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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1127 

Μεταφορά με μονότροχο ενός τόννου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως. 
 
Τιμή ανά τόννο και δεκάμετρο (ton x 10 m). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,50 

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 2 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 3 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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. 
 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 0,65 

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 4 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\23.14.7 Διατάξεις προστασίας τμημάτων κτηρίου με φύλλα PVC, ή διογκωμένης πολυστερίνης ή 
κόντρα πλακέ 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2314.1 

Κάλυψη προστασίας  ευπαθών λίθινων ή άλλων επιφανειών, ώστε να μην  προκληθούν βλάβες 
από όμορες επεμβάσεις με φύλλα PVC  και κόντρα πλακέ θαλάσσης, ανά περίπτωση τοπικά, 

Σελίδα 19 από 36   
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με παρεμβολή μαλακών  παρεμβλημάτων από διογκωμένη πολυστερίνη όπου απαιτείται καθώς 
και εξασφάλιση-σταθεροποίηση των εν λόγω καλύψεων καθ’ όλη την απαιτούμενη διάρκεια 
εργασιών. 
Συμπεριλαμβάνεται εργασία τοποθέτησης και αποσυναρμολόγησης με τα αντίστοιχα υλικά, 
μικροϋλικά. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 6,80 

(Ολογράφως) : έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 5 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.10.05 Καθαίρεση δαπέδων ή μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με 
εργαλεία χειρός 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός δαπέδων ή μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους με 
εργαλέια χειρός, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας και με τα υπόβαθρά τους εάν 
υπάρχουν. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, 
των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των 
 
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (1) m3 Ευρώ (Αριθμητικά): 65,50 

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε και πενήντα λεπτά 

A.T. : 6 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 7 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.23.05 Καθαίρεση επιχρισμάτων με οπλισμό μεταλλικό ή διπλών υαλοπλεγμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 
μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και 
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, με οπλισμό μεταλλικό ή διπλό υαλοπλεγμάτων 
- πλεγματων πλαστικών, 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. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00 

(Ολογράφως) : έξι 
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A.T. : 8 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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. Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 9 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.02.1 Αποξήλωση σιδηρών  κιγκλιδωμάτων με προσοχή 
   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων με προσοχή, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την 
ταξινόμηση και αποθήκευση των τμημάτων και με την επανατοποθέτηση σύμφωνα με την 
μελέτη και τις οδηγίες της Επίβλεψης 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ 

A.T. : 10 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.02.02 Αποσυναρμολόγηση κατασκευών από διακριτούς ξεστούς λίθους. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2204 

Αποσυναρμολόγηση κατασκευών από ξεστούς λίθους ή πλήρους λιθοδομής ανάλογου τύπου 
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". 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η διαλογή των ξεστών λίθων αρίθμηση, καθαρισμός τους 
από τυχόν κονίαμα και μεταφορά και συγκεντρωσή τους επί ξύλινων υποβάθρων προστασίας 
σε κατάλληλες θέσεις εντός του γηπέδου, ώστε να μη παρακωλύωνται οι εργασίες. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 28,50 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : 11 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.93.10 Υδροβολή καθαρισμού και απομάκρυνσης χαλαρών υλικών από επιφάνειες λιθοδομών με 
προσοχή. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122 

Υδροβολή, μέσης και χαμηλής πίεσης, τάξης 50-100 Bar,  καθαρισμού και απομάκρυνσης 
χαλαρών υλικών από επιφάνειες λιθοδομών, συνεπικουρούμενη από μαλακές βούρτσες και 
με προσοχή ώστε να μην προκληθούν βλάβες στα δομικά υλικά και στα κονιάματα αρμολογημάτων 
κ.α. 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικό συνεργείο, με ήπια υδροβολή, με τις οδηγίες 
της Επίβλεψης. 
 
Τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου πλήρως καθαρισμένου προσεκτικά 
Ήτοι υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους καθαρισμού, σύμφωνα με τη 
μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 
 
Τιμή ανά τ.μ. (μ2) επιφάνειας. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 19,00 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα 

A.T. : 12 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.93.11 ΥδροΑμμοβολή επιφανειών τοιχοποιιών με νεότερα επιχρίσματα η μεταλλικών επιφανειών 
λίθου ή λιθοδομών 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122 

ΥδροΑμμοβολή επιφανειών τοιχοποιιών με νεότερα επιχρίσματα ή και μεταλλικών επιφανειών 
καθώς και  λίθου ή λιθοδομών. Τα όποια  στοιχεία θα καθαρισθούν για απομάκρυνση 
όλων των επικαθίσεων, κ.α 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικό συνεργείο, με ήπια σχετικά πίεση, τάξης 150 Bar 
και με λεπτόκκοκη χαλαζιακή άμμο (Φ0-400μm) ώς αποξεστικό υλικό,με τις οδηγίες 
της Επίβλεψης. 
Δηλαδή, υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους καθαρισμού, σύμφωνα με τη 
μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 
 
Τιμή ανά τ.μ. (μ2) επιφάνειας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 10,50 

(Ολογράφως) : δέκα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 13 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.92.12 Αφαίρεση επικαθήσεων  με σάπωνες από επιφάνειες φυσικού η τεχνητού λίθου ή άλλες 
ανάλογες περιπτώσεις 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7792 

Αφαίρεση επικαθήσεων   με την εφαρμογή σάπωνα με βάση το δισανθρακικό αμμώνιο και 
το EDTA λχ τύπου  RIP108 ή ισοδύναμού του σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
του σάπωνα ανάλογα με το είδος επιφάνειας. Στην  εργασία και την τιμή περιλαμβάνεται 
το πλύσιμο των επιφανειών με νερό και μαλακή βούρτσα, 
η εφαρμογή του υλικού  με πινέλο, , η παραμονή του υλικού για 15-30’ στην επιφάνεια 
η τελική  αφαίρεση με νερό υπό πίεση, και όλα τα υλικά και μικρο-υλικά επί τόπου. 
Επίσης προβλέπεται στην τιμή και επανάληψη της  διαδικασίας έως ότου αποδοθεί η 
επιφάνεια καθαρή, σύμφωνα με το εγκεκριμένο δείγμα  από την Επίβλεψη. 
 
Πλήρης περαιωμένη εργασία, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τις οδηγίες των 
αρμοδίων υπηρεσιών επίβλεψης. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 111,00 

(Ολογράφως) : εκατόν έντεκα 

A.T. : 14 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.92.13 Αφαίρεση ειδικών καταλοίπων βαφής με οργανικούς διαλύτες από επιφάνειες φυσικού η 
τεχνητού λίθου ή άλλες ανάλογες περιπτώσεις 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7792 

Αφαίρεση βαφών - χρωστικής σε περιορισμένη έκταση επιφάνειας,  με την εφαρμογή 
μίγματος οργανικών διαλυτών υλικού τύπου super remover (CIR) σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. Η τιμή και εργασία περιλαμβάνει: 
πλύσιμο των επιφανειών με νερό και μαλακή βούρτσα, εφαρμογή του υλικού με πινέλο, 
παραμονή του υλικού για 30’ στην επιφάνεια αφαίρεση με νερό υπό πίεση. 
όλα τα υλικά και μικρο-υλικά επί τόπου 
Επανάληψη της διαδικασίας έως ότου αποδοθεί η επιφάνεια καθαρή, σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο δείγμα  από την Επίβλεψη. 
 
Τιμή ενός (1) τετραγωνικού μέτρου (m2) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 111,00 

(Ολογράφως) : εκατόν έντεκα 
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A.T. : 15 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.92.14 Αφαίρεση τοπικών βιολογικών επικαθήσεων  από επιφάνειες φυσικού η τεχνητού λίθου ή 
άλλες ανάλογες περιπτώσεις 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7792 

Η  απομάκρυνση βιογενών επικαθήσεων γίνεται με βιοκτόνο με βάση τα άλατα τεταρτοταγούς 
αμμωνίου σε υδατικό διάλυμα τύπου Biocid T Plus ή ισοδύναμού του. Η τιμή και εργασία 
περιλαμβάνει: 
πλύσιμο της επιφάνειας με νερό υπό πίεση και βούρτσα με πλαστική τρίχα 
την εφαρμογή υδατικού διαλύματος του βιοκτόνου με πινέλο έως κορεσμού, 
παραμονή του υλικού στην επιφάνεια για 24 ώρες 
πλύσιμο της επιφάνειας με νερό υπό πίεση. 
όλα τα υλικά και μικρο-υλικά 
Επανάληψη της διαδικασίας έως ότου αποδοθεί η επιφάνεια καθαρή, σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο δείγμα  από τους επιβλέποντες του έργου. 
 
