγρασία της υφιστάµενης πλάκας 
υπερβαίνει  3%.  

γ)  Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των συσκευασµένων υλικών του 
συστήµατος του βιοµηχανικού δαπέδου, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, µετα 
από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από αναλυτικά τεχνικά 
δεδοµένα. 

δ)  Η εφαρµογή του ασταρώµατος, της βασικής στρώσης (πάχους 8 - 10 mm) 
και της  τελική σφράγισης (χαµηλού πορώδους, µη αγώγιµης, µατ 
επιφανείας), σύµγωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή 

ε)  Η διαµόρφωση των αρµών, των περιµετρικών απολήξεων και των γραµµών 
επαφής µε λοιπές κατασκευές φρεάτια κλπ της επιφανείας εφαρµογής του 
βιοµηχανικού δαπέδου και η τοποθέτηση λαµών ή γωνιών αλουµινίου, 
ευθυφράµµων ή καµπύλων, σύµφωνα µε την µελέτη. 

στ)  Η συντήρηση της τελικής επιφάνειας, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή. 

 

Πλήρως περαιωµένη εργασία µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε 
την  µελέτη και τις οδηγίες του προµηθευτή του συστήµατος των υλικών.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής καλυπτοµένης επιφάνειας 
 

ΕΥΡΩ  
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73.94 Κατασκευή αυτοεπιπεδούµενου αντιολισθηρού δαπέδου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1 
 

Κατασκευή εγχρώµου ρητινούχου εποξειδικού πολυουρεθανικού 
αυτοεπιπεδούµενου αντιολισθηρού δαπέδου πάχος 3,0 mm. 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

α) Η προετοιµασία του υφιστάµενου δαπέδου µε φρέζα δαπέδων (δύο φορές 
σταυρωτά) ή µε µηχανή σφαιριδιοβολής, µε αναρρόφηση της παραγόµενης 
σκόνης, ο επιµελής καθαρισµός του δαπέδου και το στοκάρισµα τυχόν 
ρωγµών και οπών µε εποξειδικά υλικά.  

β)  Το στέγνωµα της επιφανείας (από µόνη της ή µε χρήση πεπιεσµένου αέρα), 
ώστε η υγρασία του να µην υπερβαίνει το 4%  

γ)  Η εφαρµογή εποξειδικού ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) µε ανάλωση 
250 - 350 gr/m2, ανάλογα µε την απορροφητικότητα του υποστρώµατος και 
πριν τον πολυµερισµό του τοποθέτηση υαλοπλέγµατος και  επίπαση µε 
χαλαζιακή άµµο (ανάλωση 500 gr/m2).  

δ)  Η εφαρµογή της αυτοεπιπεδούµενης  εποξειδικής στρώσης, µε αναλογία 
ρητίνης - αδρανών και ανάλωση, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, 
µετά τον πολυµερισµό του ασταριού. 

ε)  Η εφαρµογή δεύτερης στρώσης ρητίνης µε χαλαζιακή άµµο, 24 ώρες µετά 
την πρώτη, για την εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας του δαπέδου. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής καλυπτοµένης επιφάνειας 
 

ΕΥΡΩ   
 
 

73.96  Επιστρώσεις µε τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396  
 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 

73.97  Επιστρώσεις µε πλαστικά πλακίδια 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7397  
 

Επιστρώσεις µε πλακίδια από χλωριούχο πολυβινιλίου (PVC) ή παρόµοια, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων και χρωµατισµού, πάχους 2 mm, επικολλούµενα µε 
ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωµα, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα". 
 

Περιλαµβάνονται τα πλαστικά πλακίδια, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους 
κατασκευής,  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
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73.98  Επιστρώσεις δαπέδων µε µοκέττα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7398  
 

Επιστρώσεις δαπέδων µε τάπητα από συνθετικές ίνες (µοκέττα) επικολλούµενη 
µε ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωµα, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-01 "∆άπεδα µε µοκέτα". 
 

Περιλαµβάνονται η µοκέττα, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής,  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 

73.99  Πλαστικές γωνίες προστασίας ακµών βαθµίδων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7399  
 

Πλαστικές γωνίες προστασίας ακµών βαθµίδων µετά των υλικών στερεώσεως. 1 
m προσθίας ακµής βαθµίδων  
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
 

ΕΥΡΩ  
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 74.  ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ  
  

 
 
74.20  Γλυφές µεµονωµένες (εργαλείου) επί µαρµάρων 

 

∆ιαµόρφωση µεµονωµένης γλυφής (εργαλείου) σε οποιοδήποτε µάρµαρο.  
Περιλαµβάνεται η εργασία χάραξης, κατεργασίας και λείανσης.  
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 

74.20.01 Γλυφές διατοµής 15 x 15 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7419  
 

ΕΥΡΩ  
 

74.20.02 Γλυφές διατοµής µέχρι 30 x 30 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7420  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

74.22  Μπιζωτάρισµα ακµών µαρµαρίνων πλακών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7422  
 

Μπιζωτάρισµα ακµών µαρµαρίνων πλακών, κατ' ορθή ή λοξή γωνία. 
Περιλαµβάνεται η κατεργασία των ακµών συναντήσεως των πλακών, είτε κατά 
ηµιγωνία (µπιζωτάρισµα) είτε κατ' εγκοπή (πατούρα - αντιγώνι).  
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) ακµών.  
 

ΕΥΡΩ  
 

 
74.23 Αδροποίηση επιφανειών από µάρµαρο  
 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7416 
 

Επεξεργασία της επιφάνειας του µαρµάρου µε µηχανικά µέσα ή εργαλεία και 
ηλεκτροεργλεί χειρός, για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισµα) 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πραγµατικής επιφάνειας (m2) 
 
ΕΥΡΩ  
 
 

74.30  Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου 
 

Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, ορθογωνισµένες, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς 
λίθους". 
 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 188 /250 

 
 

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

 
74.30.01 Επιστρώσεις µε πλάκες µαλακού µαρµάρου, πάχους 2 cm, σε 

αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7431  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

74.30.02 Επιστρώσεις µε πλάκες µαλακού µαρµάρου, πάχους 2 cm, σε 
αναλογία 6 έως 10 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7432  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
74.30.03 Επιστρώσεις µε πλάκες µαλακού µαρµάρου, πάχους 2 cm, σε 

αναλογία 11 έως 25 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7433  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
74.30.04 Επιστρώσεις µε πλάκες µαλακού µαρµάρου, πάχους 2 cm, σε 

αναλογία άνω των 25 τεµαχίων ανά τετραγωνικό µέτρο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7434  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
74.30.05 Επιστρώσεις µε πλάκες µαλακού µαρµάρου, πάχους 3 cm, σε 

αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7451  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

74.30.06 Επιστρώσεις µε πλάκες µαλακού µαρµάρου, πάχους 3 cm, σε 
αναλογία 6 έως 10 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7452  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
74.30.07 Επιστρώσεις µε πλάκες µαλακού µαρµάρου, πάχους 3 cm, σε 

αναλογία 11 έως 25 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7453  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
74.30.08 Επιστρώσεις µε πλάκες µαλακού µαρµάρου, πάχους 3cm, σε 

αναλογία άνω των 25 τεµαχίων ανά τετραγωνικό µέτρο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7454  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 189 /250 

74.30.09 Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, 
πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7441  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

74.30.10 Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά 
σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεµάχια ανά 
τετραγωνικό µέτρο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7442  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
74.30.11 Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά 

σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεµάχια ανά 
τετραγωνικό µέτρο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7443  
 

ΕΥΡΩ    [**] ΕΡΓ  
 
74.30.12 Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά 

σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία άνω των 25 τεµαχίων ανά 
τετραγωνικό µέτρο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7444  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

74.30.13 Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, 
πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7461  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

74.30.14 Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά 
σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεµάχια ανά 
τετραγωνικό µέτρο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7462  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
74.30.15 Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά 

σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεµάχια ανά 
τετραγωνικό µέτρο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7463  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
74.30.16 Επιστρώσεις µε πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά 

σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία άνω των 25 τεµαχίων ανά 
τετραγωνικό µέτρο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7464  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 190 /250 

 
 

74.35  Επιστρώσεις δαπέδων από πολυµεγέθεις πλάκες µαρµάρου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7487  
 

Επιστρώσεις δαπέδων από πολυµεγέθεις πλάκες µαρµάρου σκληρού, πάχους 3 
cm , ορθογωνισµένες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 
"Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

74.90  Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο 
 

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από µάρµαρο µαλακού προελεύσεως Πεντέλης 
πάχους 2 cm και πλάτους έως 10 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 

74.90.01 Ταινίες επιστρώσεων από µαλακό µάρµαρο πάχους 2 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7491 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
74.90.02 Ταινίες επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά 

σκληρό, πάχους 2 cm. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7492  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
74.90.03 Ταινίες επιστρώσεων από µαλακό µάρµαρο πάχους 3 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7493 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
74.90.04 Ταινίες επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά 

σκληρό, πάχους 3 cm. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7494  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
74.95  Κατώφλια επιστρώσεων από µάρµαρο 

 

Κατώφλια επιστρώσεων από µάρµαρο πλάτους έως 5 cm , σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 

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



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 191 /250 

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

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 
 

74.95.01 Ταινίες επιστρώσεων από µαλακό µάρµαρο πάχους 2 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7496 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
74.95.02 Ταινίες επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά 

σκληρό, πάχους 2 cm. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7497  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
74.95.03 Ταινίες επιστρώσεων από µαλακό µάρµαρο πάχους 3 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7498 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
74.95.04 Ταινίες επιστρώσεων από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά 

σκληρό, πάχους 3 cm. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7499  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 192 /250 

 
 

 75.  ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  
  

 
 
75.01  Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο  

 

Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 

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

75.01.01 Κατώφλια από µαλακό µάρµαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 
cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7501 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
75.01.02 Kατώφλια από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 

cm και πλάτους 11 - 30 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7503  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
75.01.03 Κατώφλια από µαλακό µάρµαρο πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 
cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7506 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
75.01.04 Kατώφλια από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 

cm και πλάτους 11 - 30 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7508  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

  
 

75.11  Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο 
 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από µαρµάρου πλάτους έως 10 cm , σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 

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

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

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 193 /250 

 
 

75.11.01 Σοβατεπιά από µαλακό µάρµαρο πάχους 2 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7511 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
75.11.02 Σοβατεπιά από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7513  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

 
 
75.21  Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο  

 

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 

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

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

 
75.21.01 Επιστρώσεις στηθαίων µε µαλακό µάρµαρο πάχους 2 cm και 

πλάτους έως 20 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7511 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
75.21.02 Επιστρώσεις στηθαίων µε µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά 

σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7524  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
75.21.03 Επιστρώσεις στηθαίων µε µαλακό µάρµαρο πάχους 2 cm και 

πλάτους άνω των 20 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7523 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
75.21.04 Επιστρώσεις στηθαίων µε µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά 

σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7526  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
  
 
 

75.31  Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο 
 

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



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 194 /250 

 

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

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 

75.31.01 Ποδιές παραθύρων από µαλακό µάρµαρο πάχους 2 cm  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7531 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
75.31.02 Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο πάχους 

2 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7532  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
75.31.03 Ποδιές παραθύρων από µαλακό µάρµαρο πάχους 3 cm  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7533 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
75.31.04 Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο πάχους 

3 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7534  
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

 
75.36  Μπαλκονοποδιές µήκους έως 2,00 m 

 

Μπαλκονοποδιές µήκους έως 2,00 m από µάρµαρο πλάτους έως 30 cm, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς 
λίθους". 
 

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

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

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 

75.36.01 Μπαλκονοποδιές από µάρµαρο πάχους 3 cm  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7536 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
75.36.02 Μπαλκονοποδιές από µάρµαρο πάχους 4 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7537 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 195 /250 

 
 

75.41  Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο λευκό 
 

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

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

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

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων 
 

75.41.01 Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο πάχους 3 / 2 cm 
(βατήρων/µετώπων) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
75.41.02 Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο πάχους 4 / 2 cm 

(βατήρων/µετώπων) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7542 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
75.41.03 Επενδύσεις βαθµίδων µε µάρµαρο πάχους 5/ 2 cm 

(βατήρων/µετώπων) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7543 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
 

75.51  Ολόσωµες µαρµάρινες βαθµίδες απλής διατοµής 
 

Ολόσωµες µαρµάρινες βαθµίδες απλής διατοµής, χωρίς προεξοχή και κυµάτιο 
βατήρων, από µάρµαρο λευκό, τοποθετηµένες σε υπάρχουσα κεκλιµένη ή 
κλιµακωτή βάση, σύµφωνα µε την µελέτη.  
 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά 
λείανσης και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα στρώσεως 
και η εργασία κοπής, λείανσης ή κτενισµατος, τοποθέτησης, αρµολογήµατος και 
καθαρισµού  
 

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

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων 
 
 

75.51.01 Ολόσωµες µαρµάρινες βαθµίδες χρησίµου µήκους έως 1,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7551 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
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75.51.02 Ολόσωµες µαρµάρινες βαθµίδες χρησίµου µήκους 1,01 έως 1,40 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7552 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
75.51.03 Ολόσωµες µαρµάρινες βαθµίδες χρησίµου µήκους 1,41 έως 1,80 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7553 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 
75.54  Ολόσωµες µαρµάρινες βαθµίδες γλυπτής διατοµής 

 

Ολόσωµες µαρµάρινες βαθµίδες γλυπτής διατοµής, µε προεξοχή και κυµάτιο 
βατήρων, από µάρµαρο λευκό, τοποθετηµένες σε υπάρχουσα κεκλιµένη ή 
κλιµακωτή βάση, σύµφωνα µε την µελέτη.  
 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά 
λείανσης και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα στρώσεως 
και η εργασία κοπής, λείανσης ή κτενισµατος, τοποθέτησης, αρµολογήµατος και 
καθαρισµού  
 

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

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) προσθίας ακµής βατήρων 
 
 

75.54.01 Ολόσωµες µαρµάρινες βαθµίδες χρησίµου µήκους έως 1,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7554 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
75.54.02 Ολόσωµες µαρµάρινες βαθµίδες χρησίµου µήκους 1,01 έως 1,40 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7555 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
75.54.03 Ολόσωµες µαρµάρινες βαθµίδες χρησίµου µήκους 1,41 έως 1,80 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7556 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 

75.58  Σκαλοµέρια µαρµάρου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7558  
 

Σκαλοµέρια από µαρµάρου, αποτελούµενα από ένα τραπεζοειδές τεµάχιο ή από 
δύο ορθογωνικά τεµάχια (κλιµακωτά), σύµφωνα µε την µελέτη.  
 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά του µαρµάρου επί τόπου, τα υλικά 
λείανσης και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα στρώσεως 
και η εργασία κοπής, λείανσης ή κτενισµατος, τοποθέτησης, αρµολογήµατος και 
καθαρισµού  
 

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

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
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75.58.01 Σκαλοµέρια από µάρµαρο µαλακό πάχους 2 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7558 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 

 
75.58.02 Σκαλοµέρια από µάρµαρο σκληρό πάχους 2 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7559 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 

75.61  Ορθοµαρµαρώσεις από πλάκες µαρµάρου µήκους έως 2,00 m 
 

Ορθοµαρµαρώσεις από πλάκες µαρµάρου µήκους έως 2,00 m επί τοίχων 
κατακορύφων ή κεκλιµένων οιουδήποτε ύψους, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-04-00 "Επένδυση τοίχων µε πλάκες µαρµάρου, γρανίτη και φυσικών 
λίθων".  
 

