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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ 

 

1. Όπου στο τιμολόγιο και στον προϋπολογισμό αναγράφεται ο κωδικός ΟΔΝ ΝΕΤ-Χ-Χ-Μ, ή υπάρχει 

αστερίσκος (*), η τιμή έχει προσαυξηθεί για μεταφορά κ απόθεση σε κατάλληλο χώρο, για απόσταση 

25χιλιομετρων (προσαύξηση τιμής για μεταφορά σε αστικές περιοχές (απόσταση ≥ 5 km): 0,21 €/μ3*km * 

25 km= 5.25€.) 

2. Να ληφθεί υπόψη το ΦΕΚ 1746 Β/19.05.17, Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για 

δημόσιες συμβάσεις έργων του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, που ισχύει από την 

ημέρα δημοσίευσής του και αντικαθιστά τους παλιότερους όρους και περιγραφές του αναλυτικού τιμολογίου 

ΝΕΤ 2013. Εάν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε περιγραφές άρθρων του παρόντος τιμολογίου από 

αυτές που προβλέπει το ΦΕΚ, να αντικατασταθούν από αυτές που προβλέπει ο νέος Κανονισμός. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_ ΑΜ .  3/2022 

  

 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την 

έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη 

Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως 

περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος 

περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις 

ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών 

μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο 

κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό 

αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, 

ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 

μεταφορικών του μέσων.  

1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 

μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και 

προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των 

μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 

πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των 

πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 

λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την 

Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν 

περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 
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 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την 

παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε 

ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, 

επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, 

θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή 

τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 

(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, 

επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που 

απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 

προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό 

εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον 

προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 

σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών 

και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές 

δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων 

προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά 

το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή 

οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους 

ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή 

άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 

μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη 

των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων 

εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή 

ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των 

μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, 

θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  
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1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών 

τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι 

και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και 

μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο 

του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η 

συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και 

τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του 

έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την 

αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν 

προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των 

περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 

(άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 

προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών 

όρων  

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που 

οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την 

προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, 

Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, 

γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, 

είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος 

Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. 

εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των 

εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
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(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας 

πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων 

στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και 

γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του 

εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή 

διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 

προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής 

σήμανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης 

τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για 

την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την 

προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 

κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 

εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας 

υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι 

δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών 

στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 

πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με ερευνητικές 

τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των 

προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 

προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται 

κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του 

έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν 

προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών 

κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας 

κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 
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1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν 

εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την 

πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των 

εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους 

βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως 

εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) 

που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και 

γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις 

εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή 

διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική 

έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των 

αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 

ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 

υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών 

επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι 

δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με 

οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο 

στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον 

Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων 

κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία 

και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 

δημοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων 

στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, 

υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την 

είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του 

Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε 
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συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 

δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων 

κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως 

καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως 

αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και 

διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις 

δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών 

εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται 

στα έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται 

στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, 

εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 

απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι 

δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς 

Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα 

μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του 

προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν 

περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 
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(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, 

χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, 

εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες 

υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση των 

εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής 

απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 

απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες 

αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, 

ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους 

και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης 

ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών 

προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους 

δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του 

παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα των 

αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο 

προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως 

μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 
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     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου 

(12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 

12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου 

(240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 

mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 

 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Δ22/οικ. 1989/12-3-2020 (ΦΕΚ 1437/Β’/16-4-20) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών, τροποποιείται η έναρξη ισχύος των εγκεκριμένων εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 

(ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. 

Ειδικότερα, η ισχύς της με αρ. πρωτ. Δ22/4193/22-11-2019 (ΦΕΚ 4607/Β’/13-12-19) απόφασης του Υπουργού 

Υποδομών & Μεταφορών, αρχίζει από την 01/09/2020. 

 

372 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες  

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ2221/B/30-7-2012) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή 

σε όλα τα Δημόσια Έργα τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ). 

Με τις με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), ΔΙΠΑΔ/οικ.628/7-10-2014 (ΦΕΚ:2828/Β/21-

10-2014), ΔΙΠΑΔ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ:3068/Β/14-11-2014), ΔΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524 Β’ /16-08-2016) 

Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανεστάλη η υποχρεωτική εφαρμογή εξήντα οκτώ (68) 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), λόγω της αναγκαιότητας άμεσης επικαιροποίησής τους. 