Τιμή ενός (1) τετραγωνικού μέτρου (m2) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο 

A.T. : 16 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.92.15 Καθαρισμός επιφανειών ενδελεχής  για την απομάκρυνση  χαλαρών επικαθήσεων και 
κονιαμάτων από στοιχεία τεχνητού ή φυσικού λίθου. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122 

Καθαρισμός επιφανειών ενδελεχής για την απομάκρυνση  χαλαρών επικαθήσεων και κονιαμάτων 
από στοιχεία και επιφάνειες φυσικού ή τεχνητού λίθου ή άλλες ανάλογες επιφάνειες με 
μηχανικό τρόπο με βούρτσες και οδοντιατρικά εργαλεία και στο εσωτερικό ρηγματώσεων 
με νερό και υπεροξείδιο του υδρογόνου. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλη η εργασία και 
όλα τα υλικά και μικρο-υλικά. 
 
Τιμή ενός (1) τετραγωνικού μέτρου (m2) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 17 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.92.16 Αφαίρεση χαλαρών υλικών και υπολειμμάτων κονιαμάτων-τσιμεντοκονιαμάτων, 
συμπληρώσεων και ξένων υλικών από στοιχεία  φυσικού η τεχνητού λίθου ή άλλες 
ανάλογες περιπτώσεις 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122 

Αφαίρεση χαλαρών υλικών και υπολειμμάτων κονιαμάτων-τσιμεντοκονιαμάτων, συμπληρώσεων 
και ξένων υλικών από στοιχεία φυσικού η τεχνητού λίθου ή άλλες ανάλογες περιπτώσεις 
με χρήση λιθοξοϊκών εργαλείων και μαλακές βούρτσες με συνδυασμό πλύσης και με νερό 
μαζί με εφαρμογή μαλακού βουρτσίσματος, έως ότου αποδοθεί υγιής η επιφάνεια, τελικά 
ή για κάθε επόμενο στάδιο-εργασία. Τιμή για παράδοση καθαρής υγιούς επιφάνειας με 
όλα τα υλικά και μικρο-υλικά. 
 
 
Τιμή ενός (1) τετραγωνικού μέτρου (m2) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00 

(Ολογράφως) : δώδεκα 

A.T. : 18 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.92.17 Καθαρισμός θραυσιγενών επιφανειών φυσικών ή τεχνητών λίθων για προετοιμασία 
συγκολλήσεων 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122 

Καθαρισμός ενδελεχής θραυσιγενών επιφανειών φυσικών ή τεχνητών λίθων για προετοιμασία 
συγκολλήσεων με επιμέλεια και απομάκρυνση όλων των χαλαρών υλικών και όποιων ρύπων 
επί της επιφάνειας  με πλύση με νερό, χρήση βούρτσας αλλά και λιθοξοικών εργαλείων 
καθώς και εφαρμογή υπεροξειδίου του υδρογόνου. 
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Η εργασία μπορεί να προμετρηθεί ή σε τετραγωνικά  μέτρα καθοριζόμενης επιφάνειας είτε 
σε μετρικά μέτρα μήκους συγκόλλησης με αναγωγή σε επιφάνεια με μέσο πλάτος-βάθος του 
μήκους συγκόλλησης. 
 
 
 
Τιμή ενός (1) τετραγωνικού μέτρου (m2) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

A.T. : 19 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.92.18 Αφαίρεση graffiti  με συνδυασμό χημικών και μηχανικών τεχνικών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7792 

Αφαίρεση graffiti από λίθινες ή λιθόκτιστες επιφάνειες με εφαρμογή γέλης από μίγμα 
διαλυτών  τύπου ECO 7G  & NO Ombre ή ισοδύναμού του, επί  καθαρισμένων επιφανειών με 
νερό χωρίς πίεση και μαλακές βούρτσες. 
Περιλαμβάνεται ο χρόνος  μίας ώρας του μίγματος επί των επιφανειών μετά από σχετική 
δοκιμή. Η αφαίρεση των στρωμάτων βαφών προβλέπεται με ξύλινες σπάτουλες, 
βουρτσάκια και νερό με προσοχή ώστε να μην προκληθούν εκδορές στις καθοριζόμενες επιφάνειες. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες επαναλήψεις τοπικά ή ολικά  μέχρι τον 
μέχρι τον πλήρη καθαρισμό χωρίς να προκληθούν βλάβες, καθώς και αρχική δοκιμαστική 
εφαρμογή σε επιφάνεια 1 μ2 για την έγκριση από την Επίβλεψη. 
Τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου εντελώς καθαρού χωρίς υπολείμματα επιθέματος σύμφωνα 
με το σχετικό δείγμα (περιλαμβάνεται). 
 
 
 
Τιμή ενός (1) τετραγωνικού μέτρου (m2) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00 

(Ολογράφως) : σαράντα 

A.T. : 20 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.92.19 Καθαρισμός επικαθήσεων, μαύρης κρούστας, αιθάλης  από τεχνητό ή φυσικό (λχ μάρμαρο, 
πωρόλιθο) λίθο 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7792 

Καθαρισμός επικαθήσεων, μαύρης κρούστας, αιθάλης  από τεχνητό ή φυσικό (λχ μάρμαρο, πωρόλιθο) 
λίθο με υδατικά διαλύματα ανθρακικών αλάτων  τύπου AB57, σε φορέα προσροφητικών αργίλων 
(σηπιόλιθος). Οι εργασίες συμπεριλαμβάνουν: 
 
• Προκαταρκτικό πλύσιμο της επιφάνειας με νερό χωρίς πίεση και μαλακές βούρτσες 
• Παρασκευή του διαλύματος το οποίο περιέχει 30 γρ. δισανθρακικό αμώνιο 50 γρ δισανθρακικό 
νάτριο 25 γρ. βιοκτόνο με βάση το τεταρτοταγές αμμώνιο τύπου Desogen 10% ή ισοδύναμου, 6 γρ. 
Μεθυλοκυτταρίνη και 1 λίτρο νερό 
 
• Ανάμειξη του διαλύματος με σηπιόλιθο. 
• επάλειψη του επιθέματος πάχους ~0,5-1 εκ. στην νωπή επιφάνεια 
• μόνωση του επιθέματος με μεμβράνη PVC ώστε να παραμείνει σε νωπή κατάσταση για ~24 ώρες, 
• αφαίρεση του επιθέματος με ξύλινες σπάτουλες, μαλακά βουρτσάκια και νερό, με προσοχή να 
μην προκληθούν εκδορές στην επιφάνεια. 
 
• Επανάληψη της διαδικασίας όπου και όσο απαιτηθεί, τοπικά ή ολικά  μέχρι να αφαιρεθούν οι 
επικαθήσεις -μαύρες κρούστες, χωρίς να προκληθούν βλάβες. 
 
Η τελική επιφάνεια θα πρέπει να αποδοθεί εντελώς καθαρή, χωρίς υπολείμματα του επιθέματος 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο δείγμα  από τους επιβλέποντες του έργου. 
 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται δοκιμαστική εφαρμογή σε επιφάνεια  διαστάσεων 1m2  το αποτέλεσμα της 

 Ευρώ (Αριθμητικά): 95,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε 
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A.T. : 21 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.92.21 Αφαίρεση κηλίδων οξειδίων σιδήρου από στοιχεία τεχνητού και φυσικού  λίθου (μάρμαρο, 
πωρόλιθος κ.α) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7792 

Απομάκρυνση κηλίδων οξειδίων σιδήρου από στοιχεία τεχνητού και φυσικού  λίθου 
(μάρμαρο, πωρόλιθος κ.α) η οποία προβλέπεται με χρήση αραιού υδατικού διαλύματος 
εξουδετερωμένου θειογλυκολικού αμμωνίου 8% με δείκτη φαινολοφθαλεΐνης σε γέλη 
μεθυλοκυτταρίνης. 
Η εργασία περιλαμβάνει: την παρασκευή του διαλύματος και την επάλειψή του με την 
μορφή γέλης, ώστε να μη διαρρέει το υλικό στις καθαρές περιοχές, απομακρύνση της 
γέλης μετά από 4-5΄ με πλαστικές σπάτουλες αφού αυτή έχει γίνει μωβ και τέλος πλύσιμο 
με νερό 
Επίσης περιλαμβάνεται Επανάληψη της διαδικασίας όπου και όσο απαιτηθεί τοπικά ή ολικά 
μέχρι να αφαιρεθούν οι κηλίδες  χωρίς να προκληθούν βλάβες. 
Η τελική επιφάνεια θα πρέπει να αποδοθεί εντελώς καθαρή, χωρίς υπολείμματα του 
επιθέματος σύμφωνα με δείγμα. 
Ένα (1) μέτρο τετραγωνικό τελικής επιφάνειας εντελώς καθαρής, χωρίς υπολείμματα 
του επιθέματος σύμφωνα με το δείγμα (περιλαμβάνεται). 
 
 
 
Τιμή ενός (1) τετραγωνικού μέτρου (m2) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε 

A.T. : 22 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.92.01 Πλήρωση ρωγμών σε στοιχεία τεχνητού λίθου με ένεμα ειδικού τύπου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7101 

Πλήρωση ρωγμών σε στοιχεία φυσικού ή τεχνητού λίθου με ένεμα ειδικού τύπου  λχ grout Cable, το 
οποίο έχει την δυνατότητα διοχέτευσης σε πολύ λεπτές ρωγμές λόγω των ιδιοτήτων του και μετά από 
καλή ανάδευση, στοιχείο απαραίτητο στην εφαρμογή της παρούσας εργασίας. Η εργασία περιλαμβάνει: 
 
• Καθαρισμό επιφανειών ενδελεχή για την απομάκρυνση  χαλαρών επικαθήσεων και κονιαμάτων 
από στοιχεία και επιφάνειες φυσικού ή τεχνητού λίθου ή άλλες ανάλογες επιφάνειες με μηχανικό 
τρόπο με βούρτσες και οδοντιατρικά εργαλεία και στο εσωτερικό ρηγματώσεων με νερό και 
υπεροξείδιο του υδρογόνου. 
 
• σφράγιση των ρωγμών με χαρτοβάμβακα που εφαρμόζεται στα χείλη της ρωγμής με καλή 
συμπίεση ώστε να ενσφηνωθεί στην ρωγμή και να μην διαρρεύσει το ένεμα. 
 
• παρασκευή του ενέματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
• προώθηση του ενέματος με υποδερμικές σύριγγες χειρός με άσκηση σταθερής πίεσης, από την 
κατώτερη στάθμη της ρωγμής προς την ανώτερη. Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ 

A.T. : 23 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.92.02 Πλήρωση ρωγμών σε στοιχεία φυσικού λίθου (πωρόλιθος, μάρμαρο) με ένεμα ειδικού 
τύπου 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7101 

Πλήρωση ρωγμών σε στοιχεία φυσικού λίθου με ένεμα με βάση την φυσική υδραυλική άσβεστο NHL 5 λχ 
τύπου Inezione per legante 790 ή ισοδύναμού του, το οποίο έχει την δυνατότητα διοχέτευσης σε 
πολύ λεπτές ρηγματώσεις λόγω των ιδιοτήτων του και μετά από καλή ανάδευση, στοιχείο απαραίτητο 
στην εφαρμογή της παρούσας εργασίας. Η εργασία περιλαμβάνει: 
 
• Καθαρισμό επιφανειών ενδελεχή για την απομάκρυνση  χαλαρών επικαθήσεων και κονιαμάτων 
από στοιχεία και επιφάνειες φυσικού ή τεχνητού λίθου ή άλλες ανάλογες επιφάνειες με μηχανικό 
τρόπο με βούρτσες και οδοντιατρικά εργαλεία και στο εσωτερικό ρηγματώσεων με νερό και 
υπεροξείδιο του υδρογόνου. 
 
• σφράγιση των ρωγμών με χαρτοβάμβακα που εφαρμόζεται στα χείλη της ρωγμής με καλή 
συμπίεση ώστε να ενσφηνωθεί στην ρωγμή και να μην διαρρεύσει το ένεμα. 
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κατώτερη στάθμη της ρωγμής προς την ανώτερη. 
 
Τιμή ενός (1) μετρικού μέτρου (m) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00 

(Ολογράφως) : τριάντα 

A.T. : 24 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.03.01 Σφράγιση ρωγμών σε στοιχεία φυσικού ή τεχνητού λίθου με λεπτόκοκκο κονίαμα 
υδραυλικής ασβέστου NHL 5 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7101 

Σφράγιση ρωγμών σε στοιχεία φυσικού ή τεχνητού λίθου με λεπτόκοκκο κονίαμα υδραυλικής 
ασβέστου NHL 5 με λευκή χαλαζιακή άμμο. Η εργασία περιλαμβάνει: 
• παρασκευή του λεπτόκοκκου κονιάματος  (κωδ ΚΣ) που περιέχει λευκή χαλαζιακή 
άμμο με την εμπορική ονομασία 0,1-0,3 κοκκομετρίας  75μm-850mμ (65% κατά βάρος) και 
φυσική υδραυλική άσβεστο NHL5 ώς συνδετικό (35% κατά βάρος). Ο λόγος νερού προς 
συνδετικό δε πρέπει να ξεπερνά το 0,48 κατά βάρος του συνδετικού (ΝΗL5).Για την 
επίτευξη αισθητικής συμβατότητας με τα υπάρχοντα δομικά υλικά μπορούν να προστεθούν 
χρωστικές σε σκόνη (όμπρα ψημμένη η ώχρα Γαλλίας) σε ποσοστό 2-5% του συνδετικού. 
Η τελική απόχρωση θα επιλεχθεί από τους επιβλέποντες μετά από δοκιμές. Η παρασκευή 
του κονιάματος γίνεται ως εξής : ανάμειξη του συνδετικού με την χρωστική εν ξηρώ, 
στην συνέχεια προστίθεται το αδρανές και στο τέλος το νερό.  Η παρασκευή των κονιαμάτων 
πρέπει να γίνεται σε μηχανικό αναμικτήρα και σε τέτοια ποσότητα κάθε φορά, ώστε σε 
λιγότερο από μία ώρα, να έχει καταναλωθεί όλη η παρασκευασμένη ποσότητα. 
• Σφράγιση των ρωγμών. Το νέο κονίαμα θα πρέπει να εφαρμόζεται ασκώντας πίεση, 
ώστε να συμπυκνωθεί, κατά το δυνατόν περισσότερο, ως την παρειά των λίθων. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και συντήρηση των κονιαμάτων, μετά την εφαρμογή, σε υγρό 
περιβάλλον, με τακτική διαβροχή και κάλυψη με φύλλο PVC για τουλάχιστον 7 ημέρες, 
ενώ τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να γίνονται συχνές διαβροχές ώστε να ολοκληρωθεί 
ομαλά η διαδικασία της ωρίμανσης, προκειμένου να μην εμφανιστούν ρωγμές στην επιφάνεια 
και οι σφραγίσεις να αποκτήσουν τις προβλεπόμενες  αντοχές. 
 
Τιμή ενός (1) μετρικού μέτρου (m) : ……… Ευρώ 

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,00 

(Ολογράφως) : είκοσι τρία 

A.T. : 25 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.02.05 Αρμολόγημα σε μέλη από πωρόλιθο ή τεχνητό λίθο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7102 

Αρμολόγημα μεταξύ των στοιχείων από πωρόλιθο ή τεχνητό λίθο απ’ όπου έχει απωλεσθεί 
το κονίαμα, γίνεται με κονίαμα  τύπου Calce Storica ή ισοδύναμού του, με βάση τη 
φυσική υδραυλική άσβεστο NHL 5 ως συνδετικό και μέγιστη διάμετρο Ø αδρανών 1mm. 
Για την επίτευξη αισθητικής συμβατότητας με τον υπόλευκο πωρόλιθο μπορούν να 
προστεθούν χρωστικές σε σκόνη (όμπρα ψημμένη η ώχρα Γαλλίας) σε ποσοστό 3-5% του 
ξηρού κονιάματος. Η κατάλληλη ποσότητα χρωστικής θα επιλεγεί μετά από δοκιμή και 
την έγκριση των επιβλεπόντων. 
Η εργασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 
• Αφαίρεση των αποσαθρωμένων χαλαρών υλικών και φερτών υλών και το χώμα, με 
εξαιρετική επιμέλεια με λιθοξοϊκά εργαλεία και βούρτσες με προσοχή να μην προκληθούν 
εκδορές και βλάβες στα σταθερά δομικά υλικά και κονιάματα. Ο καθαρισμός θα ολοκληρωθεί 
με πλύσιμο των αρμών με νερό. 
• Διαβροχή του αρμού ούτως ώστε να μην αφυδατωθεί το κονίαμα. 
• Παρασκευή του κονιάματος σε μηχανικό αναμικτήρα και σε τέτοια ποσότητα κάθε 
φορά, ώστε σε λιγότερο από μία ώρα, να έχει καταναλωθεί όλη η παρασκευασμένη ποσότητα 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
• Το νέο κονίαμα εφαρμόζεται στους αρμούς με λεπτή σπάτουλα, ασκώντας πίεση, 
ώστε να συμπυκνωθεί, κατά το δυνατόν περισσότερο, ως την παρειά των λίθων, όπως στα 
διατηρούμενα κονιάματα αρμολογήματος. Καθαρισμός των υπολειμμάτων με καθαρό νερό 
και σφουγγάρι. 
• Συντήρηση των κονιαμάτων, μετά την εφαρμογή, σε υγρό περιβάλλον, με τακτική 
διαβροχή και κάλυψη με φύλλο PVC για τουλάχιστον 7 ημέρες, ενώ τις επόμενες ημέρες 
θα πρέπει να γίνονται συχνές διαβροχές ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία της 
ωρίμανσης, προκειμένου οι στερεώσεις να αποκτήσουν τις προβλεπόμενες  αντοχές. 
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Τιμή ανά μετρικό μέτρο 
Ευρώ (Αριθμητικά): 28,00 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ 

A.T. : 26 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.02.06 Αρμολόγημα τοιχοποιίας ευμεγέθων ημίεργων λίθων με κονίαμα βάσης υδραυλικής 
ασβέστου ΝΗL 3,5. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7102 

Αρμολόγημα τοιχοποιίας ευμεγέθων ημίεργων λίθων με κονίαμα βάσης υδραυλικής ασβέστου 
ΝΗL 3.5 και ασβεστολιθικά αδρανή με μέγιστο Ø 3mm τύπου Μalte di Alletamento 770 
ή ισοδύναμού του, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Στην εργασία (επί ήδη καθαρισμένων αρμών) περιλαμβάνονται 
• Διαβροχή του αρμού ούτως ώστε να μην αφυδατωθεί το κονίαμα. 
• Παρασκευή του κονιάματος σε μηχανικό αναμικτήρα και σε τέτοια ποσότητα 
κάθε φορά, ώστε σε λιγότερο από μία ώρα, να έχει καταναλωθεί όλη η παρασκευασμένη 
ποσότητα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
• Εφαρμογή του νέου κονιάματος στους αρμούς με σπάτουλα, ασκώντας πίεση, ώστε 
να συμπυκνωθεί, κατά το δυνατόν περισσότερο, ως την παρειά των λίθων, όπως στα 
διατηρούμενα κονιάματα αρμολογήματος. Καθαρισμός των υπολειμμάτων με καθαρό νερό 
και σφουγγάρι. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η συντήρηση των κονιαμάτων, μετά την εφαρμογή, σε υγρό 
περιβάλλον, με τακτική διαβροχή και κάλυψη με φύλλο PVC για τουλάχιστον 7 ημέρες, 
ενώ τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να γίνονται συχνές διαβροχές ώστε να ολοκληρωθεί 
ομαλά η διαδικασία της ωρίμανσης, προκειμένου οι στερεώσεις να αποκτήσουν τις 
προβλεπόμενες  αντοχές. 
 
Τιμή ενός (1)    μέτρου 
Ευρώ (Αριθμητικά): 43,00 

(Ολογράφως) : σαράντα τρία 

A.T. : 27 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.46.11 Επιχρίσματα τριών στρώσεων ειδικής σύνθεσης με οπλισμό υαλοπλεγμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7146 

Επίχριση ειδικής σύνθεσης τριών στρώσεων με έτοιμο κονίαμα τύπου Biocasa 
θώραξ (1η στρ)  και τύπου αφύγρανσης (2η στρ) ενώ τύπου Φίνο Ιταλικό ή ισοδύναμού των, 
θα  είναι η 3η στρώση. Επιπλέον το επίχρισμα θα ενισχυθεί με διπλό υαλόπλεγμα 
σταυρωτά τοποθετημένο. Το πρώτο μετά ακριβώς την πρώτη στρώση και ενσωματωμένο στο 
νωπό ακόμη κονίαμά της και το δεύτερο ομοίως στην δεύτερη στρώση. 
 
Τιμή ενός (1) τετραγωνικού μέτρου (m2) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : 28 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.46.21 Επιχρίσματα τριών στρώσεων ειδικής σύνθεσης τύπου Biocasa 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7146 

Επίχριση ειδικής σύνθεσης τριών στρώσεων με έτοιμο κονίαμα τύπου Biocasa θώραξ 
(1η στρ) , και τύπου αφύγρανσης (2η στρ) ενώ τύπου Φίνο Ιταλικό ή ισοδύναμών 
τους, θα  είναι η 3η στρώση. Εφαρμογή σύμφωνα με την μελέτη και τις προδιαγραφές 
του κατασκευαστή. 
 
Τιμή ενός (1) τετραγωνικού μέτρου (m2) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 21,00 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα 
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A.T. : 29 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.46.22 Επιχρίσματα με  ειδικό έτοιμο μίγμα θιξοτροπικού γεωκονιάματος 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7146 

Επίχριση ή παχύ αρμολόγημα-μίστρισμα, ειδικής σύνθεσης με έτοιμο ταχύπηκτο θιξοτροπικό 
ορυκτό  γεωκονίαμα χωρίς οργανικές ίνες, λχ τύπου Geolite 40 ή ισοδύναμού του, 
πιστοποιημένο  ως φιλικό προς το περιβάλλον,  με βάση γεωσυνδετικό υλικό 
κρυσταλλοποίησης, για  μονολιθική προστασία κατασκευών. 
Εφαρμογή σύμφωνα με την μελέτη και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή σε οποιαδήποτε 
θέση του έργου. 
 
Τιμή ενός (1) τετραγωνικού μέτρου (m2) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 30 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.03.05 Στερέωση  αποφλοιώσεων ή επισφαλών θραυσμάτων σε στοιχεία πωρολίθου με καρφίδες 
ανοξείδωτου χάλυβα ΑISI 316L 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7101 

Στερέωση-Συγκόλληση αποφλοιώσεων ή επισφαλών θραυσμάτωνσε στοιχεία πωρολίθου με 
κονίαμα & διασταυρούμενες καρφίδες. Το  κονίαμα περιέχει φυσική υδραυλική άσβεστο 
NHL5 ως συγκολλητικό (65% κατά βάρος) και λεπτόκοκκη  ηφαιστειακή γή <75μm (35% 
κατά βάρος). Στην ποσότητα του νερού που δεν πρέπει να υπερβαίνει τον λόγο 0,45 
του συνόλου προστίθεται ρευστοποιητής τύπου Glenium 11 ή ισοδύναμου, σε αναλογία 
1% κατά βάρος του συνδετικού, της υδραυλικής ασβέστου. Η εργασία μετά τον καθαρισμό 
που προβλέπεται ξεχωριστά, περιλαμβάνει: 
• Καθαρισμό των  θραυσιγενών επιφανειών με επιμέλεια ώστε να απομακρυνθούν 
όλα τα χαλαρά υλικά  και οι ρύποι με νερό, βούρτσα και υπεροξείδιο του υδρογόνου. 
• Δοκιμή προσαρμογής θραυσμάτων εν ξηρώ 
• Οι κοχλιοτομημένες ή μή ράβδοι ανοξείδωτου χάλυβα, grade 316L, τοποθετούνται 
σε κατάλληλα διαμορφωμένες οπές στη μάζα του μαρμάρου. πωρολίθου. Τα διατρήματα 
διανοίγονται με τρυπάνι με αδαμαντοφόρο κεφαλή με Ø2mm μεγαλύτερη από τις ράβδους, 
στις θραυσιγενείς επιφάνειες σε ακριβώς αντίστοιχες θέσεις. Τα διατρήματα, όταν τα 
θραύσματα προσαρμοστούν στην ορθή θέση, θα πρέπει να βρίσκονται σε ευθεία γραμμή. 
Με τον τρόπο αυτό οι οπές γίνονται εσωτερικά χωρίς να καταλήγουν στις εξωτερικές 
επιφάνειες. Οι οπές γεμίζονται με το κονίαμα συγκόλλησης (κωδ Σ0. 
• Παρασκευή του κονιάματος συγκόλλησης. Η παρασκευή του κονιάματος γίνεται με 
την εν ξηρώ ανάμειξη των υλικών, στην συνέχεια προστίθεται η αναγραφόμενη ποσότητα 
νερού που περιέχει τον ρευστοποιητή. 
• Διαβροχή των θραυσιγενών επιφανειών ούτως ώστε να μην αφυδατωθεί το κονίαμα. 
• Το κονίαμα εφαρμόζεται ως πολτός και στις δύο επιφάνειες των προς συγκόλληση 
επιφανειών θραύσης. Στην επιφάνεια δεν θα πρέπει να υπάρχει φιλμ νερού γιατί και αυτό 
θα προκαλέσει πρόβλημα στην  συγκόλληση.  Στην περίπτωση που κατά το ταίριασμα των 
θραυσμάτων γίνουν πολλές δοκιμές η μετακινήσεις, η διαδικασία  θα πρέπει να επαναληφθεί 
ξεπλένοντας το παλιό κονίαμα και φτιάχνοντας νέο μέχρι με μία κίνηση να έρθουν τα 
θραύσματα στη θέση τους και να  αφαιρεθεί η περίσσια με σφουγγάρι. 
• Οι συγκολλημένες αποφλοιώσεις πρέπει να στηριχθούν στην θέση τους με  κατάλληλα 
υποστηλώματα ώστε να μην μετακινηθούν τα θραύσματα  Οι συγκολλήσεις πρέπει να παραμείνουν 
νωπές για διάστημα μιας εβδομάδος με μόνωση με υγρά επιθέματα, και  η τακτική διαβροχή 
 
Τιμή ενός (1) τετραγωνικού μέτρου (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια 

A.T. : 31 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.03.06 Στερέωση μικρο-αποφλοιώσεων σε στοιχεία πωρολίθου.με ειδικό ένεμα και κονίαμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7101 

Στερέωση αποφλοιώσεων σε στοιχεία πωρολίθου με ειδικό κονίαμα υδραυλικής ασβέστου 
NHL 5 με λευκή χαλαζιακή άμμο. Η εργασία περιλαμβάνει: 
• πλήρωση με ένεμα με βάση την φυσική υδραυλική άσβεστο NHL 5 λχ  τύπου 
Inezione per legante 790 ή ισοδυνάλμου του, μετά από καλή ανάδευση 
• παρασκευή του λεπτόκοκκου κονιάματος  (κωδ ΚΣ) που περιέχει λευκή χαλαζιακή 

Σελίδα 28 από 36   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

άμμο με την εμπορική ονομασία 0,1-0,3 κοκκομετρίας  75μm-850mμ (65% κατά βάρος) και 
φυσική υδραυλική άσβεστο NHL5 ώς συνδετικό (35% κατά βάρος). Ο λόγος νερού προς 
συνδετικό δε πρέπει να ξεπερνά το 0,48 κατά βάρος του συνδετικού.Για την αισθητική 
συμβατότητα με τα υπάρχοντα δομικά υλικά μπορούν να προστεθούν χρωστικές σε σκόνη 
(όμπρα ψημμένη η ώχρα Γαλλίας) σε ποσοστό 2-5% του συνδετικού. Η τελική απόχρωση 
θα επιλεχθεί από τους επιβλέποντες μετά από δοκιμές. Η παρασκευή του κονιάματος 
γίνεται ως εξής : ανάμειξη του συνδετικού με την χρωστική εν ξηρώ, στην συνέχεια 
προστίθεται το αδρανές και στο τέλος το νερό.  Η παρασκευή των κονιαμάτων πρέπει να 
γίνεται σε μηχανικό αναμικτήρα και σε τέτοια ποσότητα κάθε φορά, ώστε σε λιγότερο 
από μία ώρα, να έχει καταναλωθεί όλη η παρασκευασμένη ποσότητα. 
• Στερέωση των αποφλοιώσεων με το κονίαμα που πρέπει να εφαρμόζεται ασκώντας 
πίεση, ώστε να συμπυκνωθεί, κατά το δυνατόν περισσότερο. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και συντήρηση των κονιαμάτων στερέωσης, μετά την εφαρμογή, 
σε υγρό περιβάλλον, με τακτική διαβροχή και κάλυψη με φύλλο PVC για τουλάχιστον 7 
ημέρες, ενώ τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να γίνονται συχνές διαβροχές ώστε να 
ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία της ωρίμανσης, προκειμένου οι στερεώσεις να αποκτήσουν 
τις προβλεπόμενες  αντοχές. 
 
Τιμή ενός (1) τετραγωνικού μέτρου (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια 

A.T. : 32 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.02.07 Στερέωση απολεπίσεων ή αποφλοίωσης μικρο-φθορών και τριχοειδών ρωγμών 
επιχρισμάτων 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7102 

Στερέωση απολεπίσεων ή αποφλοίωσης επιχρισμάτων τοιχοποιίας, μικρο-φθορών 
και τριχοειδών ρωγμών τους, και μικροσυμπληρώσεις σε κενά με κονίαμα με βάση την 
φυσική υδραυλική άσβεστο και αδρανή με μέγιστο κόκκο Ø 0,9 mm τύπου Sanastof ή 
ισοδυνάλμου του, στο οποίο μπορεί να προστεθεί χρωστική σε σκόνη σε ποσοστό 2-5% 
του συνδετικού ώστε να προσομοιάζει το υφιστάμενο έγχρωμο επισκευαστικό επίχρισμα. 
Η τελική απόχρωση θα επιλεχθεί από τους επιβλέποντες μετά από δοκιμές (περιλαμβάνονται). 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ 

A.T. : 33 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.02.12 Συγκόλληση θραυσμάτων σε μέλη από μάρμαρο με μεταλλικά στοιχεία οπλισμού από 
ανοξείδωτο χάλυβα, grade 316L και κονιάματα 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7102 

Συγκόλληση αποσπασμένων θραυσμάτων η και συρραφή θραυσμάτων που βρίσκονται στην θέση 
τους  σε αρχιτεκτονικά μέλη από μάρμαρο. Για την συγκόλληση των θραυσμάτων 
χρησιμοποιείται πολτός λευκού τσιμέντου τύπου Aalborg ή ισοδύναμο αυτού. 
Η εργασία για την συγκόλληση θραυσμάτων που έχουν αποκολληθεί περιλαμβάνει  (επί 
καθαρισμένων σχετικών επιφανειών): 
• Δοκιμή προσαρμογής καθαρισμών θραυσμάτων εν ξηρώ 
• Οι κοχλιοτομημένες ράβδοι ανοξείδωτου χάλυβα, grade 316L, τοποθετούνται σε 
κατάλληλα διαμορφωμένες οπές στη μάζα του μαρμάρου. Τα διατρήματα διανοίγονται με 
τρυπάνι με αδαμαντοφόρο κεφαλή με Ø2mm μεγαλύτερη από τις ράβδους, στις θραυσιγενείς 
επιφάνειες σε ακριβώς αντίστοιχες θέσεις. Τα διατρήματα, όταν τα θραύσματα προσαρμοστούν 
στην ορθή θέση, θα πρέπει να βρίσκονται σε ευθεία γραμμή. Με τον τρόπο αυτό οι οπές 
γίνονται εσωτερικά χωρίς να καταλήγουν στις εξωτερικές επιφάνειες. Οι οπές γεμίζονται 
με κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο NHL5 ως συγκολλητικό (65% κατά βάρος) και 
λεπτόκοκκη  ηφαιστειακή γή <75μm (35% κατά βάρος). Στην ποσότητα του νερού που δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τον λόγο 0,45 του συνόλου προστίθεται ρευστοποιητής τύπου 
Glenium 11 ή ισοδύναμο αυτού, σε αναλογία 1% κατά βάρος του συνδετικού, της υδραυλικής 
ασβέστου 
• Παρασκευή του κονιάματος συγκόλλησης. Η παρασκευή του κονιάματος γίνεται 
με την εν ξηρώ ανάμειξη των υλικών, στην συνέχεια προστίθεται η αναγραφόμενη ποσότητα 
νερού που περιέχει τον ρευστοποιητή. 
• Διαβροχή των θραυσιγενών επιφανειών ούτως ώστε να μην αφυδατωθεί το κονίαμα. 
•  Το κονίαμα εφαρμόζεται ως πολτός και στις δύο επιφάνειες των προς συγκόλληση 
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επιφανειών θραύσης. Στην επιφάνεια δεν θα πρέπει να υπάρχει φιλμ νερού γιατί και αυτό 
θα προκαλέσει πρόβλημα στην  συγκόλληση.  Στην περίπτωση που κατά το ταίριασμα των 
θραυσμάτων γίνουν πολλές δοκιμές η μετακινήσεις, η διαδικασία  θα πρέπει να επαναληφθεί 
ξεπλένοντας το παλιό κονίαμα και φτιάχνοντας νέο μέχρι με μία κίνηση να έρθουν τα 
θραύσματα στη θέση τους και να  αφαιρεθεί η περίσσια με σφουγγάρι. 
• Τα συγκολλημένα θραύσματα πρέπει να στηριχθούν στην θέση τους με  κατάλληλα 
υποστυλώματα ώστε να μην μετακινηθούν τα θραύσματα κατά την πρώτη φάση σταθεροποίηση 
του κονιάματος.  Η συγκολλήσεις πρέπει να παραμείνουν νωπές για διάστημα μιας εβδομάδος 
με μόνωση με υγρά επιθέματα, και  η τακτική διαβροχή 
Στην τιμή περιλαμβάνεται καθαρισμός μετά με  καθαρό νερό και σφουγγάρι.και η συντήρηση 
των κονιαμάτων, μετά την εφαρμογή, σε υγρό περιβάλλον, με τακτική διαβροχή και κάλυψη 
με φύλλο PVC για τουλάχιστον 7 ημέρες, και τις επόμενες ημέρες συχνές διαβροχές ώστε 
να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία της ωρίμανσης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο 
Ευρώ (Αριθμητικά): 330,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια τριάντα 

A.T. : 34 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\36.05.01 Συμπλήρωση στοιχείων τεχνητού λίθου με ειδικό κονίαμα και οπλισμό ανοξείδωτου χάλυβα 
316L. 
 

   

Κωδικοί αναθεώρησης: 40% ΟΙΚ 3874 
60% ΟΙΚ 7101 

Συμπλήρωση ανάγλυφων στοιχείων από τεχνητό λίθο με απώλεια >15cm3 με κονίαμα ώστε 
οι συμπληρώσεις να έχουν την ίδια μορφή, υφή και  απόχρωση με τα υφιστάμενα στοιχεία. 
Η εργασία περιλαμβάνει: 
-Οπλισμό  από κοχλιοτομημένες ράβδους ανοξείδωτου χάλυβα 316L Ø 4, 5, 6 χιλ ανά 10εκ 
με διατρήσεις με τριπάνι αδαμαντοφόρυο κεφαλής με Ø 2mm μεγαλύτερη από τις ράβδους 
που γεμίζονται με το κονίαμα ίδιας σύνθεσης με αυτό της συγκόλλησης, δηλαδή με 
-κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο NHL5 ως συγκολλητικό (65% κατά βάρος) και 
λεπτόκοκκη  ηφαιστειακή γή <75μm (35% κατά βάρος). Στην ποσότητα  του νερού που 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τον λόγο 0,45 του συνόλου προστίθεται ρευστοποιητής τύπου 
Glenium 11 ή ισοδύναμο αυτού, σε αναλογία 1% κατά βάρος του  συνδετικού, της υδραυλικής 
ασβέστου 
-Ξυλότυπο ή μικροξυλότυπο διαμορφούμενο ώστε να εξασφαλίζεται η αυτοτέλεια των μελών 
και άπεργο πάχους τάξης 1-2 εκ. σύμφωνα με την μελέτη. 
-Εφαρμογή -μετά από διάβροχή της επιφάνειιας- κονιάματος με βάση την φυσική υδραυλική 
άσβεστο NHL5 και  διαβαθμισμένα σύμφωνα με την μελέτη  αδρανή τύπου Restone ή ισοδυνάλμου του, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Περιλαμβάνεται επίσης και η προσθήκη χρωστικών 
σε σκόνη (όμπρα ψημμένη η ώχρα Γαλλίας) σε ποσοστό 5-8% κατά βάρος του ξηρού κονιάματος 
-Χύτευση σταδιακά κατά στρώσεις προκειμένου να επιτευχθεί σε μέγιστο βαθμό η σωστή 
πλήρωση των ξυλότυπων, ώστε να μην απαιτηθεί εκ των υστέρων σφράγιση. 
Τέλος οι εξωτερικές επιφάνειες-πρόσωπα προβλέπεται να λαξεύονται με την παρέλευση 
3-4 ημερών με κατάλληλο λιθοξοϊκό εργαλείο προκειμένου να αποδοθεί η επιφάνεια 
σύμφωνα με τη μορφή  των παρακείμενων αυθεντικών,  αφού έχει υπολογιστεί  το 
άπεργο 1-2 εκ. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται δοκιμή με ποσότητες χρωστικών για την τελική έγκριση της Επίβλεψης. 
 
Τιμή ενός (1) τετραγωνικού μέτρου (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 430,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα 

A.T. : 35 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\36.05.02 Συμπλήρωση στοιχείων πωρόλιθου με ειδικό κονίαμα και οπλισμό ανοξείδωτου χάλυβα 
316L. 
 

   

Κωδικοί αναθεώρησης: 40% ΟΙΚ 3874 
60% ΟΙΚ 7101 

Συμπλήρωση αναγλυφων ή επίπεδων στοιχείων πωρόλιθου με ειδικό κονίαμα και οπλισμό, 
ώστε οι συμπληρώσεις να έχουν την ίδια μορφή, υφή και  απόχρωση με τα υφιστάμενα 
στοιχεία. Η εργασία περιλαμβάνει: 
• Στερέωση της μάζας του πωρόλιθου με εφαρμογή υδατικού διαλύματος νανοσωματιδίων 
ασβεστίου σε αιθανόλη τύπου Calosil E25 ή ισοδύναμο αυτού,  έως κορεσμού μετά 
από δοκιμή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
• Τοποθέτηση οπλισμού από κοχλιοτομημένες ανοξείδωτες ράβδοι ανοξείδωτου χάλυβα 
316 L διαμέτρου  Ø 4, 5, 6 χιλ ανά 8-10εκ. Τα διατρήματα διανοίγονται με τρυπάνι με 
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αδαμαντοφόρο κεφαλή με διάμετρο 2mm μεγαλύτερη από τις ράβδους στις θραυσιγενείς 
επιφάνειες και γεμίζονται με κονίαμα από φυσική υδραυλική άσβεστο NHL5 ως συγκολλητικό 
(65% κατά βάρος) και λεπτόκοκκη  ηφαιστειακή γή <75μm (35% κατά βάρος). Στην ποσότητα 
του νερού που δεν πρέπει να υπερβαίνει τον λόγο 0,45 του συνόλου προστίθεται 
ρευστοποιητής τύπου Glenium 11 ή ισοδύναμο αυτού, σε αναλογία 1% κατά βάρος του 
συνδετικού, της υδραυλικής ασβέστου 
• Κατασκευή ξυλότυπου ο οποίος διαμορφώνεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
αυτοτέλεια των μελών και με υπολογισμένο  άπεργο πάχους 1-2 εκ. 
• Διαβροχή της επιφάνειας ώστε να είναι νωπή για να μην αφυδατωθεί το κονίαμα 
τεχνητού λίθου. 
• Παρασκευή του κονιάματος με βάση την φυσική υδραυλική άσβεστο NHL5 και καλά 
διαβαθμισμένα αδρανή τύπου Restone ή ισοδυνάλμου του,σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.  Για την αισθητική συμβατότητα με τα υπάρχοντα δομικά υλικά μπορούν να 
προστεθούν χρωστικές σε σκόνη (όμπρα ψημμένη η ώχρα Γαλλίας) σε ποσοστό 5-8% κατά 
βάρος του ξηρού κονιάματος. Η κατάλληλη ποσότητα χρωστικής θα επιλεγεί μετά από 
δοκιμή και την έγκριση των επιβλεπόντων. 
• Χύτευση  σταδιακά κατά στρώσεις προκειμένου να επιτευχθεί σε μέγιστο βαθμό η 
σωστή πλήρωση των ξυλότυπων, καθώς η εκ των υστέρων σφράγιση είναι προβληματική και 
ως προς την απόχρωση αλλά κυρίως ως προς την συνάφεια. Πρέπει να υπολογιστεί άπεργο 
πάχους 2 εκ. για την απόδοση της τελικής επιφάνειας. 
• Τέλος περιλαμβάνονται οι εξωτερικές λαξεύσεις επιφανειών στα πρόσωπα με 
κατάλληλα λιθοξοϊκά  εργαλεία  μετά την παρέλευση 3-4 ημερών. 
 
Τιμή ενός (1) κυβικού μέτρου (m3) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 430,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια τριάντα 

A.T. : 36 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\36.05.03 Μαρμάρινα συμπληρώματα θραυσμάτων  τάξης 30x30x30 cm με μία επιφάνεια επαφής 
   

Κωδικοί αναθεώρησης: 40% ΟΙΚ 3874 
60% ΟΙΚ 7101 

Κατασκευή μαρμάρινων συμπληρωμάτων θραυσμάτων  τάξης 30x30x30 cm με μία επιφάνεια 
επαφήςγια αποκατάσταση μαρμάρινων στοιχείων με λήψη εκμαγείων των θραυσιγενών 
επιφανειών και τη διαμόρφωση νέων μαρμάρινων συμπληρωμάτων ανάλογα με τη μορφή και 
την ποιότητα των αντίστοιχων αρχιτεκτονικών μελών.  Τα συμπληρώματα θα συγκολούνται 
με τα μέλη τους με ανεξάρτητη εργασία συγκόλλησης μαρμάρινων στοιχείων. 
Περιλαμβάνεται το υλικό λίθου ανάλογο του συμπληρούμενου και πλήρης εργασία μόρφωσης 
του συμπληρώματος. 
 
