
 ∆ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΙΛΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ, 
 ΒΟΥΓΑ, ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 Α.Τ.: 1.1 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-22.23 Καθαίρεση επιχρισµάτων 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ2252 100% 

 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. 

 Τιµή ενός m2 5,60 € ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.2 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-71.21 Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7121 100% 

 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). 

 Τιµή ενός m2 13,50 € ∆ΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.3 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-77.17.01 Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών. Επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7737 100% 

 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). 

 Τιµή ενός m2 3,40 € ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.4 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-77.80.03 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε πλαστικά χρώµατα. Εξωτερικών επιφανειών µε  χρήση 
 πλαστικών χρωµάτων αλκυδικής βάσεως 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7785.1 100% 

 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). 
  
 Τιµή ενός m2 9,50 € ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 



 Α.Τ.: 1.5 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-77.80.01 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε πλαστικά χρώµατα. Εσωτερικών επιφανειών µε  χρήση 
 πλαστικών ακρυλικών χρωµάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7785.1 100% 

 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). 

 Τιµή ενός m2 9,00 € ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ 

 Α.Τ.: 1.6 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-22.22.01 Καθαίρεση επικεραµώσεων.Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράµων 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ2241 100% 

 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) 

 Τιµή ενός m2 6,70 € ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.7 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-72.11 Επικεράµωση µε κεραµίδια γαλλικού τύπου 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7211 100% 

 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. 

 Τιµή ενός m2 22,50 € ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.8 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-77.16 Προετοιµασία ξυλίνων επιφανειών για χρωµατισµούς 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7736 100% 

 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). 

 Τιµή ενός m2 2,20 € ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.9 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-77.17.02 Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών. Ξυλίνων επιφανειών 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7738 100% 

 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). 

 Τιµή ενός m2 2,80 € ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.10 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-77.71.01 Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µε ριπολίνη 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7771 100% 

 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). 

 Τιµή ενός m2 10,70 € ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.11 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ2275 100% 

 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. 

 Τιµή ενός m2 5,60 € ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.12 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-79.10 Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7912 100% 

 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). 

 Τιµή ενός m2 7,90 € ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.13 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ2275 100% 

 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. 

 Τιµή ενός m2 16,80 € ∆ΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.14 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-53.20.01 ∆άπεδο ραµποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας µε τον σκελετό από καδρόνια. Από λωρίδες πλάτους έως 
 8,0 cm  
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ5321 100% 

 ∆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. 

 Τιµή ενός m2 30,90 € ΤΡΙΑΝΤΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.15 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-54.20.02 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, ελαφρά, ανοιγόµενα, µονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδοµές "χωρικού" 
 τύπου, µε κάσσα 6x7 cm 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ5422 100% 

 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). 

 Τιµή ενός m2 101,00 € ΕΚΑΤΟΕΝΑ ΕΥΡΩ 

 Α.Τ.: 1.16 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-54.34 Εξώφυλλα γαλλικού τύπου 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ5431 100% 

 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). 

 Τιµή ενός m2 129,00 € ΕΚΑΤΟΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ 

 Α.Τ.: 1.17 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-22.60 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ2236 100% 

 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. 

 Τιµή ενός m2 2,20 € ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.18 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-22.50ΣΧΕΤ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΚΑΛΑΣ 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ2275 100% 

 Αποξήλωση ξύλινης σκάλας, που έχει υποστεί φθορές λόγω χρήσης, µετά των ενδιάµεσων ξύλινων µελών κάθε τύπου, σε 
 οποιαδήποτε θέση και των υλικών πακτώσεως.  Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται ο τεµαχισµός των ξύλινων στοιχείων, η 
 συσσώρευση των υλικών εντός του εργοταξίου, η φόρτωση επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους. 
 Τιµή ανά τεµάχιο αποξηλωθείσας κατασκευής. 

 Τιµή ενός ΤΕΜ 400,00 € ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ  

 Α.Τ.: 1.19 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-55.31ΣΧΕΤ ΞΥΛΙΝΗ ΣΚΑΛΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ5531.1 100% 

 Προµήθεια, τοποθέτηση και στερέωση ξύλινης σκάλας κρεµαστής, στην προβλεπόµενη θέση, σύµφωνα µε τα σχέδια της 
 µελέτης. 
 Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά και 
 µικροϋλικά επί τόπου. 
 Τιµή ανά τεµάχιο. 



 Τιµή ενός ΤΕΜ 2.500,00 € ∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ 

 Α.Τ.: 1.20 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-64.03 Σιδηρά κιγκλιδώµατα πολυσύνθετα 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ6403 100% 

 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). 

 Τιµή ενός kg 6,70 € ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.21 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-77.20.04 Αντισκωριακές βαφές . Εφαρµογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού 
 χρώµατος δύο συστατικών. 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7744 100% 

 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".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. 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

 Τιµή ενός m2 2,70 € ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.22 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-77.55 Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7755 100% 

 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). 

 Τιµή ενός m2 6,70 € ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.23 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων. Για µεταλλικά κιγκλιδώµατα 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ2275 100% 

 Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µε την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση 
 και την ταξινόµηση και αποθήκευση των χρησίµων υλικών. 
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 

 Τιµή ενός kg 0,35 € ΜΗ∆ΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.24  
 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-10.07.01 Μεταφορές µε αυτοκίνητο δια µέσου οδών καλής βατότητας 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ1136 100% 

 Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως. 
 Τιµή ανά τοννοχιλιόµετρο (ton.km).Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 Τιµή ενός ton.km 0,35 € ΜΗ∆ΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.25 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται 
 προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ2236 100% 

 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) 

 Τιµή ενός m2 7,90 € ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.26 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7331 100% 

 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). 

 Τιµή ενός m2 36,00 € ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ 

 Α.Τ.: 1.27 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ Ο∆Ο-Β-81 Πλακοστρωσεις µε πλακες απο σκυροδεµα διαστασεων 40x40 cm 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΝΟ∆Ο2922 100% 

 Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων µε πλάκες έγχρωµες, επίπεδες ή ραβδωτές, από 
 σκυρόδεµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm. 
 Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδροµίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρές πλάκες από σκυρόδεµα, 
 έγχρωµες, τυποποιηµένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm. 
 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 - η προµήθεια, µεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασµένων σε παλέτες, 
 - η παρασκευή και διάστρωση του κονιάµατος έδρασης, (εργασία και υλικά), 
 - η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόµενη από την µελέτη διάταξη (συµπεριλαµβανοµένης της κοπής τεµαχίων, για 
 την πλήρη κάλυψη της προβλεποµένης επιφάνειας, µε χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων), 
 - η αρµολόγηση, µε αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία), 
 - ο πλήρης καθορισµός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκοµιδή προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε 
 απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσµάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ. 
 Συµπεριλαµβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίµετρο της πλακόστρωσης µέχρι την 
 σκλήρυνση του κονιάµατος έδρασης. 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωµένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης. 
 Τιµή ενός m2 17,30 € ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.28 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-73.11 Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ακανόνιστες 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7311 100%  
  
 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). 

 Τιµή ενός m2 22,50 € ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.29 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
 ακεραίων πλακών 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ2238 100% 

 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) 

 Τιµή ενός m2 4,50 € ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.30 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-73.26.01 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια  πορσελάνης λευκά ή έγχρωµα 15x15 cm 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7326.1 100% 

 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). 

 Τιµή ενός m2 33,50 € ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.31 

 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8063.ΣΧ Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΑΤΗΕ8063 100% 

 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως οµβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατοµής 6χ10 cm από σκληρό P.V.C., πιέσεως 
 λειτουργίας δια 20ψC µέχρι 4 atm, µεγάλης µηχανικής και χηµικής αντοχής, συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεων, 
 στερεώσεως κλπ. ως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. 
 (m) 
 ΑΝΑΛΥΣΗ 
 Τιµή ενός µ 10,88 € ∆ΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.32 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-77.68ΣΧΕΤ1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7768 100% 

 Επεξεργασία της επιφανείας του κουφώµατος 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. Στις εργασίες περιλαµβάνεται και η 
 στερέωση των κουφωµάτων.  Υλικά, µικροϋλικά και εξοπλισµός επί τόπου και εργασία. 
 Περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες πλήρους αποκατάστασης, ώστε τα κουφώµατα να λειτουργούν κανονικά. 
 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

 Τιµή ενός m2 7,30 € ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.33 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-74.35 Επιστρώσεις δαπέδων από πολυµεγέθεις πλάκες µαρµάρου  
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7487 100% 

 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). 

 Τιµή ενός m2 95,00 € ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 Α.Τ.: 1.34 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-54.46.01 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ5446.1 100% 

 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). 

 Τιµή ενός m2 118,00 € ΕΚΑΤΟ∆ΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 

 Α.Τ.: 1.35 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγρµαµµες ράβδους 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ6221 100% 

 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). 

 Τιµή ενός kg 5,00 € ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 Α.Τ.: 1.36 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-76.01.01 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή µεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 3,0 mm 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7602 100% 

 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). 

 Τιµή ενός m2 18,20 € ∆ΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 

 Α.Τ.: 1.37 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-49.05 Ενισχύσεις τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα 

 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Υ∆Ρ6630.1 100% 

 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). 

 Τιµή ενός m2 2,60 € ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  

 Α.Τ.: 1.38 

 ΑΡΘΡΟ: ΝΕΤ ΟΙΚ-46.15.02 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και µεγαλυτέρων 
 διαστάσεων. Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 
 ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ4662.1 100% 

 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. 

 Τιµή ενός m2 39,00 € ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ 

  
 

  