Οι υπόλοιπες τριακόσιες εβδομήντα δύο (372) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) ισχύουν με υποχρεωτική 

εφαρμογή στα Δημόσια Έργα 
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει 

μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των 

έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να 

επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με 

δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 

διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως 

ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν 

Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής 

καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του 

παρόντος Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, 

ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου 

άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που 

περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

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

παρόντος. 

 

 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 

 

 Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από 

επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

 Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και 

μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή 

αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά 
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μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού 

εξοπλισμού. 

 Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί 

προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές 

σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

 Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από 

πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 

150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών 

ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί 

και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες 

στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), 

όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες 

στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς 

ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό 

ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

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

κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

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

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

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - 

κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 
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- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις 

πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

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

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

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

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

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

μικροκυμάτων 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού 

προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία 

άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών 

στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες 

επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται 

ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών 

επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 
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Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω 

και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα 

είδη χρωματισμών.  

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί 

όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική 

χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που 

εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν 

εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων.  

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για 

έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες 

εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων 

κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια 

των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος 

(βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή 

κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 

α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του 

ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% 

του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

 

1,00 
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α/α Είδος Συντελεστής 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 

γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 

3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 

διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 

συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 

θερμαντικών σωμάτων 

 

 

 

 

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

 Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά 

κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα 

κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές 

ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 
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Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν 

ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 

 Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος 

(extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με 

μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

 Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, 

υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή 

διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο 

ΝΕΤ ΟΙΚ. Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά 

χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση 

με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 

 Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 

12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - 

Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - 

Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 

 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς 

και δύσκολης κατεργασίας  

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

 

 

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

 Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο. 

 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα 

άρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το 

άρθρο 78.05. 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 
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Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του 

άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις 

εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση 

χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές 

προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 

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

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 

Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 

παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της 

καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 

 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, 

με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

 

 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 

ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

Σε αστικές περιοχές 

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 

φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 

θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 

εκσκαφές) 

0,03 
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Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 

άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα 

(m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, 

όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), 

προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με 

βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 

αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται 

η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν 

διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, 

έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα 

προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων 

και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 

 

 ΣΕ ΟΣΑ ΟΝΟΜΑΤΑ/ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΡΘΡΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ "Μ" Η «ΜΕΤ», ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ, ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 25χιλιομέτρων (προσαύξηση τιμής για μεταφορά σε 

αστικές περιοχές (απόσταση ≥ 5 km): 0,21 €/μ3*km * 25 km= 5.25€.) 

 

https://www.ggde.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=656:anastoli_ypoxreotikis_efarmogis_penin

ta_enea_ellinikon_texnikon_prodiagrafon_elot_etep&Itemid=285 

 

A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

 

 

 Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων 

εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι μεν 

φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον 

προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ.  
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 Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος (συνολική 

ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις) 

 
 

 

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 

 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των 
πρανών και του πυθμένα τους,  

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια 
των γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες,  

 η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης 
και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες 
τελικές ή προσωρινές θέσεις 

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των 
χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

 η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

 η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι 
του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), 
όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 
πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

 οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
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 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, 
που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή 
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισμούς.  
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού 
τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, 
επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Πέντε ευρώ και ενενηντα πέντε λεπτά  

                        Αριθμητικά:   5,95€    

(η τιμή συμπεριλαμβάνει προσαύξηση τιμής για μεταφορά σε αστικές περιοχές (απόσταση ≥ 5 km): 0,21 

€/μ3*km * 25 km= 5.25€.) 

    

 

 1.2 ΝΕΤ-20.04.01.Μ-Α 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων- Σε εδάφη γαιώδη- ημιβραχώδη~ 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122) 

 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, πλάτους 

βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m 

από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η 

στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την 

αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική 

αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 

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

απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

 

Μονάδα μέτρησης Κυβικά : μέτρα Αναθεωρείται με   :ΟΙΚ 2122: 100.00% 

Ευρώ :       Είκοσι πέντε και Πενήντα λεπτά (η τιμή συμπεριλαμβάνει προσαύξηση € 25.50 

τιμής για μεταφορά σε αστικές περιοχές (απόσταση ≥ 5 km): 0,21 €/μ3*km * 25 km= 5.25€.) 
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1.3 ΟΙΚ ΝΕΤ-20.05.01.Μ-Α 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων- Σε εδάφη 

γαιώδη- ημιβραχώδη 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124) 

 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 

m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής 

εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' 

άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται διαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των 

παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύμφωνα με την μελέτη του 

έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, 

με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ 

και μετά την εκσκαφή. 

 

Μονάδα μέτρησηςΚυβικά : μέτρα Αναθεωρείται με   :ΟΙΚ 2124: 100.00% 

Ευρώ :   Εννέα και Εβδομήντα πέντε λεπτά (η τιμή συμπεριλαμβάνει € 9.75 

προσαύξηση τιμής για μεταφορά σε αστικές περιοχές (απόσταση ≥ 5 km): 0,21 €/μ3*km * 25 km= 5.25€.) 

 

 

 1.4 ΟΙΚ ΝΕΤ-20.01.01-Α 

Εκθάμνωση εδάφους- Με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m 

 

 Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και 

καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με 

βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, 

σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ. 

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος (συνολική ποσότητα 

προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101) 

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2) 

Μονάδα μέτρησηςΤετραγωνικά : μέτρα Αναθεωρείται με   :ΟΙΚ 2101: 100.00% 

Ευρώ : Τέσσερα και Πενήντα λεπτά € 4.50 
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 1.5 ΝΕΤ-20.01.02-Α 

Εκθάμνωση εδάφους- Με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m 

 

 Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και 

καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με 

βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, 

σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους του ΝΕΤ ΟΙΚ. Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα 

επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που 

διατίθενται για επανεπιχώσεις) (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101) 

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" 

 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2) 

Μονάδα μέτρησηςΤετραγωνικά : μέτρα Αναθεωρείται με  :ΟΙΚ 2101: 100.00% 

Ευρώ : Πέντε και Εξήντα λεπτά                                                                                               € 5.60 

 

 
 

1.6  Μεταφορές με αυτοκίνητο  
 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 

 
δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ10.07.01) 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 
 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 

ΕΥΡΩ    τριάντα πέντε λεπτά   0,35€ 

 

  

1.7  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ 20.30) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.   

ΕΥΡΩ   Ενενήντα λεπτά   

  0,90 €  
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1.8 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων. (ΟΙΚ20.31.01) με την 

διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2172 

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και 

κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του 

μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση. 

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

 

ΕΥΡΩ   Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά  

 6,70 € 

   

1.9 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων. (ΟΙΚ20.31.02) χωρίς την 

διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση 

    Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2173  

 

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και 

κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του 

μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση. 

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

  

ΕΥΡΩ   Πέντε ευρώ  

 5,00 € 

  

1.10  Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΟΙΚ 20.40) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2177  

 

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα, μονότροχο και 

λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς 

ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 

 

  ΕΥΡΩ Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

  5,60 € 

 

1. 11  Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν  

αυτοκινήτων (ΟΙΚ 20.41)   

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2178 

Διακίνηση προς απόρριψη πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με χρήση 

διτρόχου ή ελαφρών εργοταξιακών οχημάτων εμπροσθίας ανατροπής (mini dumpers), εντός του εργοταξίου ή μέχρι 
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του ορίου που προβλέπεται από την μελέτη ή καθορίζεται από την Υπηρεσία. Η τιμή έχει εφαρμογή μόνον σε 

περιπτώσεις σημαντικής έκτασης πλαγίων μεταφορών, μετά από πλήρη τεκμηρίωση. 

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

 

ΕΥΡΩ  Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 

   2,20 €  

 

1.12  Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων (ΟΙΚ 22.45) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η 

απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την 

επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου  

 

ΕΥΡΩ    Δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

16,80 €  

 

 

1.13  Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων (ΟΙΚ 22.50) 

  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων 

(διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την μεταφορά προς 

φόρτωση ή αποθήκευση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας  

 

ΕΥΡΩ    Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά  

    5,60 € 

 

 

1.14 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 

ακεραίων πλακών(ΟΙΚ 22.21.01)  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238  

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου 

οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των 

απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

   ΕΥΡΩ Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

     4,50 € 
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1.15  Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε 

ποσοστό > 50% (ΟΙΚ 22.21.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2239 

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

κανονικά σχήματα. 