Τιμή ενός (1) τεμαχίου (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 220,00 

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι 

A.T. : 37 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\49.20.01 Στοιχεία σύνδεσης- συναρμολόγησης  λίθινων μελών ή δόμων από ράβδους ανοξείδωτου 
χάλυβα AISI 316L, κοχλιοτομημένες ή μη. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7312 

Στοιχεία σύνδεσης- συναρμολόγησης  λίθινων μελών ή δόμων από ράβδους ανοξείδωτου χάλυβα AISI 
316L, κοχλιοτομημένες ή μη, σε κατάλληλη εντορμία, κατασκευαζόμενες σύμφωνα με τις τεχνικές 
περιγραφές και προδιαγραφές των μελετών, καθώς και με τις οδηγίες της επίβλεψης με οποιαδήποτε 
κατάλληλη και επιτρεπόμενη μέθοδο και μέσα, δηλαδή προμήθεια επί τόπου όλων των απαιτούμενων 
υλικών, χρήση οποιωνδήποτε μέσων και πλήρης εργασία τοποθέτησης της ράβδου, σύνδεσης και 
συναρμολόγησης. 
 
 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, η εργασία διάνοιξης της οπής,η 
τοποθέτηση της ράβδου οπλισμού και πλήρης εργασία σύνδεσης και συναρμολόγησης. 
 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00 

(Ολογράφως) : οκτώ 
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A.T. : 38 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.48.01 Στερέωση βοτσαλωτού δαπέδου και του υποβάθρου του. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7320 

Στερέωση βοτσαλωτού δαπέδου που είναι επισφαλή με ένεμα με βάση την φυσική υδραυλική 
άσβεστο NHL 3,5 τύπου  legante per inezione  790 ή ισοδύναμο αυτού, σύμφωνα 
με την διαδικασία που περιγράφεται στην μελέτη. Η εισπίεση του ενέματος γίνεται με 
υποδερμικές σύριγγες. Οι περιοχές όπου έχει γίνει στερέωση πρέπει να παραμείνουν 
νωπές για 5-7 ημέρες με επιθέματα. 
Περιλαμβάνεται επίσης η συμπλήρωση του κονιάματος του υποστρώματος όπου έχει απωλεσθεί 
με κονίαμα με βάση την φυσική υδραυλική άσβεστο NHL 5 με μέγιστη διάμετρο αδρανών 
Ø1mm τύπου  Calce Storica, ή ισοδύναμο αυτού. 
 
Τιμή δαπέδου κατ' αποκοπή 
Ευρώ (Αριθμητικά): 370,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα 

A.T. : 39 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\48.51.01 Συμπληρώσεις με συμπαγείς δομικούς ή μη οπτόπλινθους 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1 

Συμπληρώσεις με συμπαγείς δομικούς  ή μη οπτόπλινθους  ίδιων διαστάσεων απόχρωσης 
και υφής με τους υπάρχοντες και τοποθέτησή τους με έτοιμο κονίαμα με βάση την 
υδραυλική άσβεστο NHL 3,5 και ασβεστολιθικά αδρανή με μέγιστο Ø 3mm τύπου Μalte 
di Alletamento 770 ή ισοδυνάλμου του,το οποίο εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. 
 
Τιμή ενός (1)  τεμάχιου 
Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00 

(Ολογράφως) : δέκα 

A.T. : 40 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\48.52.01 Αποκατάσταση με αντικατάσταση διακοσμητικών κεραμικών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1 

Προμήθεια διακοσμητικών κεραμικών στοιχείων (στοιχεία απόληξης καμινάδων, ακροκέραμα) 
σε οποιαδήποτε  στάθμη, συνθέτου  ή  πολυσυνθέτου σχεδίου, πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων, 
οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης, πού περιλαμβάνει: 
• την προμήθεια όμοιων με τα υπάρχοντα κεραμικά στοιχεία  διαστάσεων και 
μορφής (απόχρωση σύσταση και υφή 
•την τοποθέτηση τους στην αντίστοιχη αυθεντική θέση, με κοινό τσιμεντοκονίαμα 
 
Τιμή ενός (1)  τεμάχιου 
Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00 

(Ολογράφως) : σαράντα 

A.T. : 41 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\52.03.06 Συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5203 

Συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων με εργασίες συγκόλλησης και σταθεροποίησης σανίδων ή 
πήχεων,  την αποκοπή και αντικατάσταση των σαθρών τμημάτων με ξύλο παρόμοιας 
ποιότητας και μηχανικής αντοχής με τα ξύλα κατασκευής.  Οι συγκολλήσεις των ξύλων 
γίνονται με ξυλόκολλα και το  στοκάρισμα φθορών προβλέπεται να γίνει με ακρυλικό 
στόκο. 
Στην εργασία περιλαμβάνεται τόσο ο ειδικός καθαρισμός με υλικό τύπου cirwood 
rinnovo όσο και  η αποκαθήλωση των στοιχείων των κουφωμάτων, μεταφορά στο ξυλουργείο 
και επανατοποθέτηση. 
 
Τιμή ενός (1) τετραγωνικού μέτρου κουφώματος(m2)     Ευρώ 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 125,00 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι πέντε 

A.T. : 42 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\54.34.01 Εξώφυλλα γαλλικού τύπου από Pitch pine 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5431 

Εξώφυλλα γαλλικού τύπου, από ξυλεία τύπου Pitch pine, 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). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 155,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε 

A.T. : 43 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.50.01 Συμπλήρωση ελλειπόντων σιδηρών στοιχείων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530 

Συμπλήρωση ελλειπόντων σιδηρών στοιχείων λχ τμημάτων κιγκλιδωμάτων, όμοιων  με τα 
αυθεντικά ως προς τις διαστάσεις και τη μορφή ή εξαιρετικά αποσαθρωμένων με αφαίρεση 
των οξειδωμένων υπολειμμάτων με ταχυτροχό, και τοποθέτηση νέων σιδηρών, με 
ηλεκτροσυγκόλληση.  Καθαρισμός  των  περιοχών συγκόλλησης από τα χαλαρά υπολείμματα 
και τρόχισμα 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (μ2) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : 44 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.50.02 Συμπλήρωση ελλειπόντων ορειχάλκινων χερουλιών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530 

Συμπλήρωση ελλειπόντων  ορειχάλκινων χερουλιών θυρών κτλ, όμοιων  με τα  αυθεντικά 
ως προς τις διαστάσεις και τη μορφή, προμήθεια και τοποθέτηση, με μικρουλικά. 
 
Τιμή ανά ζεύγος (μ2) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : 45 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\62.26.10 Υδρορροές  από θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους  ταξης 2mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116 

Υδρορροή από θερμογαλβανισμένη λαμαρίνα ψυχρής έλασης πάχους 2χιλ κατ' ελάχιστο 
μαζί με τα στηρίγματα από επίσης θερμογαλβανισμένα στοιχεία  προσαρμοσμένα με 
ανοξείδωτα  βλήτρα AISI316L, και διατήρηση τυχόν υφιστάμενων με την κρίση της 
επίβλεψης, σύμφωνα με το σχεδιο και οδηγίες της Επίβλεψης. 
Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση. 
 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 19,00 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα 

A.T. : 46 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.25.10 Συντήρηση ορειχάλκινων στοιχείων μικρών διαστάσεων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7745 

Συντήρηση ορειχάλκινων στοιχείων μικρών διαστάσεων που περιλαμβάνει : 
• Αφαίρεση του λεπτού στρώματος οξείδωσης του μετάλλου ή άλλων επικαθήσεων 
που αλλοιώνουν τη μορφή των χειρολαβών που βρίσκονται στερεωμένες στις εξώθυρες. 
Η εργασία περιλαμβάνει: 
• Αποσυναρμολόγηση από την θέση τους και απομάκρυνση των χαλαρών επικαθήσεων 
με μαλακό ύφασμα. 
• Καθαρισμός με στιλβωτικό μετάλλων τύπου Brasso με μαλακό πανί 
• Προστασία με εφαρμογή με πινέλο ακρυλικής ρητίνης τύπου Incralacή ισοδυνάμου 
του, (δύο στρώσεις),με την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης και 
στα ξύλινα μέρη των θυρόφυλλων. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 10,00 

(Ολογράφως) : δέκα 

A.T. : 47 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.92.01 Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με καύση των παλαιών 
χρωμάτων με καμινέττο 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7792 

Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωμάτων οποιωνδήποτε ελαιοχρωματισμένων επιφανειών και απόξεση αυτών με 
σπάτουλα (υλικά, ικριώματα και εργασία). 
 
 
Με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέττο. 
 

 Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 48 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.82.11 Βαφή ξύλινων επιφανειών  τύπου Atriawood Flating. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7787 

Προετοιμασία και βαφή ξύλινων επιφανειών που περιλαμβάνει: 
Προετοιμασία με τύπου Atriawood impregnante ή ισοδύναμο αυτού σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή και  Βαφή τύπου AtriawoodFlatting ή ισοδύναμο αυτού σε απόχρωση που 
θα επιλεχθεί από την Επίβλεψη μετά από δειγματισμό (περιλαμβάνεται, με ή χωρίς 
σπατουλάρισμα) σύμφωνα  με την υπάρχουσα απόχρωση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

A.T. : 49 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.67.11 Αντιδιαβρωτική βαφή δύο στρώσεων οξειδίων ψευδαργύρου κιγκλιδωμάτων απλού 
σχεδίου ράβδων έως 1'' και με τάξη 8 ραβδων ανά μ2 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 

Αντιδιαβρωτική βαφή δύο στρώσεων οξειδίων ψευδαργύρου κιγκλιδωμάτων απλού σχεδίου 
ράβδων έως 1'' και με τάξη 8 ραβδων ανά μ2 δηλαδή καθαρών και στεγνών επισκευασμένων 
επιφανειών που περιλαμβάνει δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υποστρώματος και δύο 
στρώσειςβαφής με υλικά με βάση τα οξείδια ψευδαργύρου σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή (ολόπλευρη βαφή κιγκλιδώματος προμετρούμενης επιφάνειας άπαξ). 

Σελίδα 34 από 36   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Για την προετοιμασία της επιφάνειας που προσφέρει ανοδική προστασία στο σίδηρο 
χρησιμοποιείται  φωσφορικός ψευδάργυρος τύπου Zinc Rich Epoxy Primer, ή ισοδύναμού 
του,(πάχος στρώσης έως 130μm) και αντιδιαβρωτικό τύπου MIOX  ή ισοδύναμού του, 
(πάχος στρώσης 50-70μm) και για την βαφή αλιφατική ακρυλική  πολυουρεθάνη τύπου 
PU top coat 2k  ή ισοδύναμού του,(πάχος στρώσης έως 50-60μm), σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
Η απόχρωση θα επιλεγεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης μετά από δοκιμές 
(περιλαμβάνονται). 
 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 20,50 

(Ολογράφως) : είκοσι και πενήντα λεπτά 

A.T. : 50 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.67.14 Χρωματισμοί σωλήνων και παρόμοιων στοιχείων διαμέτρου από 4''-6'' με αντιδιαβρωτική 
βαφή δύο στρώσεων οξειδίου ψευδαργύρου. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Χρωματισμοί σωλήνων και παρόμοιων στοιχείων διαμέτρου από 4''-6'' με αντιδιαβρωτική 
βαφή δύο στρώσεων οξειδίου ψευδαργύρου επί καθαρών και στεγνών ή/και επισκευασμένων 
επιφανειών που περιλαμβάνει δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υποστρώματος και δύο στρώσεις 
βαφής με υλικά με βάση τα οξείδια ψευδαργύρου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
Για την προετοιμασία της επιφάνειας που προσφέρει ανοδική προστασία στο σίδηρο 
χρησιμοποιείται  φωσφορικός ψευδάργυρος τύπου Zinc Rich Epoxy Primer, ή ισοδύναμού 
του,(πάχος στρώσης έως 130μm) και αντιδιαβρωτικό τύπου MIOX  ή ισοδύναμού του, 
(πάχος στρώσης 50-70μm) και για την βαφή αλιφατική ακρυλική  πολυουρεθάνη τύπου 
PU top coat 2k  ή ισοδύναμού του,(πάχος στρώσης έως 50-60μm). Η απόχρωση θα επιλεγεί 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης μετά από δοκιμές (περιλαμβάνονται). 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00  "Αντισκωριακή προστασία και 
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 12,50 

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 51 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.21 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς 
ακρυλοσιλαξανικής βάσης 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 

Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με  χρώματα υδατικής διασποράς ακρυλοσιλαξανικής 
βάσης  λχ τύπου Biocasa Αφυγρόχρωμα, ή ισοδύναμού του, με το ανάλογο αστάρι του 
τύπου λχ Αστάρι Αφυγροχρώματος ή ισοδύναμού του, . Η κατάλληλη  απόχρωση θα ορισθεί 
από την Επίβλεψη μετά από δοκιμές (περιλαμβάνονται εδώ)  σύμφωνα με την υπάρχουσα 
απόχρωση και την προτεινόμενη στην μελέτη. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

A.T. : 52 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.20 Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με φωτοκαταλυτικό ψυχρό χρώμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7786.1 

Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με φωτοκαταλυτικό ψυχρό χρώμα, δηλαδή βαφή με 
εφαρμογή ασταριού τύπου Cool Barrier Grip Sil ή ισοδύναμο αυτού και βαφή που παρέχει 
θερμομονωτική προστασία  με φωτοκαταλυτική αυτοκαθαριζόμενη δράση τύπου Active cool. 
Η κατάλληλη απόχρωση θα ορισθεί από την Επίβλεψη μετά από δοκιμές (περιλαμβάνονται 
εδώ) σύμφωνα με την υπάρχουσα απόχρωση και την προτεινόμενη στην μελέτη. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 19,00 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα 

A.T. : 53 
    

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.95.01 Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ειδικών επαλέιψεων. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 

Προστασία επιφανειών από Graffiti όπου περιλαμβάνονται: 
Εφαρμογή με ειδικό αστάρι πρόσφυσης τύπου GRAFFITI MAGIC-SEALER, ή παρόμοιο , επιλεγμένο ανάλογα 
με το πορώδες της επιφάνειας,  σε επιφάνεια στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες, βρωμιές και 
λιπαρές ουσίες. 
 
Για επιφάνειες από φυσικούς λίθους, μάρμαρο, γρανίτη, γύψο, σκυρόδεμα, φυσικό τούβλο θα 
επιλεχθεί το GRAFFITI MAGIC SEALER - POROUS της NEW PRO, ή παρόμοιο. Για επιφάνειες από γυαλί, 
πλαστικό, μέταλλο, ξύλο  καθώς και βαμμένες επιφάνειες θα επιλεχθεί το GRAFFITI MAGIC-SEALER – 
NON POROUS της NEW PRO, ή παρόμοιο, δηλαδή υλικό άοσμο (διαφανές), ματ, UV resistant, ανθεκτικό 
σε άλατα, στην όξινη βροχή, υδατοαπωθητικό και αδιάβροχο, με κατανάλωση 0,15-0,20lt/m2. 
Εφαρμόζεται σε μια στρώση με ρολό, βούρτσα ή ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης, σε θερμοκρασίες από 5°C 
έως 30°C και υγρασία που να μην υπερβαίνει το 85%. 
 
Μετά την πάροδο δύο(2) ωρών από την εφαρμογή του υλικού, η επιφάνεια είναι έτοιμη για την 
εφαρμογή του υλικού προστασίας επιφανειών   Newpro Graffiti GUARD Magic της NEW PRO ή παρόμοιο. 
Το υλικό είναι άχρωμο (διαφανές), ματ, UV resistant, σταθερό και ισχυρό για μακροχρόνια 
προστασία από graffiti, με κατανάλωση 0,10-0,12lt/m2. Το υλικό εφαρμόζεται σε μια στρώση με 
ρολό, βούρτσα ή ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης και σε θερμοκρασίες από 5°C έως 30°C και υγρασία που να 
μην υπερβαίνει το 85%. Το υλικό προστασίας μετά την πάροδο έξι (6) ωρών από την εφαρμογή μπορεί 
να καθαριστεί επανειλημμένα για πάνω από 50 τοπικούς καθαρισμούς για την αφαίρεση κάθε είδους 
graffiti, βρωμιάς και χρώματος με την χρήση μαλακού σφουγγαριού και νερού. Δεν απαιτείται η 
χρήση διαλυμάτων καθαρισμού και απαγορεύεται ή χρήση πιεστικού μηχανήματος. Το υλικό δεν μπορεί 
να έχει glossy (γυαλιστερή) διαφανή επιφάνεια. Το υλικό έχει εγγύηση αντοχής σε έκθεση σε 
περιβαλλοντικές συνθήκες για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια. 
 
 
Πλήρης περατωμένη εργασία και υλικά, επί οποιασδήποτε επιφάνειας, εκτελεσμένης σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το επίπεδο εργασίας, καθοριζόμενη καλώς, εκτελεσμένης σύμφωνα με τη μελέτη, τις 
ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης 
του έργου και του προμηθευτή των υλικών 
 
 

 Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

είκοσι πέντε 

Αθήνα       02 Ιουνίου 2020 Χαλκίδα,       ...... Ιού....   2020  

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Οι ελεγκτές 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής 

    

Λίθου Συντήρησις Ε.Π.Ε.  Δογάνη Γαλανού 
Δογάνη Ιωάννα Συντηρήτρια Αρχ κ Εργων 

Τεχνης 
 

Κλουτσινιώτη Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχ. 

 

   

Γεώργιος Π. Αντωνίου, Αρχιτέκτων Μηχ 
ΕΜΠ   ΑναστηλωτήςUoYorkUK 
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