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ΑΡΘΡΑ
A.T.

: 01

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.01

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1101

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.
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια
Τιμή ανά τόνο (ton).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 13,50
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

A.T.

: 02

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1104

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.
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα
Τιμή ανά τόνο (ton).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 1,65
(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

A.T.

: 03

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,00
(Ολογράφως) : δύο

A.T.

: 04

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.
Δια μέσου οδών καλής βατότητας.
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,35
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά
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A.T.

: 05

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.01

Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων
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.
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων
0
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,70
(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 06

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.22.02

Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό
άνω του 50%
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.
Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50%
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.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 9,00
(Ολογράφως) : εννέα

A.T.

: 07

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.51

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5276

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.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 56,00
(Ολογράφως) : πενήντα έξι

A.T.

: 08

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,60
(Ολογράφως) : δύο και εξήντα λεπτά
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A.T.

: 09

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,35
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

A.T.

: 10

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8302

Αποξήλωση σωληνώσεων υδρορροών κλπ
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 14

Αποξήλωση-αποσύνδεση-τάπωμα, μετά των μικρουλικών καθώς και μεταφορά στους χώρους απόρριψης,
σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, υδρορροών κλπ
Μέτρηση σε μμ
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 2,00
(Ολογράφως) : δύο

A.T.

: 11

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν20.31.05

Διαχείριση απβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Υλικά
κατεδαφίσεων με πολλά πρόσμικτα.
Κωδικός αναθεώρησης:

Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και γενικά κάθε υλικού ή
αντικειμένου από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια
του άρθρου 20 του Ν.2939/2001, και όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.3854/2010 και της
υπ. αριθ. 36259/1757/Ε103/23.08.2010 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1312 Β/24.08.2010. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο
διαχωρισμός των υλικών, το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων στη μονάδα
επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων προς την μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ και η
λήψη της βεβαίωσης παραλαβής από τον διαχειριστή της μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η συλλογή,
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των υλικών περιλαμβάνεται στα εκάστοτε άρθρα. Υλικά κατεδαφίσεων με
πολλά πρόσμικτα. Τιμή ανά τόνο (ton) υλικού.
Τιμή ανά τόνο (ton) υλικού.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 16,00
(Ολογράφως) : δέκα έξι

A.T.

: 13

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.76.02

Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5277

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.
Ζευκτά από ξυλεία πριστή.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 675,00
(Ολογράφως) : εξακόσια εβδομήντα πέντε
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A.T.

: 14

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.79.02

Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5280

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες
και επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και
εργασία πλήρους κατασκευής).
Ζευκτά από ξυλεία πριστή.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 450,00
(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα

A.T.

: 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.88.02

Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης, πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα,
μόρφωση γωνιών με εργαλείο)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5289

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.
Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, μόρφωση γωνιών με εργαλείο).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής στέγης.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 5,20
(Ολογράφως) : πέντε και είκοσι λεπτά

A.T.

: 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.26.01

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών, σύνδεσμοι από κοινό
μορφοσίδηρο
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.
Σύνδεσμοι από κοινό μορφοσίδηρο.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 3,90
(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Β\52.90.06

Πλήρης τοποθέτηση εμφανούς δοκού (φουρούσι),
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5291

Πλήρης τοποθέτηση εμφανούς δοκού (φουρούσι) 6 Χ 12, σε θέσεις ενδεδειγμένες από την υπηρεσία,
και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και με εργασία πλήρους
κατασκευής.

Τιμή ανά

μέτρο μήκους (m).
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Ευρώ

(Αριθμητικά) : 6,50
(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά

A.T.

: 18

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8062.3.1.1

Κατακόρυφη κυλινδρική υδρορροή Φ100 από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ηλεκτροστατικά
βαμμένη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 1

Κατακόρυφη κυλινδρική υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 0,5mm, Φ100,
ηλεκτροστατικά βαμμένη σε οποιοδήποτε χρώμα, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των
στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 2m
και της εξ 6cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και της
εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
Περιλαμβάνονται κατ' αναλογία και τα ειδικά τεμάχια αλλαγής διεύθυνσης (γωνίες 90ο κλπ.)
Τιμή για ένα μέτρο παραδοτέας υδρορροής.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 18,80
(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 19

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8062.1.1

Οριζόντια ημικυκλική υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ηλεκτροστατικά βαμμένη
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 1

Οριζόντια ημικυκλική υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 0,5mm,
ηλεκτροστατικά βαμμένη σε οποιοδήποτε χρώμα, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των
στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1m
και της εξ 6cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και
της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.
Τιμή για ένα μέτρο παραδοτέας υδρορροής.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 15,57
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα επτά λεπτά

A.T.

: 20

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\5321.01

Επένδυση προεξοχής στέγης εκ ξυλείας ραμποτέ τύπου Σουηδίας μετά σκελετού εκ
καδρονίων
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 5321

Δάπεδον ραμποτέ εκ ξυλείας τύπου Σουηδίας προελεύσεως ................, μετά
σκελετού εκ καδρονίων , ήτοι σανίδωμα ραμποτέ εκ λωρίδων καθαρού πάχους
τουλάχιστον 22mm, μεγίστου πλάτους 8cm και μήκους τουλάχιστον 0,40m, επί
σκελετού εκ καδρονίων 5Χ7cm, κατ' αποστάσεις το πολύ 40cm από άξονος εις άξονα,
μετά
εγκαρσίων
συνδέσμων
ανά 1,50m το πολύ, στερεουμένου επί της εκ
σκυροδέματος ή άλλου υλικού υφισταμένης υποδομής δια τάκων, εκ σκληράς ξυλείας
μορφής κολούρου πυραμίδος τοποθετημένων το πολύ ανά 0,70m και οπωσδήποτε
κάτωθεν
των
συνδέσμων
(ματίσεων
των
καδρονίων)
πακτουμένων
εντός
διανοιχθησομένων οπών και εν γένει υλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους
κατασκευής, ροκανίσματος, ξυσίματος και τριψίματος δι' υαλοχάρτου και πλήρους
καθαρισμού της επιφανείας.
(1 m2)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 51,59
(Ολογράφως) : πενήντα ένα και πενήντα εννέα λεπτά

A.T.

: 21

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8042

Ειδικό τεμάχιο υδροροής
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 8

Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου υδρορροής, γωνιακής ή μη, κατάλληλης διαμέτρου ώστε
να τοποθετηθεί εσωτερικά και σε επαφή με τις υπάρχουσες σωλήνες υδρορροών.Η υδρορροή θα πρέπει
να είναι κατασκευασμένη εξ' ολοκλήρου από υλικό συμβατό για επαφή με ελαστομερείς ασφαλτικές
μεμβράνες. Η στερέωση των ειδικών κεφαλών επί των υδρορροών θα γίνει με τον καταλληλότερο τρόπο
(μηχανική στήριξη, βίδες ,βύσματα ή με θερμή άσφαλτο ASTM D-312).
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Mέτρηση ανά τεμάχιο
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 20,00
(Ολογράφως) : είκοσι

A.T.

: 22

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8061

Συλλεκτήρας υδάτων στέγης (σκάφη)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΗΛΜ 1

Συλλεκτήρα υδάτων στέγης από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 εως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων
των υλικών συγκολλήσεως, στερεώσεως και κάθε φύσεως εργασίας για πλήρη λειτουργία (1 m2)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 41,88
(Ολογράφως) : σαράντα ένα και ογδόντα οκτώ λεπτά

A.T.

: 23

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\ΟΒ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β
Κωδικός αναθεώρησης:

$$
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 14.677,47
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά και σαράντα επτά λεπτά

A.T.

: 24

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 49.01.02

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων
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
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 19,70
(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 25

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02

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

χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής

βάσεως.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 10,10
(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

A.T.

: 26

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,34
(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα λεπτά

A.T.

: 27

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν46.20.01

Οπτοπλινθοδομές δρομικές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους πάχους
τοιχοποιίας 14 έως 15 εκ. (ενδ. τύπου μπλόκι ή ισοδυνάμου)
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 4662.1

Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με διάκενα ή/και θερμομονωτικούς θαλάμους (6οπους ή
9οπους ή 12οπους ή 16οπους) ενδεικτικών διαστάσεων (ανάλογα με το εργοστάσιο κατασκευής)
Πάχος : 14 έως 15 εκ.
Ενδ. διαστάσεις :
15x18x33cm
σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθμη ορόφου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος
παραδιδόμενο σε σιλό ή με τσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου με χρήση βελτιωτικού
πρόσμικτου υποκατάστατου του ασβέστη.
Τιμή για ένα τ.μ. (m2) πραγματικής επιφάνειας τοιχοποιίας, πάχους 14 έως 15 εκ.
Η τοιχοποία απαιτεί περίπου 16 τεμ/m2.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και επιμετράται ομοίως και η σφηνοειδής τοιχοποία του τελειώματος
(κάτω της δοκού) με διάκενους οπτόπλινθους 6x9x19 ή 9x9x19, κτισμένους σύμφωνα με τους κανόνες
της τέχνης και της επιστήμης.
(1 m2)
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 33,81
(Ολογράφως) : τριάντα τρία και ογδόντα ένα λεπτά

A.T.

: 28

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 13,50
(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά
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A.T.

: 29

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 0,68
(Ολογράφως) : εξήντα οκτώ λεπτά

A.T.

: 30

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.31.01

Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, αυλακωτή, πάχους 1,00 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7231

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.
Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 15,70
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

A.T.

: 31

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.31.02

Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, επίπεδη, πάχους 1,00 mm
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7231

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.
Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 14,60
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά

A.T.

: 32

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\52.66.Β

Εργασίες επισκευής ξύλινης στέγης
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7231

[Εργασίες επισκευής ξύλινης στέγης με επιστέγαση γαλλικά ή ρωμαικά ή βυζαντινά
κεραμίδια,μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης, σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος και
οποιοδήποτε μήκος ανόιγματος.
Οι εργασίες επισκευή ξύλινων στεγών θα περιλαμβάνουν:
- αντικατάσταση σπασμένων κεραμιδιών
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- επιδιόρθωση ρωγμών στα σημεία επαφής στέγης με τοιχοποιία
-επισκευή, αντικατάσταση, στεγανοποίηση και καθαρισμός υδροροών,
-στεγανοποίηση εξωτερικά της στέγης με ελαστομερή υλικά ασφαλτόπανα ή αυτοκόλλητη ταινία
αλουμινίου ασφαλτικής βάσης
-επισκευή ή αντικατάσταση μόνωσης της στέγης
-επισκευή ή αντικατάσταση τεγίδων, επιτεγίδων και σανίδωμα,και οποιαδήποτε άλλη εργασία
επισκευής στέγης για την αντιμετώπιση φαινομένων υγρασίας και εισροής ύδατος στο εσωτερικό του
κτιρίου.
Στη τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η εργασία, η αξία και μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών και
μικρουλικών, ημεταφορά και χρήση των απαιτούμενων μηχανημάτων και εργαλείων, τα ικριώματα καθώς
και η απομάκρυνση από το εργοτάξιο των δημοπρατηθέντων αχρήστων.
Τιμή μονάδος ανά τ.μ. επιφάνειας (1m2]
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 35,00
(Ολογράφως) : τριάντα πέντε

A.T.

: 33

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.81.02

Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards)
πάχους 18 mm
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.
Με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 16,80
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

A.T.

: 34

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.19

Επικεραμωση με κεραμίδια ολλανδικού τύπου
Κωδικός αναθεώρησης:

ΟΙΚ 7211

Επικεράμωση με κεραμίδια ολλανδικού τύπου με αυλακώσεις, πλήρης με τους απαιτούμενους
ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ150103-05-01-00 "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 όλων των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των
κορυφοκεράμων.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας:
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 35

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 22,50
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

A.T.

: 36

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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).
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 7,90
(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

A.T.

: 37

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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.
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 14,00
(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα

A.T.

: 38

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\ΟΓ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ
Κωδικός αναθεώρησης:

$$
Ευρώ

(Αριθμητικά) : 19.300,00
(Ολογράφως) : δέκα εννέα χιλιάδες τριακόσια

ΒΕΡΟΙΑ

..../06.2021

ΒΕΡΟΙΑ

..../06.2021

ΒΕΡΟΙΑ

..../06.2021

Οι μελετητές

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤ/ΝΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΟΥΤΣΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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