ΕΥΡΩ  Επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά  

   7,80€ 

 

1.16 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (ΟΙΚ 22.30.01) 

Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261.Α  

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε 

πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα 

πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή 

των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις 

φορτώσεως.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

 ΕΥΡΩ Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

   5,60 € 

 

1.17 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές (ΟΙΚ 22.30.02) 

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261B 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε 

πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα 

πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή 

των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις 

φορτώσεως.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ Εννιά ευρώ  

   9,00 € 
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1.18 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές (ΟΙΚ 22.30.03) 

       επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2261Γ 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε 

πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα 

πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της 

οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις 

θέσεις φορτώσεως. 

Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  11,20 

(Ολογράφως) :  έντεκα και είκοσι λεπτά 

 

 

1.19 Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m (ΟΙΚ 22.31.01) 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2265Α 

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε 

οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία 

μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσηςστις θέσεις φορτώσεως. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

ΕΥΡΩ Επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

  7,75€ 

 

 

1.20 Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m  

(ΟΙΚ 22.31.02)  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2265Β 

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε 

οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία 

μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

ΕΥΡΩ Έντεκα ευρώ και εικοσιπέντε λεπτά 

   11,25€ 

 

     1.21 ΝΕΤ-22.30.06-Α 

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές- Για ανοίγματα επιφανείας άνω 

του 1,00 m2 και έως 1,50 m2 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Β) 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε 

πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα 

πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή 
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των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις 

φορτώσεως. Με τις τιμές των άρθρων 22.30 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη 

διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση 

συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Μονάδα μέτρησηςΤεμάχια : Αναθεωρείται με  :ΟΙΚ 2264.1Β: 100.00% 

Ευρώ : Είκοσι οκτώ € 28.00 

 

 1.22 22.30ΣΧ 

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε 

οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, διαστάσεων από 0,50μ2 έως και 3,00μ2, με ή χωρίς 

επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 

Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές 

αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων 

(λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις 

φορτώσεως. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Μονάδα μέτρησηςΤεμάχια : Αναθεωρείται με  :ΟΙΚ 2261Α: 100.00% 

Ευρώ : Πενήντα € 50.00 

 

   1.23 ΟΙΚ ΝΕΤ-22.30.05-Α 

~Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές- Για ανοίγματα επιφανείας άνω 

των 0,50 m2 και έως 1,00 m2~ (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Α) 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε 

οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε 

οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 

απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών 

της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των 

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. 

Με τις τιμές των άρθρων 22.30 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα 

συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με 

τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων 

κλπ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Μονάδα μέτρησηςΤεμάχια : Αναθεωρείται με  :ΟΙΚ 2264.1Α: 100.00% 

Ευρώ : Είκοσι δύο και Πενήντα λεπτά € 22.50 
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 1.24     ΝΕΤ-22.10.01.Μ-Α 

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε 

στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. Συμπεριλαμβάνονται οι 

δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών 

αντιστηρίξεων, 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". Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής 

σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως Ευρώ : Τριάντα τρία και Είκοσι πέντε λεπτά (η τιμή συμπεριλαμβάνει 

προσαύξηση τιμής για μεταφορά σε αστικές περιοχές (απόσταση ≥ 5 km): 0,21 €/μ3*km * 25 km= 5.25€.) 

Ευρώ : Τριάντα τρία και εικοσιπέντε λεπτά                                                                       €  33,25 

                     

1.25 ΟΙΚ ΝΕΤ-22.15.01.Μ-Α 

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.Με εφαρμογή 

συνήθων μεθόδων καθαίρεσης  (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226) 

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

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, 

πλήν δαπέδων. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 

εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των 

προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους 

στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις 

στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

Μονάδα μέτρησηςΚυβικά : μέτρα 

Αναθεωρείται με  :ΟΙΚ 2226: 100.00% 

Ευρώ : Εξήντα ένα και Είκοσι πέντε λεπτά (η τιμή συμπεριλαμβάνει προσαύξηση τιμής για μεταφορά σε 

αστικές περιοχές (απόσταση ≥ 5 km): 0,21 €/μ3*km * 25 km= 5.25€.) 

Ευρώ : ΤΕξηντα ένα και εικοσιπέντε λεπτά                                                                       €  61,25 

 

 1.26 ΟΙΚ ΝΕΤ-22.22.01Α 

~ Καθαίρεση επικεραμώσεων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241  
 

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η 
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΟΙΚ 22.22.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 
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ΕΥΡΩ Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
                    6,70€ 

        

  

1.27 ΟΙΚ ΝΕΤ-22.45-Α   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 

Μονάδα μέτρησηςΤετραγωνικά : μέτρα 

Αναθεωρείται με :ΟΙΚ 2275: 100.00% 

Ευρώ : Δέκα έξι και Ογδόντα λεπτά € 16.80 

 

1.28 ΟΙΚ ΝΕΤ-22.50-Α 

~ Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων~ (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων 

(διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την μεταφορά προς 

φόρτωση ή αποθήκευση. Με τις τιμές των άρθρων 22.50 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων 

όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, 

υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 

Μονάδα μέτρησηςΤετραγωνικά : μέτρα Αναθεωρείται με  :ΟΙΚ 2275: 100.00% 

Ευρώ : Πέντε και Εξήντα λεπτά € 5.60 

 

   1.29 ΟΙΚ ΝΕΤ-22.55-Α~ Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης~ 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102) 

Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης (τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), 

σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με αποσυναρμολόγηση ή/και κοπή. 

Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς 

φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 "Καθαιρέσεις 

μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους". 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών. 

Μονάδα μέτρησηςΧιλιόγραμμα : Αναθεωρείται με   :ΟΙΚ 6102: 100.00% 

Ευρώ : Μηδέν ευρώ και σαρανταπέντε λεπτά € 0.45 

 

 

1.30 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου (ΟΙΚ 22.53) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του μονωτικού 

υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
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ΕΥΡΩ Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά                                                                                                           5,60 € 

 

 

1.31  Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών (ΟΙΚ 22.56) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102  

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση 

των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 "Καθαιρέσεις 

μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους". 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών. 

ΕΥΡΩ Τριάντα πέντε λεπτά                                                                                                                             0,35 € 

 

1.32  Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (ΟΙΚ 22.60) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236  

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη απόξεση/αφαίρεση της 

στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και μεταφορά των υλικών 

αποξήλωσης προς φόρτωση. 

    Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 

 

   ΕΥΡΩ Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά    2,20 € 

 

 

1.33 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων Για ξύλινα κιγκλιδώματα (ΟΙΚ 22.65.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των άχρηστων υλικών 

προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρήσιμων υλικών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ξυλείας 

ΕΥΡΩ  Πενήντα έξι ευρώ        56,00 € 

 

1.34 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων Για μεταλλικά κιγκλιδώματα (ΟΙΚ 22.65.02) 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών 

προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 

 

 ΕΥΡΩ  Τριάντα πέντε λεπτά   0,35 € 
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1.35 Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομών (ΥΔΡ 4.14) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 

Καθαίρεση κάθε είδους λιθοδομών ή πλινθοδομών, σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο 

εργασίας, με χρήση μηχανικού εξοπλισμού, με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση, συμπεριλαμβανομένων των 

κάθε είδους απαιτούμενων ικριωμάτων προσπέλασης και αντιστηρίξεων για την προστασία παρακείμενων 

κατασκευών. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η συγκέντρωση των προϊόντων της καθαίρεσης στον χώρο φόρτωσης, η επιλογή 

αξιοποιήσιμων για διάφορες κατασκευές (εάν προβλέπεται από την μελέτη) και η φόρτωση και μεταφορά τους σε 

οποιαδήποτε απόσταση, προς οριστική απόθεση ή αξιοποίηση.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση αναλυτική επιμέτρηση. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δεκαέξι ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά  

 Αριθμητικώς:  16,55 € [ με ΜΕΤ. (11,3+0,21*25) ]   

 

1.36  Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους               ΟΙΚ 22.20 

 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου 

Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών ΟΙΚ 22.20.01   

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 

 

ΕΥΡΩ Εφτά ευρώ και ενενήντα λεπτά  7,90€  

 

 

1.37   Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα (OIK 22.37) 

 

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε 

ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης 

των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως. 

 

     Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

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

        Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269Β 
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      ΕΥΡΩ     Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά   22,50 €  

 

 

1.38  Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ 22.23) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252  

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, 

ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση 

των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.  

ΕΥΡΩ Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

  5,60 € 

 

1. 39 Αποξήλωση υφιστάμενης μόνωσης δωμάτων (ΟΙΚ ΣΧ.-22.60)  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236  

Αποξήλωση υφιστάμενης μόνωσης δωμάτων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (με πλήρη απόξεση/αφαίρεση της 

στρώσης και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 

   ΕΥΡΩ Τέσσερα ευρώ 4,00 € 

 

 

1.40  Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώματα ( OIK 23.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2302  

Ικριώματα συνήθη σταθερά, οποιουδήποτε ύψους, από ξυλεία, για την εκτέλεση εργασιών εκτεινομένων κατ' 

επιφάνεια, όπως λιθοδομών, επιχρισμάτων, εξωτερικών χρωματισμών κλπ, με τα απαιτούμενα σιδηρικά συνδέσεως 

και πακτώσεως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η διάνοιξη των απαιτουμένων φωλεών, η επαναπλήρωσή τους και η 

αποκατάσταση τυχόν φθορών στα υπάρχοντα επιχρίσματα, χρωματισμούς κλπ. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται τα πετάσματα ασφαλείας που τιμολογούνται με την τιμή του άρθρου 23.05. 

Τα ικριώματα θα κατασκευάζονται βάσει εγκεκριμένης από την Υπηρεσία μελέτης και σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-03-

00-00 "Ικριώματα", θα περιλαμβάνουν δε όλες τις διατάξεις ασφαλείας που προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία,  

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η κατασκευή 

ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή 

κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι εργασίες, 

προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. 

Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
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ΕΥΡΩ  Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά  5,60 €  

 

1.41 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά (ΟΙΚ 23.03) 

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,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ  Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά   5,60 €  

 

 

1.42  Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων (OIK 23.14) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2314.1  

Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή συνδετήρες στα 

οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης 

επαρκώς τανυσμένα. 

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

κατοικημένων περιοχών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 ΕΥΡΩ  Εξήντα πέντε λεπτά 0,65 € 

 

1.43   Αποξήλωση ειδών υγιεινής  

ΗΜΧ Ν8152.1 

Αποξήλωση ειδών υγιεινής, (νιπτήρων, λεκανών, καζανακίων, θερμοσιφώνων κλπ.) κ.λ.π. 

Καθαίρεση – αποξήλωση όλων των ειδών υγιεινής μετά της υδραυλικής εγκατάστασης (ύδρευσης, αποχέτευσης) 

από το WC (νιπτήρων, λεκανών, καζανακίων, θερμοσιφώνων, κ.λ.π.) 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ14 -100% 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ: Δεκαέξι ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτά – 16,98€ 
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1.44  Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων (οικ 22.70.01) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  

 

Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων (σκελετός - υλικό πλήρωσης - επένδυση), 

συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιμοποιήσιμου υλικού και προώθηση πρός φόρτωση των πάσης 

φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουμένων τοιχοπετασμάτων με τα λοιπά δομικά στοιχεία του 

κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως απαλλαγμένες από προεξέχοντα στοιχεία 

συνδέσμων και στηριγμάτων. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αφαιρουμένου τοιχοπετάσματος. Στην προς επιμέτρηση επιφάνεια 

συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα. 

 

 Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας  

 

   Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) μικτής επιφανείας  

 

         Πέντε – 5,00 ΕΥΡΩ  

 

 

1.45  Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2239  

 

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες, οιουδήποτε 

σχεδίου και πάχους, μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 

δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός και διαλογή 

των υλικών, η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η ταξινόμηση χρησίμων 

υλικών και η μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 

 

Δύο και εβδομήντα 2,70 ΕΥΡΩ 

 

1.46 Αποξήλωση φωτιστικού σώματος τοίχου ή οροφής χωρίς προσοχή  

         Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8974 

 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29  100% 

 

 Αποξήλωση φωτιστικού σώματος τοίχου ή οροφής χωρίς προσοχή, δηλαδή εργασία 
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 αποσύνδεσης από το δίκτυο, αποξήλωσης από την θέση του, απομάκρυνση και εναπόθεση 

 σε κατάλληλο χώρο. 

 (1 τεμ) 

 

  ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) : 7,34 

          (Ολογράφως) :ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

1.47 Μετατόπιση ειδών υγιεινής  (ΟΙΚΝ.22.20.01.01.ΣΧ)  

Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2236 

Μετατόπιση ειδών υγιεινής WC (νιπτήρων, κ.λ.π.) σε άλλη θέση πλησίον της παλαιάς καθ' υπόδειξη 

της Υπηρεσίας. Εργασία,  μεταφορά εκ νέου τοποθέτηση με τις απαιτούμενες καθαιρέσεις, υδραυλικές 

εργασίες, μικρουλικά και οτιδήποτε απαιτείται για πλήρη λειτουργία.  

Εργασία, υλικά και μικροϋλικα. 

Τιμή ανά μετατοπισμένο τεμάχιο (τεμ)     

Τιμή ανά τεμαχιο 

 πενήντα ευρώ & μηδέν λεπτά  (50,00€) 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β : Σκυροδέματα    

2.1    Σκυροδέματα μικρών έργων (ΟