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Α. ΠΡΟΔΡΓΑΙΔ – ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ 
 
A.T.: Α01 
Άπθπο : Α\22.45.Υ Αποξήλυζη ξςλίνυν ή μεηαλλικών (αλοςμινίος & ζιδηπών) 

κοςθυμάηυν 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2275 
Απνμήισζε μχιηλσλ ή κεηαιιηθψλ (αινπκηλίνπ & ζηδεξψλ) ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε 
αθαίξεζε ησλ θχιισλ θαη πξεβαδηψλ, ε απειεπζέξσζε ηνπ ηεηξαμχινπ ή ηνπ πιαηζίνπ απφ ηα ζηδεξά 
ζηεξίγκαηα (ηδηλέηηα) κε πξνζνρή, ε επηζθεπή ησλ ηνίρσλ ζε πεξίπησζε θζνξάο, ε θνξηνεθθφξησζε ησλ 
πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη ε απνθνκηδή ησλ αρξήζησλ πιηθψλ ζε ρψξνπο ππνδνρείο επηηξεπφκελνπο απφ 
ηηο αξρέο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη 
κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 
Αιιαγήο. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αθξνηάηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεηξαμχινπ ή πιαηζίνπ  
 
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΙΜΗ 
 
Απφ άξζξν ΝΔΣ-ΟΙΚ Α/22.45  
‘’Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ θνπθσκάησλ’’: 16,80 
ΤΝΟΛΟ: 16,80 

 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 16,80 
 (Ολογπάθυρ) : ΓΔΚΑΔΞΙ ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ 

 
 
A.T.: Α02 
Άπθπο : Α\22.60.Υ1  Αποξήλυζη ςθιζηάμενυν ζηοισείυν μόνυζηρ δώμαηορ. 
     Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2236  
 
Απνμήισζε πθηζηάκελσλ ζηξσκάησλ ζεξκνκφλσζεο θαη ζηεγάλσζεο δψκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε 
απφ ην έδαθνο θαη γηα νπνηνδήπνηε πάρνο ζηξψζεο, κε ηελ θαηαβίβαζε θαη δηαινγή ησλ πιηθψλ, ηελ 
ζπζζψξεπζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε, ηελ ηαμηλφκεζε ρξεζίκσλ πιηθψλ θαη ηελ κεηαθνξά 
ηνπο πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο 
θαη ε απνθνκηδή ησλ αρξήζησλ πιηθψλ ζε ρψξνπο ππνδνρείο επηηξεπφκελνπο απφ ηηο αξρέο, φπσο απηά 
θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. 
πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 
 
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΙΜΗ 
 
Απφ άξζξν ΝΔΣ-ΟΙΚ Α/22.60 
‘’Απνμήισζε πιαζηηθψλ δαπέδσλ θαη ινηπψλ ιεπηψλ επηζηξψζεσλ’’: 2,20 
Πξνζαχμεζε 100%, ιφγσ κεηαθνξηθψλ, θιπ. 2,20 
ΤΝΟΛΟ: 4,40 

 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 4,40 

 (Ολογπάθυρ) : ΣΔΔΡΑ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ 
 

 
A.T.: Α03 
Άπθπο : Α\22.04.Υ1 Καθαιπέζειρ πλινθοδομών 
  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2222 
 
Καζαίξεζε πιηλζνδνκψλ θάζε είδνπο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, νη 
πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 14-02-02-01 "Σνπηθή αθαίξεζε ηνηρνπνηίαο κε εξγαιεία ρεηξφο". 
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Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη ε απνθνκηδή ησλ αρξήζησλ 
πιηθψλ ζε ρψξνπο ππνδνρείο επηηξεπφκελνπο απφ ηηο αξρέο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 
36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 
ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο. 
 
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΙΜΗ 
 
Απφ άξζξν ΝΔΣ-ΟΙΚ Α/22.04 
‘‘Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκψλ’’: 15,70 
ΤΝΟΛΟ: 15,70 

 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 15,70 

(Ολογπάθυρ) : ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ 
 
 
A.T.: Α04 
Άπθπο : Α\22.30.03.Υ 
  Γιάνοιξη οπών, θυλεών, ή ανοιγμάηυν ζε πλινθοδομέρ. Για οπέρ 

επιθανείαρ  έυρ 0,25 m2.  
  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2261Γ 
 
Γηάλνημε νπήο, θσιηάο ή δηακφξθσζε αλνίγκαηνο (ζχξαο, παξαζχξνπ θιπ) ζε νπηνπιηλζνδνκέο νπνηνπδήπνηε 
πάρνπο θαη ηχπνπ, κε ή ρσξίο επίρξηζκα, ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ.  
Η εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεηαθέξεη ζηνηρεία ηεο 
ειεθηξηθήο ή άιιεο εγθαηάζηαζεο (θαιψδηα, ζσιελψζεηο, θνπηηά δηαθιάδσζεο, θιπ.), ε νπνία επεξεάδεηαη απφ 
ηελ δηάλνημε ζε άιιε θνληηλή ζέζε, πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ επίβιεςε. 
πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα ή πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο, ε εξγαζία 
κφξθσζεο ησλ παξεηψλ ηεο νπήο ή ησλ παξαζηάδσλ (ιακπάδσλ) ηνπ αλνίγκαηνο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζηηο ζέζεηο θνξηψζεσο.  
Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη ε απνθνκηδή ησλ αρξήζησλ 
πιηθψλ ζε ρψξνπο ππνδνρείο επηηξεπφκελνπο απφ ηηο αξρέο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 
36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 
ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΙΜΗ 
 
Απφ άξζξν ΝΔΣ-ΟΙΚ Α/22.30.03 
‘‘Γηάλνημε νπψλ, θσιεψλ, ή αλνηγκάησλ ζε πιηλζνδνκέο. Γηα νπέο επηθαλείαο  έσο 0,25 m2’’: 11,20 
Πξνζαχμεζε 50%, ιφγσ αιιαγήο δηαζηάζεσλ θαη κεηαθνξηθψλ: 5,96 
ΤΝΟΛΟ: 17,16 

 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 17,16 

(Ολογπάθυρ) : ΓΔΚΑΔΠΣΑ ΚΑΙ ΓΔΚΑΔΞΙ  ΛΔΠΣΑ 
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Β. ΞΤΛΙΝΔ ή ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 
 
A.T.: Β01 
Άπθπο: Α/65.01.Υ1 
 Ανηικαηάζηαζη ςθιζηάμενυν παλαιών κοςθυμάηυν με νέα, 

ηςποποιημένα ΔΠΑΛΛΗΛΑ, ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΔΝΑ, ΑΝΟΙΓΟΜΔΝΑ, ΣΑΘΔΡΑ 
ή ΤΝΓΤΑΜΟ  ΜΔ ή ΥΧΡΙ ΦΔΓΓΙΣΗ, ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΚΑΣΟΦΗ, 
κοςθώμαηα από ηλεκηποζηαηικά βαμμένο αλοςμίνιο, μονόθςλλα, 
δίθςλλα ή πολύθςλλα, ηύπος Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, Π7, Π8, Π9, Π10, 
ΠΚ, Φ1 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6501  
 
Αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ παιαηψλ θνπθσκάησλ κε λέα, ηππνπνηεκέλα ΔΠΑΛΛΗΛΑ, ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΔΝΑ, 
ΑΝΟΙΓΟΜΔΝΑ, ΣΑΘΔΡΑ ή ΤΝΓΤΑΜΟ  ΜΔ ή ΥΧΡΙ ΦΔΓΓΙΣΗ, ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΚΑΣΟΦΗ, 
θνπθψκαηα απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην, κνλφθπιια, δίθπιια ή πνιχθπιια, ηχπνπ Π1, Π2, Π3, 
Π4, Π5, Π6, Π7, Π8, Π9, Π10, ΠΚ, Φ1, κε ζεξκνδηαθνπή, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε 
θαη ηα ζρεηηθά ζρέδηα, πςειήο αληνρήο, πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο, 
πξνεξρφκελα απφ πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ΙSO 9001 παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κε δηάηαμε ησλ 
επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο αλάινγα κε ηελ "ζεηξά" ηνπο, κε ρξήζε ειαζηηθψλ ζθξάγηζεο απφ  TPV - ΔPDM, 
απεξηφξηζηεο αληνρήο, κε δπλαηφηεηα ππνδνρήο δηπινχ παινπίλαθα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, κε κέγηζην 
ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο Uf=2.2W/m

2
*K,, ρξψκαηνο επηινγήο ηεο επίβιεςεο (ρξσκαηηζηά ή ιεπθνχ 

ρξψκαηνο). Όια ηα θνπθψκαηα ζα είλαη ζεξκνδηαθνπηφκελα, ζα δηαζέηνπλ κεραληζκνχο πνπ θιείλνπλ ζε 
πνιιαπιά ζεκεία, επηπέδνπ αζθαιείαο WK3, πηζηνπνηεκέλε αεξνζηεγαλφηεηα θαηεγνξίαο IV, 0,5m3/h/m2.  
Σα λέα θνπθψκαηα εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηνπνζεηνχληαη ζε ςεπηφθαζζεο 
κεηαιιηθέο απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 1,5mm. 
Η εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κε πξνζνρή θαη πεξηιακβάλεηαη ε απνθαηάζηαζε ησλ λέσλ δηακνξθσκέλσλ 
αλνηγκάησλ (κεξεκεηίζκαηα θαηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη απνμήισζε, ηελ δηαηήξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ησλ 
πθηζηακέλσλ ηκεκάησλ ησλ πνδηψλ-εζσηεξηθφ ηκήκα). ηα λέα θνπθψκαηα πεξηιακβάλεηαη θαη ε 
ηνπνζέηεζε λέαο πνδηάο αινπκηλίνπ γηα ηελ επέθηαζε ηεο ππάξρνπζαο εθνζνλ απαηηείηαη απφ ηελ κειέηε, ε 
νπνία πξνζαξκφδεηαη ζην θνχθσκα ζχκθσλα κε ηα ζρεδηα θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 
Σηην παπούζα ηιμή πεπιλαμβάνεηαι η πποζεκηική αποξήλωζη και η επαναηοποθέηηζη υθιζηάμενων 
κιγκλιδωμάηων ζηην ίδια θέζη και ζηο ίδιο άνοιγμα. 
Πιήξεο εξγαζία, πνπ πεξηιακβάλεη, ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ θνπθσκάησλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδψλ θηγθαιεξίαο θαη ιεηηνπξγίαο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ εηδηθψλ 
δηαηάμεσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θεγγηηψλ ζε κεγάιν χςνο θαη φινπο ηνπο πξφζζεηνπο κεραληζκνχο 
(antipanic, θιπ.), ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηηο νδεγίεο ηεο 
επίβιεςεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ", πιήξσο ηνπνζεηεκέλα θαη ζηεξεσκέλα. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m

2
) αλνίγκαηνο θηίζηε 

 
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΙΜΗ 
 
Απφ άξζξν ΝΔΣ-ΟΙΚ Α/65.01.02  
‘’Κνπθψκαηα απφ ειεθηξνζηαηηθά  
βακκέλν αινπκίλην βάξνπο 12 - 24 kg/m’’: 200,00 
ΤΝΟΛΟ: 200,00 

 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 200,00 
 (Ολογπάθυρ) : ΓΙΑΚΟΙΑ 
 
 
A.T.: Β02 
Άπθπο: Α/65.01.Υ3 
 Ανηικαηάζηαζη ςθιζηάμενυν παλαιών κοςθυμάηυν με νέα, 

ηςποποιημένα ΑΝΟΙΓΟΜΔΝΔ MONOΦΤΛΛΔ ΘΤΡΔ, ΜΔ ή ΥΧΡΙ 
ΦΔΓΓΙΣΗ κοςθώμαηα από ηλεκηποζηαηικά βαμμένο αλοςμίνιο, 
μονόθςλλα, δίθςλλα ή πολύθςλλα, ΘΑ1 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6501  
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Αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ παιαηψλ θνπθσκάησλ κε λέα, ηππνπνηεκέλα ΑΝΟΙΓΟΜΔΝΔ MONOΦΤΛΛΔ 
ΘΤΡΔ, ΜΔ ή ΥΧΡΙ ΦΔΓΓΙΣΗ θνπθψκαηα απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην, κνλφθπιια, δίθπιια ή 
πνιχθπιια, ΘΑ1, κε ζεξκνδηαθνπή, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηα ζρεηηθά 
ζρέδηα, πςειήο αληνρήο, πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο, πξνεξρφκελα απφ 
πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ΙSO 9001 παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κε δηάηαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο 
αλάινγα κε ηελ "ζεηξά" ηνπο, κε ρξήζε ειαζηηθψλ ζθξάγηζεο απφ  TPV - ΔPDM, απεξηφξηζηεο αληνρήο, κε 
δπλαηφηεηα ππνδνρήο δηπινχ παινπίλαθα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, κε κέγηζην ζπληειεζηή 
ζεξκνπεξαηφηεηαο Uf=2.2W/m

2
*K,, ρξψκαηνο επηινγήο ηεο επίβιεςεο (ρξσκαηηζηά ή ιεπθνχ ρξψκαηνο). 

Όια ηα θνπθψκαηα ζα είλαη ζεξκνδηαθνπηφκελα, ζα δηαζέηνπλ κεραληζκνχο πνπ θιείλνπλ ζε πνιιαπιά 
ζεκεία, επηπέδνπ αζθαιείαο WK3, πηζηνπνηεκέλε αεξνζηεγαλφηεηα θαηεγνξίαο IV, 0,5m3/h/m2.  
Σα λέα θνπθψκαηα εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηνπνζεηνχληαη ζε ςεπηφθαζζεο 
κεηαιιηθέο απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 1,5mm. 
Η εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κε πξνζνρή θαη πεξηιακβάλεηαη ε απνθαηάζηαζε ησλ λέσλ δηακνξθσκέλσλ 
αλνηγκάησλ (κεξεκεηίζκαηα θαηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη απνμήισζε, ηελ δηαηήξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ησλ 
πθηζηακέλσλ ηκεκάησλ ησλ πνδηψλ-εζσηεξηθφ ηκήκα). ηα λέα θνπθψκαηα πεξηιακβάλεηαη θαη ε 
ηνπνζέηεζε λέαο πνδηάο αινπκηλίνπ γηα ηελ επέθηαζε ηεο ππάξρνπζαο εθνζνλ απαηηείηαη απφ ηελ κειέηε, ε 
νπνία πξνζαξκφδεηαη ζην θνχθσκα ζχκθσλα κε ηα ζρεδηα θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 
Σηην παπούζα ηιμή πεπιλαμβάνεηαι η πποζεκηική αποξήλωζη και η επαναηοποθέηηζη υθιζηάμενων 
κιγκλιδωμάηων ζηην ίδια θέζη και ζηο ίδιο άνοιγμα. 
Πιήξεο εξγαζία, πνπ πεξηιακβάλεη, ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ θνπθσκάησλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδψλ θηγθαιεξίαο θαη ιεηηνπξγίαο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ εηδηθψλ 
δηαηάμεσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θεγγηηψλ ζε κεγάιν χςνο θαη φινπο ηνπο πξφζζεηνπο κεραληζκνχο 
(antipanic, θιπ.), ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηηο νδεγίεο ηεο 
επίβιεςεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ", πιήξσο ηνπνζεηεκέλα θαη ζηεξεσκέλα. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m

2
) αλνίγκαηνο θηίζηε 

 
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΙΜΗ 
 
Απφ άξζξν ΝΔΣ-ΟΙΚ Α/65.01.02  
‘’Κνπθψκαηα απφ ειεθηξνζηαηηθά  
βακκέλν αινπκίλην βάξνπο 12 - 24 kg/m’’: 200,00 
Πξνζάπμεζε 10% ιφγσ ζπξψλ θιπ. αλνηγφκελσλ ηκεκάησλ: 20,00 
ΤΝΟΛΟ: 220,00 

 
 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 220,00 
 (Ολογπάθυρ) : ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΙΚΟΙ 
 
 
A.T.: Β03 
Άπθπο: Α/62.50.Υ1 
 Ανηικαηάζηαζη ςθιζηάμενυν παλαιών κοςθυμάηυν με νέα, 

ηςποποιημένα μεηαλλικά μονόθςλλα ή δίθςλλα ΑΝΟΙΓΟΜΔΝΑ, ΜΔ ή 
ΥΧΡΙ ΤΑΛΧΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΔ ή ΥΧΡΙ ΦΔΓΓΙΣΗ, κοςθώμαηα ηύπος ΘΜ1, 
ΘΜ2, ΘΜ3, ΘΜ4, ΘΜ5 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6236 
 
Αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ παιαηψλ θνπθσκάησλ κε λέα, ηππνπνηεκέλα κεηαιιηθά κνλφθπιια ή δίθπιια 
ΑΝΟΙΓΟΜΔΝΑ, ΜΔ ή ΥΧΡΙ ΤΑΛΧΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΔ ή ΥΧΡΙ ΦΔΓΓΙΣΗ, θνπθψκαηα ηχπνπ ΘΜ1, ΘΜ2, 
ΘΜ3, ΘΜ4, ΘΜ5, βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-02-00 "ηδεξά 
θνπθψκαηα", κε ή ρσξίο θεγγίηεο, κε ή ρσξίο παισηφ ηκήκα ην νπνίν απνηηκάηαη ζην παξφλ άξζξν ζπξίδεο 
ή πεξζίδεο γηα ηνπο ρψξνπο νη νπφηνη απαηηνχλ αεξηζκφ, αλνηγφκελεο ή κε, κε ζπξφθπιια απφ δχν θχιια 
ιακαξίλαο DKP, ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 mm, κε πιήξσζε απφ νξπθηνβάκβαθα ησλ 50 kg/m3, θάζζα 
δξνκηθή ή κπαηηθή απφ ζηξαηδαξηζηή ιακαξίλα DKP πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm, κε ειαζηηθά 
παξεκβχζκαηα θαη ειεθηξνζηαηηθή βαθή κε ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ εμαξηεκάησλ ιεηηνπξγίαο, 
θαη γεληθά πιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο.  
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m

2
) αλνίγκαηνο θηίζηε 
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ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΙΜΗ 
 
Απφ άξζξν ΝΔΣ-ΟΙΚ Α/62.50 
Μεηαιιηθέο ζχξεο, ηππνπνηεκέλεο, βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο 200,00   
Πξαζαχμεζε 15%, ιφγσ ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ θαη απμεκέλνπ U 30,00 
ΤΝΟΛΟ: 230,00 

 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 230,00 
 (Ολογπάθυρ) : ΓΙΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ 
 
 
A.T.: Β04 
Άπθπο : Α\76.27.02.Υ1 
 Γιπλοί θεπμομονυηικοί - ησομονυηικοί - ανακλαζηικοί ςαλοπίνακερ, 

ζςνολικού πάσοςρ 26 mm, (TRIPLEX LAMINATE 3+3 mm, κενό 14 mm, 
κπύζηαλλο TRIPLEX LAMINATE 3+3 mm εξυηεπικά) 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7609.2 
 

Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο, απινί ή πνιιαπινί (LAMINATED), 
νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, απφρξσζεο, βαζκνχ θσηνδηαπεξαηφηεηαο θαη βαζκνχ θσηναλάθιαζεο, 
ζςνολικού πάσοςρ 26 mm (κπύζηαλλο TRIPLEX LAMINATE 3+3 mm εζυηεπικά, κενό 14 mm, 
κπύζηαλλο TRIPLEX LAMINATE 3+3 mm εξυηεπικά), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-07-02 
"Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ". πιήξσο ηνπνζεηεκέλνη κε ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη ζηιηθφλε. 
Μέγηζηνο πληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο Ug 1,6  W/m

2
K. 

Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία, κε πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
 
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΙΜΗ 
 
Απφ άξζξν ΝΔΣ-ΟΙΚ Α/76.27.01 
Γηπινί παινπίλαθεο ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 mm,  50,00   
ΤΝΟΛΟ: 50,00 

 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 50,00 

 (Ολογπάθυρ) : ΠΔΝΗΝΣΑ 

 
 
A.T.: Β05 
Άπθπο: Α/75.31.02.Υ1 
 Ποδιέρ παπαθύπυν και καηώθλια θςπών από μάπμαπο λεςκό, πάσοςρ 

2cm, πποελέςζευρ Βέποιαρ 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7532 
 
Πνδηέο παξαζχξσλ θαη θαηψθιηα ζπξψλ απφ κάξκαξν ιεπθφ, πάρνπο 2cm, πξνειέπζεσο Βέξνηαο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 
 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, 
θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, 
κφξθσζεο εγθνπήο (πνηακνχ) θάησ απφ ην εμέρνλ άθξν, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη 
θαζαξηζκνχ  
 
Oη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθφ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο 
(extra) 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΙΜΗ 
 
Απφ άξζξν ΝΔΣ-ΟΙΚ Α/75.31.02 



ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ ΣΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΙΣΙΑΙΑ 

ΑΝΑΛΤΗ ΣΙΜΧΝ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΚΣΙΡΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΙΣΙΑΙΑ 7 / 9 

Πνδηέο παξαζχξσλ απφ ζθιεξφ / εμαηξεηηθά ζθιεξφ κάξκαξν d = 2 cm 84,00   
Μείσζε ηηκήο πεξίπνπ 5%, ιφγσ πνηφηεηαο καξκάξνπ - 4,00 
ΤΝΟΛΟ: 80,00 

 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 80,00 
 (Ολογπάθυρ) : ΟΓΓΟΝΣΑ 
 
 
Γ. ΜΟΝΧΔΙ 
 
A.T.: Γ01 
Άπθπο : Α\79.47.Υ.1 ύζηημα εξυηεπικήρ θεπμομόνυζηρ ηοίσυν με πλάκερ από εξηλαζμένη 

πολςζηεπίνη, πάσοςρ 100mm (λ=0,031 W/mK) και ειδικό επίσπιζμα ζε 
πλαζηικό πλέγμα 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7934 

 
χζηεκα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο ηνίρσλ κε πιάθεο απφ εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε, πάρνπο 100mm θαη 
εηδηθφ επίρξηζκα ζε πιαζηηθφ πιέγκα. 
ηελ παξνχζα εξγαζία πεξηιακβάλνληαη: 
α) Οη θαζαηξέζεηο – απνμειψζεηο κνλάδσλ A/C, πδξνξξνψλ θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο δηάηαμήο / θαηαζθεπήο 
θξίλεηαη απαξαίηεην, θαζψο θαη ε επαλαηνπνζέηεζή ηνπο. 
β) Ο θαζαξηζκφο θαη ε πξνεηνηκαζία ηεο πξνο κφλσζε επηθάλεηαο. 
γ) Η πξνκήζεηα θαη ζηεξέσζε ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιαθψλ πάρνπο 100mm, ζηελ επηθάλεηα ησλ 
εμσηεξηθψλ ηνίρσλ κέζσ θαηάιιεισλ βπζκάησλ θαη ζπγθνιιεηηθήο χιεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
πξνκεζεχηξηαο εηαηξίαο. 
δ) Σν ζχλνιν ησλ αζηαξηψλ θαη πιηθψλ ππνζηξσκάησλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο 
ιεπηνκέξεηεο. 
ε) Η πξνκήζεηα θαη ζηεξέσζε ηνπ πιαζηηθνχ πιέγκαηνο. 
ζη) Η εθαξκνγή εηδηθνχ ιεπθνχ ή έγρξσκνπ επηρξίζκαηνο πάρνπο 8 - 10mm, κέζσ θαηάιιεινπ 
κεραλήκαηνο. 
δ) Όια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη εηδηθά ηεκάρηα γηα ηελ θαηαζθεπή ιακπάδσλ, πξεθηψλ, γεκίζκαηα κε 
πνιπνπξεζάλε, επαλαηνπνζέηεζε θαη επέθηαζε πνδηψλ, ζθνηηψλ , θιπ. 
ε) Όια ηα απαξαίηεηα ηθξηψκαηα. 
ζ) ηελ απνθνκηδή θαη κεηαθνξά φισλ ησλ αρξήζησλ πιηθψλ ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηηο Αξρέο. 
η) εκεηψλεηαη φηη ην ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ άιιν κε ηζνδχλακα ραξαθηεξηζηηθά 
ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο θαη αληνρήο, φπσο πρ. γξαθηηνχρν δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε. 
Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε, ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο 
επίβιεςεο. 
Τιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-06-02-02 
"Θεξκνκφλσζε εμσηεξηθψλ ηνίρσλ". 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m

2
) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

 
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΙΜΗ 
 
Απφ άξζξν ΝΔΣ-ΟΙΚ Α/79.47 
Θεξκνκφλσζε ηνίρσλ κε πιάθεο απφ  
αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm 11,80 
Γηαθνξά ηηκήο γηα πιάθεο ζεξκνκφλσζεο 100 mm 4,45 
Τιηθφ βαζηθνχ επηρξίζκαηνο θαη ζπγθφιιεζεο 13,90€ / 25kg Υ 6kg/m2 3,35 
Τιηθφ ηειηθνχ επηρξίζκαηνο 16,00€ / 25kg Υ 3,0kg/m2 2,00 
Πιέγκα: 56,00/50 1,20 
Λνηπά πιηθά (βχζκαηα, γσληφθξαλα, εηδηθά ηεκάρηα) θαη εξγαζία 7,20 
ΤΝΟΛΟ: 30,00 
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ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 30,00 
 (Ολογπάθυρ) : ΣΡΙΑΝΣΑ 
 
 
 

 
A.T.: Γ03 
Άπθπο : A\78.34.Υ Φεςδοποθή ιζόπεδη ή ανιζόπεδη από γςτοζανίδερ, 

ζςμπεπιλαμβανομένυν όλυν ηυν ειδικών ηεμασίυν, κοςηέλυν, κλπ. Με 
θεπμομόνυζη από πλάκερ γπαθιηούσος διογκυμένηρ πολςζηεπίνηρ  
(EPS), πάσοςρ 100mm (λ=0,031 W/mK) 
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  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7809 
 
Φεπδνξνθή ηζφπεδε ή αληζφπεδε, δηαθνζκεηηθή, επηζθέςηκε, θσηηζηηθή, απφ εληαίεο έηνηκεο θνηλέο ή αλζπγξέο 
ή ππξάληνρεο ιείεο γπςνζαλίδεο πάρνπο 12,5 mm, νπνπνησλδήπνηε δαζηάζεσλ ζε θαηάιιειν θξπθφ ζθειεηφ 
αλάξηεζεο, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, θαη νηνπδήπνηε ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-10-01 "Φεπδνξνθέο κε γπςνζαλίδεο".  
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
  

α)  Η πξνκήζεηα θαη ζηεξέσζε ηνπ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ. 
β)  Η ξχζκηζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζθειεηνχ αλάξηεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε πιήξνπο επηπεδφηεηαο θαη 

νξηδνληίσζεο ηεο ςεπδνξνθήο. 
γ)  Η ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηνπ ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ απφ πιάθεο γξαθηηνχρνπ δηνγθσκέλεο 

πνιπζηεξίλεο  (EPS), πάρνπο 100mm (ι=0,031 W/mK). Η ζηεξέσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πθηζηάκελε 
νξνθή απφ Χ.. (επηρξηζκέλε ή κε), κέζσ θαηα΄ιιεισλ βπζκάησλ θαη ζπγθνιιεηηθήο χιεο. 

δ)  Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ εκθαλψλ ή κή, ζηνηρείσλ ζηήξημεο ησλ πιαθψλ θαη ηειεησκάησλ ηεο 
ςεπδνξνθήο, απφ αλνδησκέλν αινπκίλην, θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο  

ε)  Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ κε ή ρσξίο παηνχξα, απφρξσζεο ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 
ζη Οη ππνδνρέο ηνπνζέηεζεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ηνπνζεηεκέλεο ςεπδνξνθήο 
 
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΙΜΗ 
 
Απφ άξζξν ΝΔΣ-ΟΙΚ Α/78.34 22,50 
Πιάθεο ζεξκνκφλσζεο 100 mm κε ηνπνζέηεζε 10,50 
 
ΤΝΟΛΟ: 33,00 

 
 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 33,00 
 (Ολογπάθυρ) : ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΡΙΑ 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

 