Μάρµαρο σχιστό και υλικά λειοτρίψεως, επιστρώσεως (τσιµεντοκονίαµα και 
γυψοκονίαµα) και αρµολογήµατος επί τόπου, ικριώµατα και εργασίες κοπής, 
λειοτρίψεως, αποξέσεως επιχρισµάτων, προσεγγίσεως, τοποθετήσεως µε 
τσιµεντοκονίαµα, εγχύσεως υδαρούς τσιµεντοκονιάµατος µέχρι τελείας 
πληρώσεως των κενών, αρµολογήµατος και καθαρισµού. Συµπεριλαµβάνονται οι 
εµφανείς ή αφανείς µεταλλικοί σύνδεσµοι από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας  
 
75.61.01 Oρθοµαρµαρώσεις από µάρµαρο µαλακό πάχους 2 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7561 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
75.61.02 Oρθοµαρµαρώσεις από µάρµαρο µαλακό πάχους 3 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7562 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
75.61.03 Oρθοµαρµαρώσεις από µάρµαρο σκληρό πάχους 2 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7563 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
75.61.04 Oρθοµαρµαρώσεις από µάρµαρο σκληρό πάχους 3 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7564 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 

75.66  Επενδύσεις λαµπάδων και υπερτόνων κουφωµάτων 
 

Επενδύσεις λαµπάδων, υπερτόνων κουφωµάτων και παντός είδους 
κατακορύφων λωρίδων πλάτους έως 20 cm (παραστάδων κλπ) µε µάρµαρο, , 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-04-00 "Επένδυση τοίχων µε πλάκες 
µαρµάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων", µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και 
την εργασία πλήρους κατασκευής,   
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
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75.66.01 Επενδύσεις λαµπάδων κλπ µε µάρµαρο µαλακό πάχους 2 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7566 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
75.66.02 Επενδύσεις λαµπάδων κλπ µε µάρµαρο µαλακό πάχους 3 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7567 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
75.66.03 Επενδύσεις λαµπάδων κλπ µε µάρµαρο σκληρό πάχους 2 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7568 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 

75.68 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες γκρι γρανίτη  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7564 
 

Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες γκρι γρανίτη, πάχους 2 cm, αρίστης ποιότητας, 
ενδεικτικών διαστάσεων 40x40 cm, µπιζουταρισµένες και σε αναλογία πλακών 
έως   5 τεµ./m2, σχεδίου αγγλαί ή κατά διαγώνιο ή οποιουδήποτε άλλου σχεδίου 
συνθέτου ή πολυσυνθέτου, σε οποιαδήποτε στάθµη, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ   03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 
Τοποθέτηση άνευ αρµού, µε τσιµεντοκονίαµα (χωρίς ασβέστη) λευκού τσιµέντου 
των 450 kg, µε πρόσθετα για την αύξηση της εργασιµότητας και την υγροµόνωση 
του δαπέδου. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής 
και κατά τα λοιπά όπως στο άρθρο 74.30, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-04-00 "Επένδυση τοίχων µε πλάκες µαρµάρου, γρανίτη και φυσικών 
λίθων". 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
 
 

75.69 Επενδύσεις όψεων µε πλάκες γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7564 
 

Επενδύσεις όψεων µε πλάκες γκρι γρανίτη προελεύσεως Αφρικής, πάχους 3 cm, 
αρίστης ποιότητας, ενδεικτικών διαστάσεων 50x50 cm, µπιζουταρισµένες, και σε 
αναλογία πλακών έως 5 τεµ./m2, σε οποιαδήποτε στάθµη ή χώρο, οποιουδήποτε 
σχήµατος και διατάξεως, σύµφωνα µε την σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-04-00 "Επένδυση τοίχων µε πλάκες µαρµάρου, γρανίτη και φυσικών 
λίθων". 
 

Περιλαµβάνεται η κατάλληλη προετοιµασία του τοίχου (υπάρχων ή νέος) για την 
υποδοχή των πλακών, µε την επίτευξη πλήρους κατακορυφότητας. Επίσης 
περιλαµβάνονται οι απαιτούµενοι αφανείς µεταλλικοί σύνδεσµοι, από ορείχαλκο ή 
ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316, και το κονίαµα δόµησης από λευκό 
τσιµέντο. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής,  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  [**] ΕΡΓ  
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75.70 Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7564 
 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη, πάχους 2 cm και πλάτους έως 10 cm.  
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 

ΕΥΡΩ  [**] EΡΓ  
 
 

75.71  Νεροχύτης απλός, από µάρµαρο λευκό πλάτους 50 cm και πάχους 20 cm 
 

Νεροχύτης απλός από µάρµαρο λευκού πλάτους 50 cm και πάχους 20 έως 25 
cm, µε τα υλικά τοποθετήσεως (σιδηρογωνιές, πλίνθοι και τσιµεντοκονίαµα) επί 
τόπου, µε την εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 

75.71.01 Nεροχύτης από µάρµαρο λευκό, µήκους 50 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7571.1 
 

ΕΥΡΩ  
 
75.71.02 Nεροχύτης από µάρµαρο λευκό, µήκους 60 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7571.2  
 

ΕΥΡΩ  
 
75.71.03 Nεροχύτης από µάρµαρο λευκό, µήκους 70 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7571.3  
 

ΕΥΡΩ  
 
75.71.04 Nεροχύτης από µάρµαρο λευκό, µε δύο γούρνες, µήκους 110 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7572  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

75.76  Πάγκοι από µάρµαρο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7576  
 

Πάγκοι πάχους 2 cm εκ µαρµάρου προελεύσεως ΠΕΝΤΕΛΗΣ ήτοι µάρµαρο 
σχιστό επί τόπου και εργασία κοπής, µορφώσεως, λειοτρίψεως και 
τοποθετήσεως.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 
 
 
 

75.76.01 Πάγκοι από µάρµαρο λευκό, πάχους 2 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7576 
 

ΕΥΡΩ  
 
75.76.02 Πάγκοι από µάρµαρο λευκό, πάχους 3 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7577  
 

ΕΥΡΩ  
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75.76.03 Πάγκοι από µάρµαρο λευκό, πάχους 4 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7578  
 

ΕΥΡΩ  
 
 
 

75.80 Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό µάρµαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7578  
 

 Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό µάρµαρο προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ Α΄ 
ποιότητας, πάχους 3 cm, µε γούρνες, πλάτους 60 cm, και οποιουδήποτε µήκους, 
σχήµατος και γλυπτής διακόσµησης (καµπύλες ακµές, εργαλεία κ.λπ.), συνθέτου 
ή πολυσυνθέτου σχεδίου, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της 
αρχιτεκτονικής µελέτης. 

 

Περιλαµβάνεται η κατάλληλη προετοιµασία υποδοχής των µαρµαρίνων µελών, ή 
λειότριψη, ή στίλβωση (νερόλουστρο) µε υλικό Α΄ ποιότητας, και οι απαιτούµενες 
αφανείς γαλβανισµένες µεταλλικές συνδέσεις ή στηρίξεις (µεταλλικά φουρούσια 
διατοµής L 30x30x3 mm) που πακτώνονται στην τοιχοποιΐα. 
 

Περιλαµβάνεται επίσης η κοπή των µαρµαρίνων πλακών του πάγκου σε 
οποιοδήποτε σχήµα (ευθύγραµµο ή καµπύλο), η δηµιουργία ανοίγµατος για την 
υποδοχή της γούρνας τύπου ovalux (ελλειψοειδές ή κυκλικό τµήµα κ.λπ.), η 
τοποθέτηση περιµετρικά στον πάγκο µαρµάρινης ποδιάς (κρέµαση) πάχους 2 
cm, µε ή χωρίς εργαλεία, σύµφωνα µε την µελέτη, και η στεγανοποίηση του 
πάγκου µε κατάλληλα υλικά. 
 

Επισηµαίνεται  ότι η καµπύλη η ευθύγραµµη διαµόρφωση του πάγκου, θα 
προκύψει από ενιαίο κοµµάτι µαρµάρου. 
 

Πλήρως περαιωµένη εργασία κοπής, διαµόρφωσης, τοποθέτησης, στερέωσης, 
στεγανοποίησης του πάγκου, επεξεργασίας της επιφάνειας, υλικά και µικροϋλικά 
επί τόπου (σφραγίσεως αρµών, συνδέσεως κ.λπ.), σύµφωνα µε τις 
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες της µελέτης. 
 

Tιµή ανά τρέχον µέτρο πάγκου (µµ) πλήρως τοποθετηµένου. 
 

ΕΥΡΩ  
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 76.  ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ  
 
 
 

 

76.01  Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή µεταλλικού σκελετού 
 

Υαλοπίνακες απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετηµένοι µε 
στόκο και καρφίδες ή µεταλλικούς συνδέσµους ή µε πηχίσκους (ξύλινους ή 
µεταλλικούς) επί ξυλίνου ή µεταλλικού σκελετού, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 

76.01.01 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7602  
 

ΕΥΡΩ   
 
76.01.02 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7603  
 

ΕΥΡΩ  
 
76.01.03 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7604.1  
 

ΕΥΡΩ   
 
76.01.04 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7604.2  
 

ΕΥΡΩ  
  
 

76.02  Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωµάτων αλουµινίου 
 

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως 
τοποθετηµένοι επί κουφωµάτων αλουµινίου, στερεωµένοι µε πλαστικά 
παρεµβύσµα (των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται στις τιµές των κουφωµάτων 
αλουµινίου), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και 
πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 
 

76.02.01 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7607  
 

ΕΥΡΩ  
 
76.02.02 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7608  
 

ΕΥΡΩ  
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76.02.03 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.1  
 

ΕΥΡΩ  
 
76.02.04 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

76.14  Υαλοπίνακες αδιαφανείς (µατ) απλοί 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7614  
 

Υαλοπίνακες αδιαφανείς (µατ) απλοί, πάχους 3 mm, οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων, πλήρως τοποθετηµένοι µε στόκο και καρφάκια ή µεταλλικούς 
συνδέσµους ή πηχάκια (ξύλινα ή µεταλλικά) σε ξύλινο ή µεταλλικό σκελετό, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν 
επαφή υαλοπίνακες". 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

76.16  Υαλοπίνακες διαµαντέ πάχους 3,5 mm 
 
 

Υαλοπίνακες διαµαντέ, πάχους 3,5 mm, µήκους έως 1,00 m πλήρως 
τοποθετηµένοι µε στόκο και καρφάκια ή µε µεταλλικούς συνδέσµους ή πηχάκια 
(ξύλινα ή µεταλλικά) σε ξύλινο ή µεταλλικό σκελετό, ή µε πλαστικά 
παρεµβύσµατα σε κουφώµατα αλουµινίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 
 

76.16.01 Υαλοπίνακες διαµαντέ µήκους έως 1,00 m ξυλίνων ή σιδηρών 
κουφωµάτων 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7616  
 

ΕΥΡΩ  
 
76.16.02 Υαλοπίνακες διαµαντέ µήκους > 1,00 m ξυλίνων ή σιδηρών 
κουφωµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7617  
 

ΕΥΡΩ  
 
76.16.03 Υαλοπίνακες διαµαντέ µήκους έως 1,00 m κουφωµάτων αλουµινίου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7618  
 

ΕΥΡΩ  
 
76.16.04 Υαλοπίνακες διαµαντέ µήκους > 1,00 m κουφωµάτων αλουµινίου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7619  
 

ΕΥΡΩ  
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76.20  Υαλοπίνακες οπλισµένοι 
 

Υαλοπίνακες οπλισµένοι πλήρως τοποθετηµένοι µε συνδέσµους και στόκο επί 
µεταλλικού σκελετού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί 
και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 

76.20.01 Υαλοπίνακες οπλισµένοι πάχους 6,50 mm και µήκους έως 1,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7621  
 

ΕΥΡΩ  
 
76.20.02 Υαλοπίνακες οπλισµένοι πάχους 6,50 mm και µήκους άνω του 1,00 
m  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7622  
 

ΕΥΡΩ   
 
 

76.21  ∆ιακοσµητική αµµοβολή κρυστάλλων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7621 
 

∆ιακοσµητική αµµοβολή κρυστάλλων, συνθέτου ή πολυσυσνθέτου σχεδίου, µε 
γραµµικά σχέδια (ρίγες), σύµφωνα µε την µελέτη.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

76.22 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 
 

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα 
διαφανή (clear float) και µεµβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, 
οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά 
περεµβύσµατα από EPDM ή συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και µικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 

76.22.01 Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm 
+ µεµβράνη + 3 mm)  
 

ΕΥΡΩ  
 
76.22.02 Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10 mm (5 

mm + µεµβράνη + 5 mm)  
 

ΕΥΡΩ  
 
76.22.03 Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm (4 

mm + µεµβράνη + 4 mm + µεµβράνη + 4 mm)  
 

ΕΥΡΩ  
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76.22.04 Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 
mm + µεµβράνη + 6 mm + µεµβράνη + 6 mm)  

 

ΕΥΡΩ  
 
 

76.23 Υαλοπίνακες πυράντοχοι 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 
 

Υαλοπίνακες πυράντοχοι, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-03 
"Πυράντοχοι υαλοπίνακες - Πυράντοχοι τοίχοι µε υαλότουβλα",  οπλισµένοι µε 
χαλύβδινο πλέγµα βρόχου 10x10 mm πάχους 0,6 mm, µήκους άνω του 1,00 m. 
Περιλαµβάνεται η τοποθέτηση στον µεταλλικό σκελετό µέσω ειδικών άκαυστων 
παρεµβυσµάτων. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 

76.23.01 Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G30 
(αντίσταση στην φωτιά 30 min) 
 

ΕΥΡΩ   
 

76.23.02 Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G45 
(αντίσταση στην φωτιά 45 min) 
 

ΕΥΡΩ  
 

76.23.03 Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 
(αντίσταση στην φωτιά 60 min) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

76.24  Υαλοπίνακες µολυβδυάλου ακτινοδιαγνωστικής αίθουσας 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 
 

Υαλοπίνακες µολυβδύαλου ακτινοδιαγνωστικης αίθουσας, διαφανείς, πάχους 
σύµφωνα µε την µελέτη, οποποιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετηµένοι 
µε ελαστικά περιβλήµατα και σιλικόνη. Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά 
και µικροϋλικά επί τόπου.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

76.25  Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 
 

Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-
07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό", απλοί διαφανείς, πάχους 10 mm, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά περιβλήµατα, 
σιλικόνη και ανοξείδωτες βίδες. Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου,  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ   
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76.26  Αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες πάχους 42 mm  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 
 

Αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες (και αντιβανδαλιστικοί) σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". συνολικού πάχους 
42 mm, διαφανείς ή ηµιαδιαφανείς, ικανοί κατ’ ελάχιστον να ανθέξουν σε βολή 
περιστρόφου των 9 mm από απόσταση 10 m, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, 
πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα (για την παραλαβή των 
παραµορφώσεων χωρίς θραύση του υαλοπίνακος) και σιλικόνη, σε κατάλληλη 
υποδοχή του κουφώµατος, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή,  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

76.27 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 
 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 
 

76.27.01 ∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, 
κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)  
 

ΕΥΡΩ  
 
76.27.02 ∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, 

κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)  
 

ΕΥΡΩ  
 
76.27.03 ∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, 

κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)  
 

ΕΥΡΩ  
 
76.27.04 ∆ιπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, 

κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

76.35  Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit 
 

Yαλόθυρες ασφαλείας από κρύσταλλο τύπου SECURIT, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-09-00 "Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας", µε τους 
µεντεσέδες, τους µηχανισµούς, το κλείθρο, την σούστα δαπέδου, τις χειρολαβές 
και λοιπά εξαρτήµατα από επιχρωµιωµένο ορείχαλκο και την εργασία πλήρους 
κατασκευής και τοποθέτησης, 
  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
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76.35.01 Mονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7626.1  
 

ΕΥΡΩ  
 
76.35.02 Mονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7626.2  
 

ΕΥΡΩ  
 
76.35.03 ∆ίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7627.1  
 

ΕΥΡΩ  
 

76.35.04 ∆ίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7627.2  
 

ΕΥΡΩ  
 

 
76.36  Πλάκες υάλινες δαπέδου 20Χ20 cm, πάχους 3 cm 

 

Πλάκες υάλινες δαπέδου από ύαλο λευκή, πλήρως τοποθετηµένες επί σιδηράς 
εσχάρας.  
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 

76.36.01 ∆ιαστάσεων 20x20 cm, πάχους 3,0 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7636  
 

ΕΥΡΩ  
 
76.36.02 ∆ιαστάσεων 25x25 cm, πάχους 3,0 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7637  
 

ΕΥΡΩ  
 
76.36.03 ∆ιαστάσεων 30x30 cm, πάχους 3,0 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7638  
 

ΕΥΡΩ  
 

 
76.41  Υαλόπλινθοι δαπέδου 

 

Υαλόπλινθοι δαπέδου εντός του σκυροδέµατος διαφωτίστων πλακών.  
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 

76.41.01 ∆ιαµέτρου Φ 14,0 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7641  
 

ΕΥΡΩ  
 

76.41.02 ∆ιαστάσεων 12x12 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7642  
 

ΕΥΡΩ  
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 77.  ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
  

 
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.  

 
 

77.01  Υδροχρωµατισµοί ασβέστου νέων επιφανειών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7701  
 

Υδροχρωµατισµοί ασβέστου νέων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων 
ή οροφών, µε ψεκαστήρα ή/και χρωστήρα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 

77.02  Υδροχρωµατισµοί ασβέστου παλαιών επιφανειών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7706  
 

Υδροχρωµατισµοί ασβέστου παλαιών υδροχρωµατισµένων επιφανειών, µε 
ψεκαστήρα ή χρωστήρα, µε σποραδικές επισκευές της επιφανείας, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

77.02.01 Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5% 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7706 
 

ΕΥΡΩ   
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77.02.02 Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15% 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7708  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.10  Υδροχρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος µε ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιµεντόχρωµα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725  
 

Υδροχρωµατισµοί µε τσιµεντόχρωµα επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντο-
κονιάµατος, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις µέχρι να επιτευχθεί τέλεια 
οµοιοχρωµία και συνολικό πάχος ξηρού υµένα 125 µικρά. Υλικά πάσης φύσεως 
και εργασία, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί 
επιφανειών σκυροδέµατος".  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.15  Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
 

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

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
77.16  Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7736  
 

Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών". 
 

Καθαρισµός της επιφανείας µε γυαλόχαρτο, λάδωµα µε λινέλαιο διπλοβρασµένο 
ή µε ειδικό µυκητοκτόνο εµποτιστικό διάλυµα βάσεως νερού ή διαλύτου, 
ξεροζιάρισµα, καθαρισµός των ρόζων και επάλειψή τους µε γοµαλάκα, τρίψιµο, 
χονδροστοκάρισµα και τελικό τρίψιµο. 
  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.17  Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737  
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Σπατουλάρισµα προετοιµασµένης επιφανείας σύµφωνα µε την µελέτη και τις 
ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων" και 03-10-05-00 
"Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών".  
 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

77.17.01 Επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737 
 

ΕΥΡΩ  
 
77.17.02 Ξυλίνων επιφανειών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7738  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.18  ∆ιάστρωση βελατούρας επί ετοίµων σπατουλαρισµένων επιφανειών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7739 
 

∆ιάστρωση βελατούρας αλκυδικών, ακρυλικών ή πολυουρεθανικών ρητινών 
βάσεως νερού ή διαλύτου επί ετοίµων σπατουλαρισµένων επιφανειών, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών 
επιχρισµάτων". 
 

Τρίψιµο µε λεπτό γυαλόχαρτο της έτοιµης επιφάνειας, µε το τυχόν απαιτούµενο 
ψιλοστοκάρισµα και διάστρωση της βελατούρας. Υλικά πάσης φύσεως και 
εργασία. 
  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.20  Αντισκωριακές βαφές 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
 
Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της 
επιφανείας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή 
προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 

77.20.01 Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως 
νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής 
ή ακρυλικής ρητίνης. 
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 Εφαρµογή υλικού µε βάση ανόργανα πιγµέντα αντιδιαβρωτικής και 
αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του 
ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc 
phosphate), το οξείδιο του Αιµατίτη ( ΜΙΟ) ή µε βάση αναστολείς της 
διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού 
υµένα τα 50 µικρά.  

 

ΕΥΡΩ  
 
77.20.02 Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή τριών συστατικών 

διαλύτου, µε βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό 
ψευδάργυρο  

 
Εφαρµογή υλικού µε ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο (Zinc Ethyl 
Silicate) ως βασικό φορέα του συστήµατος προστασίας και υψηλής 
περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο (Zinc Rich Primer) µε συνολικό 
τελικό πάχος ξηρού υµένα τα 80 µικρά.. Η συµµετοχή του 
ψευδάργυρου στο συνολικό τελικό πάχος του ξηρού υµένα του 
υποστρώµατος θα υπερβαίνει το 85%. 
 

ΕΥΡΩ   
 
77.20.03 Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή τριών συστατικών 

διαλύτου, µε βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό 
ψευδάργυρο  

 
Εφαρµογή υλικού ,ε πυριτικό ψευδάργυρο ως βασικό φορέα του 
συστήµατος προστασίας και ειδικά ανόργανα αντιδιαβρωτικά και 
αντισκωριακά πιγµέντα, όπως είναι ό ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο 
του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (Zinc 
phosphate), το οξείδιο του Αιµατίτη (ΜΙΟ) σε ελάχιστο συνολικό 
πάχος ξηρού υµένα τα 50 µικρά..  

 

ΕΥΡΩ  
 
77.20.04 Εφαρµογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή 

ακρυλικού τελικού χρώµατος δύο συστατικών  
 

Εφαρµοφή του υλικού επί κατάλληλα επεξεργασµένων µεταλλικών 
επιφανειών, µε αντιδιαβρωτικά υποστρώµατα δύο συστατικών, σε 
δύο ή περισσότερες στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υµένα 
τελικού χρώµατος τα 100 µικρά. 
 
 

ΕΥΡΩ  
 
77.20.05 Εφαρµογή αντισκωριακού τελικού χρώµατος αλκυδικών ή στυρενιο-

ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού 
 

Εφαρµοφή του υλικού επί κατάλληλα επεξεργα-σµένων µεταλλικών 
επιφανειών, µε αντιδιαβρωτικά υποστρώµατα ενός ή δύο συστατικών, 
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υµένα 100 
µικρά. 

 

ΕΥΡΩ   
 
 

77.25  Προετοιµασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωµατισµούς 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7745  
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Προετοιµασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωµατισµούς. 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 
χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".  Προετοιµασία, τρίψιµο µε σµυριδόπανο και 
σπατουλάρισµα µε υλικό σπατουλα-ρίσµατος (αντουί) σέρτικο, σε µία στρώση.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.26  Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών µε λινέλαιο 
 

Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών, µε λινέλαιο ωµό. 
Προετοιµασία επιφανειών, υλικά και εργασία επάλειψης, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών".  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 

77.26.01 Απλή επάλειψη λινελαίου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7746 
 

ΕΥΡΩ  
 
77.26.02 ∆ιπλή επάλειψη λινελαίου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7746 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.27  Λάδωµα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών 
 

Λάδωµα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, περιθωρίων κλπ, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών".  
 

Επιµελής καθαρισµός και ψιλοστοκάρισµα όπου απαιτείται, τρίψιµο και 
καθαρισµός των στοκαρισµάτων, στρώση ωµού λινελαίου, επάλειψη µε 
παρκετίνη και στίλβωση.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

77.27.01 Απλό λάδωµα και στίλβωση 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7748 
 

ΕΥΡΩ  
 
77.27.02 ∆ιπλό λάδωµα και στίλβωση 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7749  
 

ΕΥΡΩ  
 
 
 

77.28 Ακρυλικό µικροµοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωµα 
χρωµατισµών (αστάρι) επί µη µεταλλικών επιφανειών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
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Ακρυλικό µικροµοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωµα 
χρωµατισµών (αστάρι) επί µή µεταλλικών επιφανειών (π.χ. νέα και παλαιά 
επιχρίσµατα, σκυρόδεµα, οπτόπλινθοι, γυψοσανίδες, και µοριoσανίδες). Υλικό µε 
βάση υδατοδιαλυτές µικροµοριακές ακρυλικές ρητίνες ή ρητίνες σιλικονούχου 
βάσεως σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, προετοιµασία επιφανειών, 
πρώτη στρώση, επιµεληµένο τρίψιµο µε γυαλόχαρτο µετά την πρώτη στρώση και 
δεύτερη στρώση,  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.30 Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως 
διαλύτου. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
 

Υπόστρωµα (αστάρι) τσιµεντοχρωµάτων, µε βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το 
λευκό οινόπνευµα ακρυλικές ρητίνες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 
 

Προετοιµασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιµεληµένο τρίψιµο µε γυαλόχαρτο 
και δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία) 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.31 Yπόστρωµα χρωµατισµού επιφανειών αλουµινίου ή γαλβανισµένων στοιχείων µε 
βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή µε βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch 
Primer) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
 

Υπόστρωµα (αστάρι) χρωµατισµού επιφανειών από αλουµίνιο ή γαλβανισµένων 
στοιχείων, µε βάση εποξειδικές ρητίνες δύο συστατικών ή πολυουρεθανικές δύο 
συστατικών ή µε ειδικό αστάρι βάσεως φωσφορικού οξέος (Etch Primer), δύο 
συστατικών, συµβατές µε την τελική βαφή, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".  
 

Προετοιµασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιµεληµένο τρίψιµο µε γυαλόχαρτο 
µετά την πρώτη στρώση και δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία),  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.33  Θερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων στοιχείων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7740 

Θερµό γαλβάνισµα χαλυβδίνων στοιχείων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 
χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) γαλβανισµένης σιδηροκατασκετής 
 

ΕΥΡΩ  
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77.34 Αµµοβολή σιδηρών κατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7740 
 

Αµµοβολή ή µεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιοµηχανική 
εγκατάσταση ποιότητας SA 2 ½, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 
  
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηροκατασκευής  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.51  Ελαιοχρωµατισµοί επί ετοίµων σπατουλαρισµένων επιφανειών µε χρώµατα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7751  
 

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

Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.53  Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7753  
 

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ) επί επιφανειών επιχρισµάτων, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών 
σκυροδέµατος". 
 

Καθαρισµός, απλή επάλειψη µε λινέλαιο, επισκευές, πρώτη στρώση (αστάρι) και 
δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία.  
 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7754  
 

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) 
 

ΕΥΡΩ  
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77.55  Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή 
 ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755  
 

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών 
επιφανειών". 
 

Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση 
αντιδιαβρωτικού υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις 
ελαιοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία,  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.62  Βερνικοχρωµατισµοί επί σπατουλαρισµένων επιφανειών µε εποξειδικά, 
πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήµατα δύο συστατικών 

  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7765  
 

Βερνικοχρωµατισµοί επί σπατουλαρισµένης έτοιµης επιφάνειας, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος".  
 

Τρίψιµο µε ψιλό γυαλόχαρτο και εφαρµογή δύο στρώσεων εποξειδικού ή 
πολυουρεθανικού βερνικοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα 
και εργασία. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.66  Χρωµατισµοί θερµαντικών σωµάτων µε βερνικόχρωµα αλκυδικής ή ακρυλικής 
βάσεως, ενός συστατικού µε αντοχή σε συνεχή θερµοκρασία ≥ 80 οC 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7766  
 

Χρωµατισµοί θερµαντικών σωµάτων µε βερνικόχρωµα αλκυδικής ή ακρυλικής 
βάσεως, ενός συστατικού, µε αντοχή σε συνεχή θερµοκρασία ≥ 80 οC, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 
χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".  
 

Απόξεση και καθαρισµός µε σµυριδόπανο, διάστρωση κατάλληλου 
αντισκωριακού υποστρώµατος µε πιστολέτο, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και 
διάστρωση θερµοαντόχου βερνικοχρώµατος µε πιστολέτο µέχρι να επιτευχθεί 
οµοιόµορφος χρωµατισµός. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) θερµαντικών στοιχείων 
 

ΕΥΡΩ   
 
 

77.67  Χρωµατισµοί σωληνώσεων 
 

Χρωµατισµοί σωληνώσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
"Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) σωλήνων  
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77.67.01 ∆ιαµέτρου έως 1" 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.2 
 

ΕΥΡΩ  
 
77.67.02 ∆ιαµέτρου από 1 1/4 έως 2" 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.4 
 

ΕΥΡΩ  
 
77.67.03 ∆ιαµέτρου από 2 1/2 έως 3" 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.6 
 

ΕΥΡΩ  
 

 
77.67.04 ∆ιαµέτρου από 3 έως 4" 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.8 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.68  Απόξεση και βερνίκωµα ξυλίνων δαπέδων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7768  
 

Συµπληρωµατική επεξεργασία της επιφανείας του δαπέδου για την επίτευξη 
λείας επιφάνειας κατάλληλης για βερνίκωµα: πλήρης απόξεση της επιφανείας µε 
κατάλληλο µηχάνηµα εφοδιασµένο µε απορροφητήρα, ψιλοστοκάρισµα, 1η 
στρώση βερνικιού, τρίψιµο και καθάρισµα, 2η στρώση εκτελουµένη όπως πρώτη 
και 3η στρώση (τελική) χωρίς τριψιµο. Υλικά, µικροϋλικά και εξοπλισµός επί 
τόπου και εργασία. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.69  Βερνίκωµα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7769  
 

Βερνίκωµα ξυλίνων δαπέδων (στιλπνό ή µατ) µε βερνίκι δαπέδων σε τρείς 
στρώσεις, χωρίς απόξεση. Ψιλοστοκάρισµα µε ασταροβερνίκι, 1η στρώση 
βερνικιού, τρίψιµο και καθάρισµα, 2η στρώση εκτελουµένη όπως πρώτη και 3η 
στρώση (τελική) χωρίς τριψιµο. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) δαπέδων και περιθωρίων  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.70  Φρεσκάρισµα παλαιού βερνικώµατος δαπέδου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7770  
 

Φρεσκάρισµα παλαιού βερνικώµατος δαπέδου, το οποίο δεν παρουσιάζει 
φθορές, όπως ράγισµα, ξεφλούδισµα κλπ, εκτός από την απώλεια στιλπνότητος 
και γενικά της αρχικής του εµφανίσεως, µε εφαρµογή βερνικιού πατωµάτων σε 
µία στρώση. 
 



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 216 /250 

Απόξεση της επιφανείας µε λεπτό γυαλόχαρτο δαπέδων, πλήρης και επιµελής 
καθαρισµός των τοίχων, των κουφωµάτων κλπ, σποραδικά ψιλοστοκαρίσµατα 
της επιφανείας και στην συνέχεια τρίψιµο, επιµελής καθαρισµός του χώρου και 
διάστρωση µιάς στρώσεως βερνικιού. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.71 Εφαρµογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώµατος βάσεως νερού η διαλύτη 
ενός η δύο συστατικών  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771  
 

Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών". 
 
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασµα, σπατουλάρισµα, στοκαρίσµατα, 
ψιλοστοκαρίσµατα, διάστρωση αλκυδικού υποστρώµατος ή υποστρώµατος δύο 
συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία. 
  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
77.71.01 Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µε ελαιόχρωµα αλκυδικής ή 

τροποποιηµένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η 
διαλύτου. 
 

ΕΥΡΩ   
 
77.71.02 Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µε βερνικόχρωµα νίτρου 

ενός συστατικού 
 

ΕΥΡΩ  
 
77.71.03 Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µε βερνικόχρωµα δύο 

συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.80 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  
 

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) 
 

77.80.01 Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
 

ΕΥΡΩ   
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77.80.02 Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-
ακριλικής βάσεως. 
 

ΕΥΡΩ  
 
77.80.03 Εξωτερικών επιφανειών µε χρήση ελαιοχρωµάτων αλκυδικής, 

ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.81 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε χρώµατα 
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.µε 
σπατουλάρισµα 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1  
 

Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδέµατος µε 
υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως σε δυο διαστρώσεις σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 
"Χρωµατισµοί επιφανειών σκυροδέµατος", 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί 
επιφανειών επιχρισµάτων". 
 
Προετοιµασία της επιφανείας, σπατουλάρισµα και διάστρωση χρώµατος υδατικής 
διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο 
στρώσεις. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου,ικριώµατα και εργασία. 
  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

77.81.01 Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής 
ή πολυβινυλικής βάσεως. 
 

ΕΥΡΩ   
 
77.81.02 Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση ελαιοχρωµάτων αλκυδικής ή 

ακρυλικής βάσεως νερού. 
 

ΕΥΡΩ 
 

 
 

77.82  Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών µε ελαιόχρωµα υδατικής 
 διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7787  
 

Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών δια χρώµατος υδατικής 
διασποράς σε δύο διαστρώσεις κατόπιν ασταρώµατος µε υλικό υποστρώµατος, 
σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων 
επιφανειών". 
 

Προετοιµασία της επιφανείας, ξερόζιασµα, στοκάρισµα, σπατουλάρισµα, 
διάστρωση υλικού υποστρώµατος, τρίψιµο, ψιλοστοκάρισµα, διάστρωση δύο 
στρώσεων χρώµατοακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως (υλικά 
και εργασία). 
  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
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77.83  Xρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων µε ακρυλικό ανάγλυφο χρώµα τύπου 
RELIEF 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7788  
 

Xρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων µε ακρυλικό ανάγλυφο χρώµα τύπου 
RELIEF, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί 
επιφανειών επιχρισµάτων". 
 

Απόξεση της επιφανείας και καθαρισµός της µε σάρωθρο, πρώτη στρώση 
πλαστικού χρώµατος RΕLIEF αραιωµένου σε νερό (σε αναλογία 400 gr νερού 
ανά kg πλαστικού) µε κύλινδρο ή πινέλο, δεύτερη στρώση µε πλαστικό RELIEF 
χωρίς αραίωση µε πινέλο ή σπάτουλα και κυλίνδρωση πριν από την ξήρανση 
αυτού για την επίτευξη αδρής επιφανείας (σαγρέ). 
  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
 

77.84 Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς 
 ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1  
 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 

77.84.01 Χωρίς σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας 
 

ΕΥΡΩ   
 
77.84.02 Με σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας 

 

ΕΥΡΩ   
 
 

77.91  Ανακαίνιση παλαιών χρωµατισµένων επιφανειών µε διπλή στρώση 
ελαιοχρώµατος 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791  
 

Ανακαίνιση οποποιωνδήποτε παλαιών χρωµατισµένων επιφανειών, µε διπλή 
στρώση ελαιοχρώµατος, µε την απαιτούµενη προπαρασκευή και απόξεση 
ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωµάτων (υλικά, ικριώµατα 
και εργασία).  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ   
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77.92  Αφαίρεση παλαιών χρωµάτων ελαιοχρωµατισµένων επιφανειών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7792  
 

Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωµάτων οποποιωνδήποτε ελαιοχρωµατισµένων 
επιφανειών και απόξεση αυτών µε σπάτουλα (υλικά, ικριώµατα και εργασία). 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

77.92.01 Με καύση των παλαιών χρωµάτων µε καµινέττο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7792 
 

ΕΥΡΩ  
 
77.92.02 Με εφαρµογή διαβρωτικών χηµικών 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7793 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.93  Εφαρµογή πυρίµαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
 

Εφαρµογή πυρίµαχης επίστρωσης κλάσεως πυραντοχής 60 min επί σιδηρών 
επιφανειών οποιασδήποτε µορφής και σχήµατος, µετά από εφαρµογή primer 
(υπόστρωµα) συµβατού µε την βασική βαφή, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή. 
 

Τα υλικά της πυρίµαχης επίστρωσης υποκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας, 
µετα από σχετική πρόταση του Αναδόχου συνοδευόµενη από πλήρη τεχνικά 
στοιχεία του προϊόντος. 
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) ειδικού υλικού πυροπροστασίας. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.94  Αντιπυρική επάλειψη ξυλίνων επιφανειών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
 

Επαλείψεις επιφανείας (sealers) ή εµποτισµοί (impregnators) ξύλου, για 
προστασία έναντι της φωτιάς επί 60 λεπτά,  οποιαδήποτε µορφής ξυλίνων 
επιφανειών, µετά από κατάλληλο καθαρισµό και προετοιµασία της επιφάνειας 
εφαρµογής µε primer (υπόστρωµα) συµβατού µε την βασική βαφή, σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του προµηθευτή. 
 

Τα υλικά της αντιπυρικής επάλειψης ή εµποτισµού υποκεινται στην έγκριση της 
Υπηρεσίας, µετα από σχετική πρόταση του Αναδόχου συνοδευόµενη από πλήρη 
τεχνικά στοιχεία του προϊόντος. 
  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφάνειας 
 

ΕΥΡΩ 
 
 
 

77.95 Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) µόνιµης προστασίας, ενός ή δύο 
 συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
 



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 220 /250 

Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισµάτων, σκυροδέµατος, κεραµικών, 
µαρµάρων και λιθωδών υλικών, µη θυσιαζόµενη (καθαρισµός επιφανειών µε 
πλύση, χωρίς ανάγκη επανάλειψης της προστατευτικής επίστρωσης), µε 
υδρόφοβα υλικά, διαφανή, µόνιµης προστασίας, µετά από κατάλληλη 
προετοιµασία της επιφάνειας εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη, την ΕΤΕΠ 05-
02-03-00 "Αντιρρυπαντική επάλειψη" και τις οδηγίες του προµηθευτή του υλικού. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.96 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
 

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) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.97 Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέµατος 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
 

Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέµατος, για την προστασία 
έναντι διείσδυσης χλωριόντων και διοξειδίου του άνθρακα, ανθεκτικές στις 
περιβαλλοντικές συνθήκες, µε εξασφάλιση διαπνοής του σκυροδέµατος 
(εκτόνωση υδρατµών δια µέσου πόρων), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, µε σήµανση 
CE, εφαρµοζόµενες µε ρολλό ή πιστολέτο 
 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η προετοιµασία 
της επιφανείας εφαρµογής, η εφαρµογή ενισχυτικού πρόσφυσης (primer) αν 
συνιστάται από τον προµηθευτή του υλικού, τα ικριώµατα, τα απαιτούµενα 
εργαλεία και συσκευές και η εργασία ανάµιξης και εφαρµογής του υλικού της 
επίστρωσης. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφάνειας 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.98 Βαφές κατάλληλες για πόσιµο νερό 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
 

Εφαρµογή προστατευτικών βαφών πολυουρεθανικής ή ακρυλικής βάσεως, 
υδατοδιαλυτών, επί επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιών σε δεξαµενές 
αποθήκευσης νερού, υδατόπυργους, κολυµβητήρια κλπ, καταλλήλων για χρήση 
σε επαφή µε πόσιµο νερό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, 
συνοδευόµενες από πιστοποιητικό αρµοδίου Φορέα, από το οποίο θα προκύπτει 
η καταλληλότητά τους για το πόσιµο νερό (potability certificate).  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφάνειας 
 

ΕΥΡΩ  
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77.99  Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7797  
 

Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσµα αυτών 
προσθέτου ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου 
εργασίας (εδάφους, πεζοδροµίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).   
 

Το παρόν άρθρο δεν αφαρµόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή 
ικριωµάτων για την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

77.100  Φωτοκαταλυτικές επιστρώσεις επί δοµικών στοιχείων µε ιδιότητες αποδόµησης 
ατµοσφαιρικών ρύπων και µικροβίων    
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
 

Φωτοκαταλυτική επίστρωση επί δοµικών στοιχείων µε ιδιότητες αποδόµησης 
ατµοσφαιρικών ρύπων και µικροβίων, µε υλικό συνοδευόµενο από πιστοποιητικό 
εξειδικευµένου εργαστηρίου, στο οποίο θα αναφέρονται οι ιδιότητές του, καθώς 
και στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε κτιριακά έργα. 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προετοιµασία των επιφανειών, το 
αστάρωµα και η εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος (υλικά - 
µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα, εξοπλισµός και εργασία).  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 
77.100.01  Βαφή µε χρώµα βάσεως πυριτικού καλίου (potassium silicate), 

κατάλληλο για την προστασία και την διακόσµηση κάθετων 
εσωτερικών ή εξωτερικών επιφανειών κτιριακών και δοµικών έργων.  

 

ΕΥΡΩ   
 
77.100.02  Βαφή µε χρώµα βάσεως ακρυλικής-σιλοξάνης (acryl-siloxane), 

κατάλληλο για την προστασία και την διακόσµηση κάθετων ή 
οριζόντιων επιφανειών εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης κτιριακών 
και δοµικών έργων.  

 

ΕΥΡΩ    
 

77.100.03 Βαφή µε χρώµα βάσεως στυρενιο-ακρυλικής (styrene-acrylic), 
κατάλληλο για την προστασία και την διακόσµηση κάθετων ή 
οριζόντιων επιφανειών εσωτερικής ή εξωτερικής χρήσης κτιριακών 
και δοµικών έργων.  

 

ΕΥΡΩ    
 
77.100.04 Βαφή µε χρώµα βινυλικής βάσεως, κατάλληλο για την προστασία και 

την διακόσµηση κάθετων επιφανειών κτιριακών και δοµικών έργων.  
 

ΕΥΡΩ    
 
77.100.05 Βαφή µε χρώµα ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για την προστασία και 

την διακόσµηση κάθετων επιφανειών κτιριακών και δοµικών έργων.  
 

ΕΥΡΩ    
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77.100.06 Βαφή µε χρώµα τσιµεντοειδούς βάσεως, κατάλληλο για την 

προστασία και την διακόσµηση εσωτερικών ή εξωτερικών κάθετων 
επιφανειών κτιριακών και δοµικών έργων,σε πάχος µεγαλύτερο των 
500 µικρών.  

 

ΕΥΡΩ    
 
 
77.100.07 Φωτοκαταλυτικό επίχρισµα τσιµεντοειδούς βάσεως, κατάλληλο για 

την προστασία και την διακόσµηση εσωτερικών ή εξωτερικών 
κάθετων επιφανειών κτιριακών και δοµικών έργων, σε πάχος 
µεγαλύτερο των 1000 µικρών.  

 

ΕΥΡΩ    
 
 
77.100.08 Φωτοκαταλυτικό επίχρισµα τσιµεντοειδούς βάσεως, ενός ή δύο 

συστατικών κατάλληλο για την προστασία και την διακόσµηση 
εσωτερικών ή εξωτερικών οριζόντιων επιφανειών κτιριακών και 
δοµικών έργων, σε πάχος µεγαλύτερο των 1500 µικρών.  

 

ΕΥΡΩ   
 
 

77.100.09 Φωτοκαταλυτικό επίχρισµα σιµεντοειδούς βάσεως, κατάλληλο για την 
επεξεργασία και την προστασία οδών, πεζοδροµίων, ποδηλατο-
δρόµων και χώρων στάθµευσης οχηµάτων µε ασφαλτική ή 
τσιµεντοειδή επίστρωση, σε πάχος µεγαλύτερο των 2000 µικρών  
 

ΕΥΡΩ   
 

 
77.101  Αντιµικροβιακή βαφή επιφανειών νοσηλευτικών χώρων µε υλικά 

νανοτεχνολογίας. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
 

Βαφή µε αντιµικροβιακό χρώµα βάσεως νερού, µη φθίνουσας απόδοσης, 
βασισµένο σε νανοµόρια αργύρου, κατάλληλο για εσωτερικές επιφάνειες 
νοσηλευτικών χώρων, οικολογικό, άκαυστο, πιστοποιηµένο για την 
αντιµικροβιακή του δράση κατά το Ιαπωνικό Πρότυπο JIS 2801 ή αντίστοιχο 
νεώτερο Ευρωπαϊκό Πρότυπο.  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών, η 
προετοιµασία και καθαρισµος της επιφανείας, η εφαρµογή ενισχυτικού 
πρόσφυσης (primer), αν αυτό συνιστάται από τον προµηθευτή του υλικού, τα 
ικριώµατα και η εργασία. 
 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 

ΕΥΡΩ   
 
 
 

77.102  Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων, σκυροδέµατος ή γυψοσανίδων µε 
οικολογικό ακρυλικοό χρώµα βάσεως νερού 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
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Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέµατος, επιχρισµάτων ή γυψοσανίδων µε 
οικολογικό ακρυλικό χρώµα βάσεως, πιστοποιηµένο από διεθνώς 
αναγνωρισµένο φορέα απονοµής οικολογικού σήµατος (υλικά επί τόπου, 
προετοιµασία επιφανείας, ικριώµατα, εξοπλισµός και εργασία). 
 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 
ΕΥΡΩ    
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 78.  ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ  
 

 
 

78.01  Ταινίες γύψινες (µπορντούρες) πλάτους 8 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7801  
 

Ταινίες γύψινες (µπορντούρες) πλάτους 8 cm, οποιασδήποτε διατοµής, ήτοι 
ταινία ήλοι για γύψινα, υλικά επεξεργασίας και τοποθετήσεως και εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως.  
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 

ΕΥΡΩ   
 
 

78.02  Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7806  
 

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

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 

78.02.01 Eξωτερικού αναπτύγµατος διατοµής έως 25 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7806 
 

ΕΥΡΩ  
 
78.02.02 Eξωτερικού αναπτύγµατος διατοµής από 26 έως 35 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7807 
 

ΕΥΡΩ  
 

78.02.03 Eξωτερικού αναπτύγµατος διατοµής από 36 έως 50 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7808 
 

ΕΥΡΩ  
  
 

78.03  Ροζέττες γύψινες 
 

Ροζέττες γύψινες πλήρως τοποθετηµένες επί οροφής.  
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 

78.03.01 ∆ιαµέτρου ή µεγάλης πλευράς 40 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7811 
 

ΕΥΡΩ  
 
78.03.02 ∆ιαµέτρου ή µεγάλης πλευράς 50 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7812 
 

ΕΥΡΩ  
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78.05  Γυψοσανίδες 
 
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) 
 
78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

ΕΥΡΩ  
 
78.05.02 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

ΕΥΡΩ  
 
78.05.03 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7810 
 

ΕΥΡΩ  
 
78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

ΕΥΡΩ  
 
78.05.05 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

ΕΥΡΩ  
 
78.05.06 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7810 
 

ΕΥΡΩ  
 
78.05.07 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7810 
 

ΕΥΡΩ  
 
78.05.08 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7810 
 

ΕΥΡΩ  
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78.05.09 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7810 
 

ΕΥΡΩ  
 

78.05.10 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
   
 ΕΥΡΩ  

 
78.05.11  Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm 

  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
  

 ΕΥΡΩ  
 

78.05.12  Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

 ΕΥΡΩ  
 

78.05.13  Προσαύξηση τιµής των γυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01 έως 
78.05.12 σε περίπτωση χρησιµοποίησης ετοίµων φύλλων εµβαδού 
µικροτέρου από  0,72 m2 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
  

 ΕΥΡΩ  
 
 
78.10  Τσιµεντοσανίδες 

 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

78.10.01 Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

ΕΥΡΩ  
 
78.10.02 Τσιµεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

ΕΥΡΩ  
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78.12 Πρόσθετη τιµή τοποθέτησης γυψοσανίδων σε καµπύλες επιφάνειες (εκτός 
ψευδοροφών) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

Προσαύξηση τιµής εργασιών τοποθέτησης γυψοσανίδων κάθε τύπου και 
πάχους, για την διαµόρφωση κεκλιµένων ή καµπύλων ή ανισοστάθµων 
επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφανείας  
 

ΕΥΡΩ   
 
 

78.13  Περσιδωτά προπετάσµατα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7813  
 

Προπετάσµατα περσιδωτά (VENETIAN BLINDS) µε περσίδες αλουµινίου που 
φέρουν  πλαστική επένδυση, οποιασδήποτε αποχρώσεως, µε τα κορδόνια, τις 
τροχαλίες και όλα τα εξαρτήµατα στερεώσεως, χειρισµού και λειτουργίας πλήρως 
τοποθετηµένα.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

78.20  Ηλεκτροκίνητο σύστηµα σκίασης υαλοστασίων όψεων, µε ρυθµιζόµενες περσίδες  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7813  
 

Σύστηµα ηλιοπροστασίας (σκίασης) υαλοστασίων όψεων, µε ρυθµιζόµενες 
περσίδες αλουµινίου, µε ηλεκτροκίνητο µηχανισµό (υλικά και εργασία). 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
  

α)  Η κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικού σκελετού από αλουµίνιο µε 
οδηγούς για την κίνηση και λειτουργία του συστήµατος ηλιοπροστασίας, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή..  

β) Η τοποθέτηση περσίδων ηλιοπροστασίας από προφίλ αλουµινίου µε 
ηλεκτροστατική βαφή, ελλειψοειδούς διατοµής, πάχους 0,6 mm, µε 
ενσωµατωµένο ελαστικό παρέµβυσµα στο ένα άκρο για την συσκότιση και 
την ηχητική και θερµική µόνωση.  

γ)  Η προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου µηχανισµού λειτουργίας  
δ)  Η προµήθεια και τοποθέτηση των απαιτουµένων εξαρτηµάτων λειτουργίας 

(κορδόνι ή αλυσίδα ανύψωσης, κλιπ κορδονιού, κ.λπ  
 

Προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών και εξαρτηµάτων και εργασία 
πλήρους εγκατάστασης και ρύθµισης.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

78.21  Εσωτερικό πέτασµα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ µε διάτρητο ύφασµα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

Εσωτερικό πέτασµα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ µε διάτρητο ύφασµα, της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, κάθε σχεδίου και χρώµατος, µε χειροκίνητο µηχανισµό 
λειτουργίας (υλικά και εργασία).  
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
  

α)  Η τοποθέτηση του συστήµατος περιελίξεως και κινήσεως, που αποτελείται 
από οριζόντιο µεταλλικό άξονα και οδηγούς αλουµινίου, που στερεώνονται 
µε ήλους  (πριτσίνια) στη υπάρχουσα υποδοµή.  

β)  Η τοποθέτηση του ρόλλερ, του αντιβάρου, της ενισχυµένης ποδιά από 
ράβδο αλουµινίου ή µπρούντζου  

γ)  Η προµήθεια και εγκατάσταση του µηχανισµού κίνησης και στροφής των 
φύλλων  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 

 
78.30 Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από έτοιµες πλάκες 
τυποποιηµένων διαστάσεων αναρτηµένη από υπάρχοντα σκελετό, σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές µε γυψοσανίδες".  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
  

α)  Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  

β)  Η προµήθεια και τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των 
πλακών και τελειωµάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, 
κατάλληλης διατοµής και αισθητικού αποτελέσµατος  

γ)  Η  προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης 
της επιλογής της Υπηρεσίας. 

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τοποθετηµένης ψευδοροφής 
 

78.30.01 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, 
διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm 
 

ΕΥΡΩ  
 
78.30.02 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, 

διαστάσεων 1200x600 mm 
 

ΕΥΡΩ  
 
78.30.03 Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, 

διάτρητες ή µε γραµµικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm 
 

ΕΥΡΩ  
 
78.30.04 Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, 

διάτρητες ή µε γραµµικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x1200 mm 
 

ΕΥΡΩ  
 

 
78.34  Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
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Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιµες 
κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, 
οποποιωνδήποτε δαστάσεων σε κατάλληλο υπάρχοντα κρυφό σκελετό 
ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε 
σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές µε 
γυψοσανίδες".  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
  

α)  Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  

β)  Η προµήθεια και τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των 
πλακών και τελειωµάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, 
κατάλληλης διατοµής και αισθητικού αποτελέσµατος  

γ)  Η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης 
της επιλογής της Υπηρεσίας. 

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

78.35  Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

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

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
  

α)  Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  

β)  Η προµήθεια και τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των 
πλακών και τελειωµάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο  

γ)  Η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης 
της επιλογής της Υπηρεσίας. 

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

78.40  Προσαύξηση τιµής ψευδοροφών για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

Προσαύξηση τιµής για κάθε επιπλέον στρώση γυψοσανίδας του άρθρου 
Ν52.11.5.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής 
 

ΕΥΡΩ  
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78.50  Ψευδοροφή από συµπαγείς ή διάτρητες µεταλλικές πλάκες 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

Ψευδοροφή επίπεδη διακοσµητική, επισκέψιµη από συµπαγείς ή διάτρητες 
µεταλλικές πλάκες διαστάσεων 600x600x20 mm, που στερεώνονται σε 
υπάρχοντα κρυφό ή εµφανή σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας, οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
07-10-02 "Ηχοαπορ-ροφητικές ψευδοροφές". 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

α)  Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  

β)  Η προµήθεια και τοποθέτηση σε εµφανή σηµεία (αρµοί, πέρας ψευδοροφής 
κ.λπ.), ειδικών τεµαχίων από προβαµµένη στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 
1,5 mm οποιουδήποτε σχεδίου (πι, γωνία κ.λπ.)  

γ)  Η προµήθεια και τοποθέτηση κουµπωτών ή επικαθήµενων έτοιµων 
µεταλλικών πλακών από αλουµίνιο ή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,45 
mm οιουδήποτε σχεδίου και χρώµατος. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

78.51  Ψευδοροφή επίπεδη διακοσµητική, από λωρίδες αλουµινίου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

Ψευδοροφή επίπεδη διακοσµητική, από λωρίδες αλουµινίου πλάτους 225 mm, 
πάχους 0,45 mm και µήκους έως 6,00 m που στερεώνονται σε υπαρχοντα 
κλειστό ή εµφανή σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη.  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

α)  Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  

β)  Η προµήθεια και τοποθέτηση σε εµφανή σηµεία (αρµοί, πέρας ψευδοροφής 
κ.λπ.), ειδικών τεµαχίων από προβαµµένη στραντζαριστή λαµαρίνα πάχους 
1,0 mm οποιουδήποτε σχεδίου (πι, γωνία κ.λπ.)  

γ)  Η προµήθεια και τοποθέτηση έτοιµων λωρίδων από ανοδιωµένο αλουµίνιο 
πάχους 0,45 mm, οιουδήποτε σχεδίου.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής 
 

ΕΥΡΩ   
 
 

78.52  Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, από πλάκες µοριοσανίδων MDF 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, από πλάκες µοριοσανίδων MDF σε 
διάφορα σχέδια, ελάχιστου πάχους 6 mm, διαστάσεων 600x600 mm, σε 
υπάρχοντα κρυφό ή εµφανή σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη. 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
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α)  Η ρύθµιση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για πλήρη επιπεδότητα και 
οριζοντιότητα 

β)  Η προµήθεια και τοποθέτηση των εµφανών σταθερών στοιχείων στήριξης 
των πλακών και τελειωµάτων της ψευδοροφής, από προφίλ ανoδιωµένου 
αλουµινίου (κάλυψη τουλάχιστο 20 µικρά)  

γ)  Η προµήθεια και τοποθέτηση έτοιµων τετραγωνικών πλακών οιουδήποτε 
χρώµατος και µορφής  τελικής επιφάνειας, από µοριοσανίδα MDF 
διαστάσεων 600x600 mm, µε ηχοαποροφητική επίστρωση στην πίσω 
πλευρά της.  

δ)  Οι υποδοχές τοποθέτησης φωτιστικών σωµάτων. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

78.53  Κυψελωτή µεταλλική διακοσµητική ψευδοροφή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

Κυψελωτή µεταλλική διακοσµητική ψευδοροφή, επισκέψιµη, µορφής εσχάρας 
διαστάσεων 20x20 cm πάχους 15 έως 20 mm, σε υπάρχοντα εµφανή σκελετό 
ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε 
σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη. 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

α)  Η ρύθµιση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για πλήρη επιπεδότητα και 
οριζοντιότητα 

β)  Η προµήθεια και τοποθέτηση των κυψελωτών επιφανειών της ψευδοροφής 
από στοιχεία προβαµµένου γαλβανισµένου χάλυβα, σύµφωνα µε την µελέτη.  

γ)  Τα προβλεπόµενα από την µελέτη τελειώµατα της ψευδοροφής, από 
οποιοδήποτε υλικό και οιουδήποτε σχεδίου.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένης ψευδοροφής 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

78.60 Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές από διάτρητα ραβδωτά πυράντοχα πετάσµατα  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

 Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές από διάτρητα ραβδωτά πυράντοχα πετάσµατα 
µε διάτρηση 15 - 20%, οιουδήποτε σχεδίου και χρώµατος, µε µεταλλικό σκελετό, 
πλήρως εγκατεστηµένες, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-02 
"Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές".  
 

Το σύστηµα της ηχοαπορροφητικής ψευδοροφής υπόκειται στην έγκριση της 
Υπηρεσίας, µετά από πρόταση του Αναδόχου συνοδευόµενη από πλήρη τεχνικό 
φάκελλο του συστήµατος. 
 

 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

α)  Η κατασκευή και τοποθέτηση µεταλλικού σκελετού (περίπου 2,5 kg/m2) από 
γαλβανισµένες στραντζαριστές διατοµές, που στερεώνονται µέσω 
µεταλλικών βυσµάτων στο τοίχο, ή µέσω αναρτήσεων από την την οροφή  

β)  Η προµήθεια και στερέωση στον σκελετό πλακών από πετροβάµβακα 
πυκνότητας 50 kg/m3, πάχους 50 mm  

γ)  Η τοποθέτηση και στερέωση των ηχοαπορροφητικών πετασµάτων σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του προµηθευτή 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

78.70  Σύστηµα υπερυψωµένου δαπέδου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

Σύστηµα υπερυψωµένου δαπέδου ύψους 35 - 70 cm, της φέρουσας ικανότητας 
που προβλέπεται από την µελέτη (συνήθως 5,0 - 7,5 kΝ/m2), ευχερούς 
αφαίρεσης των πλακών για την επίσκεψη των υποδαπεδίων καναλιών, άκαυστο 
και ηχοµονωρικό, το οποίο περιλαµβάνει:  
 

α)  Τον µεταλλικό σκελετό από γαλβανισµένες διατοµές χάλυβα, ρυθµιζόµενου 
ύψους.  

β)  Την τοποθέτηση χυτοπρεσαριστών πλακών αλουµινίου, διαστάσεων 
500x500 mm, µε επικάλυψη από ασβεστοβυνιλικό φύλλο πλαστικού  

  

Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, ρύθµισης, 
υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες 
και την ΕΤΕΠ 03-07-08-00 "Υπερυψωµένα δάπεδα". 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

78.80  Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών µε φύλλα προοξειδωµένου 
χαλκού 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 
 

Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών µε φύλλα προοξειδωµένου 
χαλκού πάχους 0,7 mm, σύµφωνα µε την µελέτη.  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών και 
εξαρτηµάτων, τα ικριώµατα, η κοπή των φύλλων, οι ενώσεις τους µε κατάλληλες 
συγκολλήσεις, πριτσίνια ή αναδιπλώσεις των φύλλων στα σηµεία των ενώσεων 
και η τοποθέτηση και στερέωση στις προβλεπόµενες θέσεις. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
 

78.81 Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών µε σύνθετα πανώ χαλκού 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 
 

 Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών µε σύνθετα πανώ χαλκού (δύο 
φύλλα χαλκού πάχους 0,3 - 0,50 mm και αναµεσά τους πυρήνας από 
πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας πάχους 4 - 5 mm) συνολικού πάχους 5 - 6 
mm, σύµφωνα µε την µελέτη.  

 

 Στην τιµή µονάδας η προµήθεια των υλικών και µικροϋλικών επί τόπου, τα 
απαιτούµενα ικριώµατα, η κοπή των φύλλων στις απαιτούµενες διαστάσεις, οι 
ενώσεις τους µε κατάλληλες συγκολλήσεις, πριτσίνια ή αναδιπλώσεις των 
φύλλων στα σηµεία των ενώσεων και η τοποθέτηση και στερέωση στις 
προβλεπόµενες θέσεις. 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

78.90  Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών µε ανοξείδωτη λαµαρίνα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 
 

Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών µε επίπεδη ή στραντζαριστή 
ανοξείδωτη λαµαρίνα ποιότητας AISI 316, πάχους 1,0 mm, επί υπάρχοντος 
ξυλίνου ή µεταλλικού σκελετού, και στερέωση αυτής µε ανοξείδωτους 
κοχλιοφόρους ήλους στην περίπτωση ξυλίνου σκελετού, σε πυκνό κάνναβο 
σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια της µελέτης. 
 

Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία κοπής, τοποθέτησης, 
στερέωσης. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

78.91 Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας µε γαλβανισµένη λαµαρίνα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 

 Επένδυση κατακόρυφων ή οριζοντίων επιφανειών µε επίπεδη διάτρητη 
γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 1,50 mm, επί µεταλλικού σκελετού, και 
στερέωση αυτής µε γαλβανισµένους κοχλιοφόρους ήλους στην περίπτωση 
ξυλίνου σκελετού, σε πυκνό κάνναβο σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια της 
µελέτης (υλικά και εργασία).  

 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α)  Η διαµόρφωση και τοποθέτηση του µεταλλικού σκελετού (περίπου 2,00 
kg/m2) από στραντζαριστές διατοµές τύπου "U" και γωνιακά ελάσµατα που 
στερεώνεται στην τοιχοποιΐα ή στην φέρουσα υποδοµή µε βλήτρα χηµικού ή 
µηχανικού τύπου µέσω "οβάλ" οπών για διόρθωση της κατακορύφου του 
τοίχου (υλικά, µέσα, αναλώσιµα και εργασία)  

β)  Η τοποθέτηση επί του σκελετού πετασµάτων (πάνελς) από στραντζαρισµένα 
φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας πάχους 1,5 mm, µε διάτρηση σε ποσοστό 
30% της επιφανείας (οπές Φ2,5 mm ανά 5 mm), σύµφωνα µε τις 
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες (υλικά, µέσα, αναλώσιµα και εργασία).  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

78.95  ∆ιαµόρφωση σταµπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316 
 

Σταµπωτό δάπεδο από σκυρόδεµα πάχους 10 cm ποιότητας C16/20, µε δοµικό 
πλέγµα Τ131 ποιότητας Β500C και ίνες πολυπροπυλενίου σε αναλογία 0,60 
kg/m3, έγχρωµο, µε επίπαση σκληρυντικού χρώµατος, και χρώµατος αρµών, 
σταµπαρισµένο µε ειδικά καλούπια, σε συνδυασµό µε κυβολίθους γρανίτη 
διαστάσεων 10x10x10 cm, οιουδήποτε σχεδίου, µε οριοθέτηση της επιφάνειας 
εφαρµογής µε κυβολίθους 10x10x10 cm, στερεωµένους µε κονίαµα των 450 kg 
τσιµέντου στην υπάρχουσα υποδοµή, σε γραµµικό σχέδιο. 
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Πλήρης περαιωµένη εργασία και υλικά επί τόπου, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανονισµούς παρασκευής και διάστρωσης σκυροδέµατος, τις οδηγίες της 
κατασκευάστριας εταιρείας και την αρχιτεκτονική µελετη. 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
 

� η σκυροδέτηση (αφού πρώτα τακτοποιηθούν τα φρεάτια των Η/Μ 
εγκαταστάσεων και τυχόν άλλες κατασκευές),  

� η επίπαση στο νωπό σκυρόδεµα του σκληρυντικού χρώµατος (σε σκόνη) σε 
δύο στρώσεις κάθετες µεταξύ τους (συνολικά 3 kg/m2) και η τελική 
επεξεργασία της προκύπτουσας επιφάνειας. 

� η αποτύπωση του επιλεγµένου σχεδίου µε την εισπίεση των ειδικων 
καλουπιών στην επιφάνεια του σκυροδέµατος. 

� η κοπή των αρµών διαστολής σε κάνναβο περίπου 4,0 x 4,0 m, σύµφωνα µε 
την αρχιτεκτονική µελέτη, µετά την πάροδο 12 ωρών 

� η πλύση µε νερό και διάλυµα οξέων για την αποµάκρυνση του πλεονάζοντος 
χρώµατος αρµών και την αποκάλυψη της τελικής επιφάνειας. 

� η προστασία της τελικής επιφάνειας µε µία στρώση από ειδικό σφραγιστικό 
βερνίκι (sealer) µε ανάλωση 200 ml/m2. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

78.96 Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβολίθους από γρανίτη 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7452  
 

Επιστρώσεις δαπέδων µε κυβολίθους από γρανίτη, διαστάσεων 10x10x5 cm, 
οποιουδήποτε σχεδίου, χρώµατος και υφής, σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
Περιλαµβάνεται στην µεν περίπτωση έδρασης σε υφιστάµενο σκυρόδεµα, η 
εφαρµογή στρώσης τσιµεντοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου, στην δε 
περίπτωση τοποθέτησης επί εδάφους η απίσωση και συµπύκνωση αυτού µε 
δονητή καθώς και η  αρµολόγηση µε ψιλή θραυστή άµµο εν ξηρώ, ή µε κονίαµα 
των 450 kg τσιµέντου. 
  

Πλήρως περαιωµένη εργασία τοποθέτησης, µε τα απαιτούµενα υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 235 /250 

 
 

 79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ  
 

 
 
 
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.  

 
79.01  Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερµώ 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7901  
 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό υλικό εφαρµοζόµενο εν 
θερµώ, εκτελούµενη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι 
ασφαλτικό υλικό επί τόπου, θέρµανση αυτού και εργασία καθαρισµού της 
επιφανείας και επαλείψεως, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. 
 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
  

79.02  Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902  
 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό ελαστοµερές γαλάκτωµα, 
εκτελούµενη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό 
υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως 
σύµφωνα µε τις σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. 
 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
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79.03  Επάλειψη µε ελαστοµερές ασφαλτικό διάλυµα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902  
 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό διάλυµα, 
εκτελούµενη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό 
υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. 
 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 

 
79.04  Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικό µε βάση τις σιλικόνες 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902  
 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε στεγανωτικό υλικό µε βάση τις σιλικόνες 
εκτελούµενη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι σιλικονούχο 
υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή.  
 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 

 
79.05  Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903  
 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε στεγανωτικό υλικό µε βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες εκτελουµένη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή 
ρολλό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή για την ανάµιξη των συστατικών 
και την εφαρµογή ανάλογα µε τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαµβάνεται ο 
καθαρισµός της επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούµενο ενισχυτικό 
πρόσφυσης (αστάρι, primer), άν αυτό συνιστάται από τον προµηθευτή του 
υλικού. 
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο βασικού υλικού χωρίς τιν σκληρυντή (kg) µετρούµενο προ 
της επαλείψεως 
 

ΕΥΡΩ  
 

  
79.06 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά κατάλληλα για πόσιµο 

νερό 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903  
 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε στεγανωτικό υλικό µε βάση τις 
εποξειδικές ρητίνες, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό καταλληλότητας για 
επαφή µε πόσιµο νερό αρµοδίου προς τούτο Φορέα (potability certificate), 
εκτελουµένη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του προµηθευτή για την ανάµιξη των συστατικών και την εφαρµογή 
ανάλογα µε τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαµβάνεται ο καθαρισµός της 
επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούµενο ενισχυτικό πρόσφυσης 
(αστάρι, primer), άν αυτό συνιστάται από τον προµηθευτή του υλικού. 
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο βασικού υλικού χωρίς τον σκληρυντή (kg) µετρούµενο προ 
της επαλείψεως 
 

ΕΥΡΩ  
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79.07  Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλταλουµίνιο  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7904  
 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε υλικό µε βάση το ασφαλταλουµίνιο 
(στεγανοποιητική και συγχρόνως ανακλαστική επάλειψη), µε τα υλικά, την 
προετοιµασία της επιφανείας και την εφαρµογή του υλικού µε ψήκτρα ή ρολλό. 
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) µετρούµενο προ της επαλείψεως 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.08  Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903  
 

Επίστρωση µε προαναµιγµένα τσιµεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός 
σφραγισµένης συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (µε σήµανση CE), 
εκτελουµένη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαµβάνεται η 
προµήθεια του  υλικού επί τόπου, ο καθαρισµός και πλύση της επιφανείας 
επίστρωσης και η εφαρµογή του υλικού σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, 
καθώς και η προµήθεια και εφαρµογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), 
συµβατού µε το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προµηθευτή του. 
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τσιµεντοειδούς υλικού, µε βάση το απόβαρο των 
συσκευασιών που χρησιµοποιήθηκαν στο έργο. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.09 Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  
 

Επίστρωση απλή µε ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεµα 
µε ασφαλτικές µεµβράνες". Περιλαµβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι 
επικαλύψεις των λωρίδων στις συνδέσεις. 
 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.10  Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  
 

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) 
 

ΕΥΡΩ  
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79.11 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  
 

Επίστρωση µε ελαστοµερή µεµβράνη, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
06-01-01 "Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες". 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιµελής καθαρισµός 
της επιφάνειας εφαρµογής, η επάλειψη µε θερµή οξειδωµένη ασφαλτόκολλα, η 
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η 
θερµοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, 
καθώς και στις ακµές, γωνίες και συναρµογές, και απολήξεις.   
 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας  
 

79.11.01 Μεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό πλεγµα και µε επικάλυψη 
ορυκτών ψηφίδων 
 

ΕΥΡΩ  
 
79.11.02 Μεµβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισµένη µε 

υαλοπλέγµατα ή πολυεστερικές ίνες 
 

ΕΥΡΩ  
 
79.11.03 Μεµβράνη ασφαλτικής βάσεως µε επίστρωση προστασίας από 

φύλλο αλουµινίου, πάχους 0,08 mm 
 

ΕΥΡΩ  
 

 

79.12 Επιστρώσεις µε συνθετικές µεµβράνες 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  
 

 Επίστρωση µε στεγανωτική µεµβράνη, συγκολληµένη µε αυτογενή θερµική 
συγκόλληση, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. 

 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών και αναλωσίµων επί τόπου και η 
εργασία πλήρους τοποθέτησης της µεµβράνης, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-06-01-02 "Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε µεµβράνες PVC", 

 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας  
 

79.12.01 Μεµβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM) 
 

ΕΥΡΩ  
 

79.12.02 Μεµβράνη PVC - P µε ενίσχυση από συνθετικές ίνες 
 

ΕΥΡΩ  
 
 
 

79.14  Επίστρωση απλή µε υαλοϋφασµα επί ασφαλτικού υλικού 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914 
 

Επίστρωση απλή µε υαλοϋφασµα επί ασφαλτικού υλικού, µε τα υλικά επί τόπου 
του έργου την και εργασία. 
  

Για πολλαπλές στρώσεις, η παρούσα τιµή µονάδας πολλαπλασιάζεται επί τον 
αριθµό αυτών. 
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Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας, ανά στρώση 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.15 Γεωύφάσµατα µή υφαντά 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914 
 

Στρώσεις γεωυφάσµατος διαχωρισµού ή προστασίας, µη υφαντού, σε 
οποιεσδήποτε θέσεις της κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη. 
 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας. 
 

79.15.01 Γεωϋφασµα µη υφαντό βάρους 125 gr/m2 
 

ΕΥΡΩ   
 
79.15.02 Γεωϋφασµα µη υφαντό βάρους 155 gr/m2 

 

ΕΥΡΩ  
 
79.15.03 Γεωϋφασµα µη υφαντό βάρους 205 gr/m2 

 

ΕΥΡΩ  
 
79.15.04 Γεωϋφασµα µη υφαντό βάρους 285 gr/m2 

 

ΕΥΡΩ  
 
79.15.05 Γεωϋφασµα µη υφαντό βάρους 385 gr/m2 

 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.16 Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914 
 

∆ηµιουργία φράγµατος υδρατµών µε διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε 
οποιαδήποτε θέση του έργου.  
 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας. 
 
 

79.16.01 Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm 
 

ΕΥΡΩ  
 

79.16.02 Με υδροπερατή συνθετική λινάτσα 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.17 Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης µε στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244  
 

 Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη 
επιφάνεια, µε στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πλάτους 200 mm περίπου 
και πάχους 1 mm, οιασδήποτε µορφής, µε στηρίγµατα από ειδικά γαλβανισµένα 
βύσµατα και ειδικές ροδέλες, και σφράγιση τών κενών µε µαστίχα σιλικόνης, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 "Στεγανοποίηση δωµάτων και 
στεγών µε µεµβράνες PVC". 
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Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 

ΕΥΡΩ    
 
 

79.18 Μεµβράνη HDPE µε κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  
 

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέµατος σε επαφή µε το έδαφος µε µεµβράνη 
HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) µε κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, 
σε οποιαδήποτε θέση του έργου, η οποία στερεώνεται µεταξύ του σιδηροπλισµού 
και των παρειών ορύγµατος µε κατάλληλους αποστατήρες, στην εξωτερική 
επιφάνεια των τοιχίων πριν την επίχωσή τους και µατίζεται µε επικάλυψη 
τουλάχιστον 30 cm. 
 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτόµενης επιφάνειας (υλικά και εργασία). 
 

ΕΥΡΩ  
 

79.19  Μεµβράνη HDPE µε αµφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και 
επικολληµένο γεωύφασµα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  
 

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέµατος σε επαφή µε το έδαφος µε µεµβράνη 
HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) µε αµφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές 
προεξοχές και επικολληµένο γεωύφασµα - φίλτρο από πολυπροπυλένιο, σε 
οποιαδήποτε θέση του έργου, η οποία στερεώνεται µεταξύ του σιδηροπλισµού 
και των παρειών ορύγµατος µε κατάλληλους αποστατήρες, στην εξωτερική 
επιφάνεια των τοιχίων πριν την επίχωσή τους και µατίζεται µε επικάλυψη 
τουλάχιστον 30 cm, ή αυτογενή θερµική συγκόλληση. 
 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτόµενης επιφάνειας (υλικά και εργασία). 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.21  Στεγανοποιητικά µάζας σκυροδέµατος (πρόσµικτα µείωσης υδατοπερατότητας) 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7921  
 

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήµανση CE. 
 

Οι τιµές του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί 
µέρους χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο προσθέτων/προσµίκτων (kg), µε βάση τις αναλογίες 
ανάµιξης που καθορίζονται στις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και τις 
αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέµατος. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.22  Πρόσµικτα µείωσης λόγου νερού προς τσιµέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7922  
 

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήµανση CE. 
 

Οι τιµές του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί 
µέρους χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 
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Τιµή ανά χιλιόγραµµο προσθέτων/προσµίκτων (kg), µε βάση τις αναλογίες 
ανάµιξης που καθορίζονται στις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και τις 
αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέµατος. 
 

ΕΥΡΩ   
 
 

79.23  Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7923  
 

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήµανση CE. 
 

Οι τιµές του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί 
µέρους χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο προσθέτων/προσµίκτων (kg), µε βάση τις αναλογίες 
ανάµιξης που καθορίζονται στις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και τις 
αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέµατος. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.24 Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεµάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7923  
 

Προσθήκη ινών προπυλενίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2, µε σήµανση CE, σοο 
νωπό σκυρόδεµα, πριν από την διάστρωσή του (στην βαρέλα), για την αποφυγή 
και τον έλεγχο επιφανειακών ρηγµατώσεων που οφείλονται στην πλαστική 
ξήρανση κατά το πρώιµο στάδιο της ενυδάτωσης. 
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο ινών πολυπροπυλενίου (kg), µε βάση τις αναλογίες 
ανάµιξης που καθορίζονται στις εγκεκριµένες µελέτες συνθέσεως και τις 
αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέµατος. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.31  Αποµόνωση στοιχείων κατασκευής µε διογκωµένο περλίτη 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7931  
 

Αποµόνωση οποιουδήποτε στοιχείου κατασκευής µε διογκωµένο περλίτη, ως 
µονωτικό υλικό ήχου και θερµότητος. Υλικό επί τόπου και εργασία διαστρώσεως 
ή πληρωσεως κενών.  
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.32  Αποµόνωση στοιχείων κατασκευής µε διογκωµένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση 
των πλακών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7932.1  
 

Αποµόνωση στοιχείων κατασκευής µε πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης 
οποιουδήποτε πάχους, χωρίς στερέωσή τους. Υλικά και εργασία πλήρους 
κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερµοµόνωση 
εξωτερικών τοίχων". 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό κυβικό µέτρο (m3)  
 

ΕΥΡΩ  



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 242 /250 

 
 

79.33  Αποµόνωση στοιχείων κατασκευής µε διογκωµένη πολυστερίνη, µε µηχανική 
στερέωση των πλακών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7933.1  
 

Αποµόνωση στοιχείων κατασκευής µε πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης 
οποιουδήποτε πάχους, µε στερέωση των πλακών µε κάρφωµα ή µεταλλικούς 
ανοξείδωτους συνδέσµους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 
"Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων". 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)  
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.34  Επένδυση µε ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Ηeraklith 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
 

Επένδυση επιφανειών µε ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Heraklith ή 
παρεµφερείς, διάτρητες ή µη, πάχους 25 mm, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, , 
επί οποιουδήποτε υποστρώµατος, µε την στερέωση αυτών σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του προµηθευτή, µε τα υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους 
κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερµοµόνωση 
εξωτερικών τοίχων". 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.35  Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές ασφαλτικό 
υλικό 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7935  
 

Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρµών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και 
ελάχιστου βάθους 5 mm έως 8 mm, µε ελαστοµερές ασφαλτικό υλικό εν θερµώ 
και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε το 0,70 έως 0,80 του 
πλάτους του αρµού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύµφωνα µε την µελέτη και τις 
οδηγίες του προµηθευτή. 
 

Στην περίπτωση αρµού πλάτους µεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιµή 
µονάδος οροσαρµόζεται αναλογικά. 
  

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.36  Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές 
πολυσουλφιδικό υλικό 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936 
 

Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρµών διαστολής, πλάτους έως 25 mm 
και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δοµικών στοιχείων, µε 
ελαστοµερές πολυσουλφιδικό υλικό δύο συστατικών και ελαστικό κορδόνι 
κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρµού και 
όχι λιγώτερο από 7mm, σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες του προµηθευτή και 
την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε 
ελαστοµερή υλικά". 
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Στην περίπτωση αρµού πλάτους µεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιµή 
µονάδος προσαρµόζεται αναλογικά. 
  

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού 
 

ΕΥΡΩ  
 

 
79.37  Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές 

πολυουρεθανικό υλικό 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936 
 

Πλήρωση οριζοντίων αρµών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου 
βάθους 5 έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δοµικών στοιχείων, µε ελαστοµερές 
πολυουρεθανικό υλικό και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε 
τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρµού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύµφωνα 
µε την µελέτη, τις οδηγίες του προµηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση 
αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε ελαστοµερή υλικά". 
 

Στην περίπτωση αρµού πλάτους µεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιµή 
µονάδος προσαρµόζεται αναλογικά. 
  

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.38  Πλήρωση δευτερευόντων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές ακρυλικό υλικό 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936 
 

Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρµών διαστολής (δευτερεύουσας 
σηµασίας), πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, 
οποποιωνδήποτε δοµικών στοιχείων, µε ελαστοµερές ακρυλικό υλικό και 
ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε τό 0,70 έως 0,80 του 
πλάτους του αρµού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύµφωνα µε την µελέτη, τις 
οδηγίες του προµηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρµών 
κατασκευών από σκυρόδεµα µε ελαστοµερή υλικά". 
 

Στην περίπτωση αρµού πλάτους µεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιµή 
µονάδος προσαρµόζεται αναλογικά. 
  

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.40  Επένδυση τοίχων µε πλάκες πετροβάµβακα πάχους 50 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7940  
 

Επένδυση τοίχων µε πλάκες πετροβάµβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 50 
kg/m3, στερεωµένες µε κατάλληλη ήλωση επί υπάρχοντος σκελετου, µε τα υλικά 
και µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.41  Αποµόνωση ξυλίνων δαπέδων µε κίσσηρη, µέσου πάχους 60 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7941  



  NET OIK  - ΕΚ∆ΟΣΗ 3.0 244 /250 

 

Αποµόνωση ξυλίνων δαπέδων µε κίσσηρη, µέσου πάχους 60 mm, µε τα υλικά 
και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους κατασκευής.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.42  Αποµόνωση ξυλίνων δαπέδων µε πλάκες υαλοβάµβακα πάχους 50 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7942  
 

Αποµόνωση ξυλίνων δαπέδων µε πλάκες υαλοβάµβακα, πάχους 50 mm, µε τα 
υλικά και µικροϋλικά και την εργασία πλήρους κατασκευής.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.45  Θερµική αποµόνωση οροφών και δαπέδων µε φύλλα διογκωµένης πολυστερίνης 
πάχους 50 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
 

Θερµοµόνωση οροφών και δάπεδων µε πλάκες µονωτικού υλικού, µε φύλλα 
διογκωµένης πολυστερίνης, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 
"Θερµοµονώσεις δωµάτων".  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.46  Θερµοµόνωση κεκλιµένων οροφών µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη 
πολυστερίνη πάχους 50 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
 

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. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.47 Θερµοµόνωση τοίχων µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη 
πάχους 50 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
 

Θερµοµόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης µε πλάκες από αφρώδη 
εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί 
τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-06-02-02 "Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων". 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ  
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79.48  Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες από εξηλασµένη πολυστερίνη 
πάχους 50 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
 

Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε 
σχήµατος, µε πλάκες από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50mm, µε ή 
χωρίς στερέωση αυτών.  
 

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων". 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.49  Θερµοµόνωση µε πλάκες διογκωµένης πολυουρεθάνης πάχους 50 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
 

Θερµοµόνωση οροφών, δαπέδων κλπ, οποιασδήποτε µορφής επιφανείας 
(επίπεδες, κυλινδρικές ή θολωτές επιφάνειες) µε πλάκες από διογκωµένης 
πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, µε αµφίπλευρη επικάλυψη µε φύλλα 
πολυαιθυλενίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 
"Θερµοµονώσεις δωµάτων ".  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.50  Θερµοµόνωση µε εκτοξευόµενο αφρό διογκωµένης πολυουρεθάνης 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
 

Θερµοµόνωση οροφών, δαπέδων κλπ, οποιασδήποτε µορφής επιφανείας 
(επίπεδες, κυλινδρικές ή θολωτές επιφάνειες) µε εκτοξευόµενο αφρό 
διογκωµένης πολυουρεθάνης, οποιουδήποτε πάχους, µετά από κατάλληλη 
προετοιµασία τής επιφάνειας εφραµογής (καθαρισµός γιά απαλλαγή χαλαρά 
υλικά, ρύπους κλπ), ήτοι µηχανήµατα, υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερµοµονώσεις δωµάτων ".  
  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου µόνωσης 
 

ΕΥΡΩ  
 

 
79.55  Θερµο-ηχοµόνωση µε πλάκες ορυκτοβάµβακα πάχους 50 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
 

Θερµοµόνωση - ηχοµόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ µε πλάκες 
ορυκτοβάµβακα πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m3, µε ή χωρίς στερέωση 
αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων". 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ  
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79.60 Ηχοµόνωση µε φύλλα εξηλασµένης πολυστυρόλης (EPS) πάχους 50 mm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
 

Ηχοµόνωση οροφών και δαπέδων µε φύλλα εξηλασµένης πολυστυρόλης (EPS), 
πάχους 50 mm, σύµφωνα µε την µελέτη, µε ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά 
και εργασία πλήρους κατασκευής.  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ  
 
 

79.70 Θερµοµόνωση κτιριακού κελύφους µε ψυχρά υλικά (cool materials)  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
 

Θερµοµόνωση κτιριακού κελύφους µε εφαρµογή ψυχρών υλικών (cool materials), 
υψηλής ανακλαστικότητας, συνοδευοµένων από εκθέσεις εργαστηριακών 
δοκιµών µέτρησης της ανακλαστικότητας και του συντελεστή εκποµπής στο 
υπέρυθρο (µε βάση τα Πρότυπα ASTM E 903 / ASTM G159) και του συντελεστή 
εκποµπής στο υπέρυθρο (µε βάση τα Πρότυπα ASTM E408 / ASTM C1371).  
 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προετοιµασία των επιφανειών, το αστάρωµα και η 
εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος (υλικά - µικροϋλικά επί τόπου, 
και εργασία) 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 
79.70.01  Εφαρµογή θερµοµονωτικού, άκαυστου, αντιµουχλικού χρώµατος 

ακρυλικής βάσεως µε συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας µικρότερο 
από 0,2 W/mK.  

 

ΕΥΡΩ    
  

79.70.02 Εφαρµογή ελαστοµερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώµατος 
λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως (elastomeric pure acrylic). 

 

ΕΥΡΩ    
  
79.70.03 Εφαρµογή ελαστοµερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, εγχρώµου, 

ακρυλικής υδατικής βάσεως (elastomeric pure acrylic). 
 

ΕΥΡΩ    
 
79.70.04 Εφαρµογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού βάσεως πυριτικού 

καλίου (potassium silicate).  
 

ΕΥΡΩ    
 
79.70.05 Εφαρµογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού στυρένιο-ακρυλικής 

βάσεως  
 

ΕΥΡΩ    
 

79.70.06 Εφαρµογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού βάσεως ακρυλικής-
σιλοξάνης (acryl-siloxane). 

 

ΕΥΡΩ    
 

79.70.07 Εφαρµογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού βινυλικής βάσεως  
 

ΕΥΡΩ    
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79.70.08 Εφαρµογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού τσιµεντοειδούς βάσεως, 

σε πάχος µεγαλύτερο των 500 µικρών.  
 

 ΕΥΡΩ  
 

79.70.09 Εφαρµογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού τσιµεντοειδούς βάσεως, 
ενός ή δύο συστατικών, σε πάχος µεγαλύτερο των 1500 µικρών.  

  

ΕΥΡΩ   
 
 
79.80 Βελτίωση θερµικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων µε επίστρωση λευκών ή 

εγχρώµων τσιµεντοπλακών που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
 

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, δωµάτων, πεζοδροµιών και πλατειών µε 
τσιµεντόπλακες περιέχουσες ψυχρά υλικά (cool materials), λευκές ή έγχρωµες, 
διαστάσεων 30 x 30 cm ή µεγαλύτερης και οποιουδήποτε σχεδίου.  
 
Η απαιτούµενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιµεντοπλακών της συγκεκριµένης 
κατηγορίας θα προσδίδεται µε ενσωµάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή 
τους στοιβάδα τους, και όχι µε επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών 
σε συµβατικής κατασκευής τσιµεντόπλακες.  

Οταν προβλέπεται η διαµόρφωση αρµών στην πλακόστρωση, η πλήρωσή τους 
θα γίνεται µε τσιµεντοειδές υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές και χαµηλές θερµοκρασίες 
περιβάλλοντος, το οποίο θα εφαρµόζεται επιµελώς µε σύριγγα αρµολόγησης, 
χωρίς υπερχειλίσεις στην επιφάνεια της πλάκας.  
 
Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η αρµολόγηση µε υδαρές κονίαµα που 
εφαρµόζεται στις συµβατικές πλακοστρώσεις, γιατί µε τον τρόπο αυτό επέρχεται 
µείωση ή/και απώλεια των ψυχρών χαρακτηριστικών της επίστρωσης. 
 

Οι επιδόσεις των ψυχρών τσιµεντοπλακών εξαρτώνται από την απόχρωση της 
επιφανείας τους, και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην µελέτη, οι καινουργείς 
πλάκες θα πληρουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:  

Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώµων τσιµεντοπλακών µε ψυχρά υλικά 

Κατηγοριοποίηση 
προϊόντων 

Αρχικός 
συντελεστής 

ανακλαστικότητας 
στο ορατό φάσµα 

(SR) 

Αρχικός συντελεστής 
ανακλαστικότητας στο 
εγγύς υπέρυθρο φάσµα 

(NIR) 

Αρχικός συντελεστής 
εκποµπής στο 

υπέρυθρο (Infrared 
Emittance) 

ΟΜΑ∆Α 1  
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ 

SR ≥ 0, 60 ≥ 0,65 ≥ 0,85 

ΟΜΑ∆Α 2  
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ, 

ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ, 

ΚΕΡΑΜΙ∆Ι, ΜΠΛΕ, 

ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ 

SR ≥ 0, 50 ≥ 0,60 ≥ 0,85 

ΟΜΑ∆Α 3  
ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 

SR ≥ 0, 65 ≥ 0,80 ≥ 0,85 

 
Οι περιέχουσες ψυχρά υλικά τσιµεντόπλακες, όσον αφορά τα φυσικά και 
µηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις 
του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1339.  
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Θα συνοδεόνται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιµών µέτρησης της 
ανακλαστικότητας και του συντελεστή εκποµπής στο υπέρυθρο (µε βάση τα 
Πρότυπα: ASTM E 903 / ASTM G159) και του συντελεστή εκποµπής στο 
υπέρυθρο (µε βάση τα Πρότυπα ASTM E408 / ASTM C1371).  

Στις περιπτώσεις τσιµεντοπλακών µε αδρή υφή ή εκτυπη επιφάνεια (ραβδωτές, 
σταµπωτές κλπ) οι εργαστηριακές µετρήσεις για τον προσδιορισµό των ψυχρών 
ιδιοτήτων θα αφορούν κατά το δυνατόν οµαλές, οµοιογενείς και οµοιόµορφες 
περιοχές της επιφάνειας. 
 

Για ένα τετραγωνικό µέτρο πλήρως περαιωµένης επίστρωσης σύµφωνα µε την 
Μελέτη, µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.  

 

ΕΥΡΩ  
 
 
 

79.81 Βελτίωση θερµικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων µε επίστρωση εγχρώµων 
κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
 

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδροµιών και πλατειών µε λευκούς ή 
έγχρωµους κυβόλιθους περιέχοντες ψυχρά υλικά (cool materials), οποιουδήποτε 
σχήµατος, σε οποιαδήποτε υποδοµή.  

Η απαιτούµενη υψηλή ανακλαστικότητα των κυβολίθων της συγκεκριµένης 
κατηγορίας θα προσδίδεται µε ενσωµάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή 
τους στοιβάδα τους, και όχι µε επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών 
σε συµβατικής κατασκευής κυβολίθους.  

Οι επιδόσεις των ψυχρών κυβολίθων εξαρτώνται από την απόχρωση της 
επιφανείας τους, και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην µελέτη, οι 
καινουργείας κυβόλιθοι θα πληρουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου 
πίνακα:  

Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώµων κυβόλιθων µε ψυχρά υλικά 

Κατηγοριοποίηση 
προϊόντων 

Αρχικός 
συντελεστής 

ανακλαστικότητας 
στο ορατό φάσµα 

(SR) 

Αρχικός συντελεστής 
ανακλαστικότητας στο 
εγγύς υπέρυθρο 

φάσµα 
(NIR) 

Αρχικός 
συντελεστής 
εκποµπής στο 

υπέρυθρο (Infrared 
Emittance) 

ΟΜΑ∆Α 1  
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 

ΚΙΤΡΙΝΟΥ, ΩΧΡΑΣ, 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 

SR ≥ 0, 50 ≥ 0,50 ≥ 0,85 

ΟΜΑ∆Α 2  
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ, 

ΚΕΡΑΜΙ∆Ι, ΜΠΛΕ, 

ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ 

SR ≥ 0, 40 ≥ 0,50 ≥ 0,85 

 
Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και µηχανικά 
χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.  

 

Θα συνοδεόνται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιµών µέτρησης της 
ανακλαστικότητας και του συντελεστή εκποµπής στο υπέρυθρο (µε βάση τα 
Πρότυπα ASTM E 903 / ASTM G159) και του συντελεστή εκποµπής στο 
υπέρυθρο (µε βάση τα Πρότυπα ASTM E408 / ASTM C1371).  
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Για ένα τετραγωνικό µέτρο πλήρως περαιωµένης επίστρωσης σύµφωνα µε την 
Μελέτη, µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και την εργασία,  

 

ΕΥΡΩ   
 

 
79.82 Βελτίωση θερµικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων µε λευκές τσιµεντόπλακες 

περιέχουν φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά (photocatalytic cool materials).  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
 

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, δωµάτων, πεζοδροµιών και πλατειών µε 
λευκές ή έγχρωµες τσιµεντόπλακες, περιέχουσες φωτοκαταλυτικά και ψυχρά 
υλικά, διαστάσεων 30 x 30 cm ή µεγαλύτερων, οποιουδήποτε σχεδίου.  

Η απαιτούµενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιµεντοπλακών της συγκεκριµένης 
κατηγορίας θα προσδίδεται µε ενσωµάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή 
τους στοιβάδα τους, και όχι µε επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη ψυχρών υλικών 
σε συµβατικής κατασκευής τσιµεντόπλακες.  

Οταν προβλέπεται η διαµόρφωση αρµών στην πλακόστρωση, η πλήρωσή τους 
θα γίνεται µε τσιµεντοειδές υλικό, ανθεκτικό σε υψηλές και χαµηλές θερµοκρασίες 
περιβάλλοντος, το οποίο θα εφαρµόζεται επιµελώς µε σύριγγα αρµολόγησης, 
χωρίς υπερχειλίσεις στην επιφάνεια της πλάκας.  

Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η αρµολόγηση µε υδαρές κονίαµα που 
εφαρµόζεται στις συµβατικές πλακοστρώσεις, γιατί µε τον τρόπο αυτό επέρχεται 
µείωση ή/και απώλεια των ψυχρών και φωτοκαταλυτικών χαρακτηριστικών της 
επίστρωσης. 

Οι ψυχρές επιδόσεις των τσιµεντοπλακών εξαρτώνται από την απόχρωση της 
επιφανείας τους, και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στην µελέτη, οι καινουργείς 
πλάκες θα πληρουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα:  

 
Πίνακας. Ελάχιστες ψυχρές επιδόσεις λευκών ή εγχρώµων τσιµεντόπλακων 

βασισµένων σε τεχνολογία ψυχρών και φωτοκαταλυτικών υλικών 

Κατηγοριοποίηση 
προϊόντων 

Αρχικός 
συντελεστής 

ανακλαστικότητας 
στο ορατό φάσµα 

(SR) 

Αρχικός συντελεστής 
ανακλαστικότητας στο 
εγγύς υπέρυθρο φάσµα 

(NIR) 

Αρχικός συντελεστής 
εκποµπής στο 

υπέρυθρο (Infrared 
Emittance) 

ΟΜΑ∆Α 1  
ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ 

SR ≥ 0, 60 ≥ 0,65 ≥ 0,85 

ΟΜΑ∆Α 2  
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ, 

ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ, 

ΚΕΡΑΜΙ∆Ι, ΜΠΛΕ, 

ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ 

SR ≥ 0, 50 ≥ 0,60 ≥ 0,85 

ΟΜΑ∆Α 3  
ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 

SR ≥ 0, 65 ≥ 0,80 ≥ 0,85 

 
 
 

Οι φωτοκαταλυτικές ιδιότητες των τσιµεντοπλακών θα εξασφαλίζονται µε 
επιφανειακή επεξεργασία ετοιµων πλακών, µε χρήση συστήµατος 
φωτοκαταλυτικών υλικών (υποστρώµατος για την δηµιουργία υδρόφοβης 
επιφάνειας και τελικής φωτο-καταλυτικής στρώσης µε ικανότητα διείσδυσης στο 
υπόβαθρο), ή άλλη µέθοδο που εφαρµόζεται από τον προµηθευτή των πλακών. 
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Οι περιέχοντες ψυχρά υλικά κυβόλιθοι, όσον αφορά τα φυσικά και µηχανικά 
χαρακτηριστικά και τις ανοχές διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1338.  

Θα συνοδεόνται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιµών µέτρησης της 
ανακλαστικότητας και του συντελεστή εκποµπής στο υπέρυθρο (µε βάση τα 
Πρότυπα ASTM E 903 / ASTM G159), του συντελεστή εκποµπής στο υπέρυθρο 
(µε βάση τα Πρότυπα ASTM E408 / ASTM C1371) και της φωτοκαταλυτικής 
ικανότητας του δοµικού υλικού έναντι του µονοξείδιου του αζώτου (µε βάση τα 
Πρότυπα ISO 22197-1 ή JIS R 1701-1). 

Κριτήριο αποδοχής των τσιµεντοπλακών φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας είναι η 
επίτευξη µείωσης των οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, 
σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα. 
  

Για ένα τετραγωνικό µέτρο πλήρως περαιωµένης επίστρωσης σύµφωνα µε την 
Μελέτη, µε τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και την εργασία.  

 

ΕΥΡΩ  
 


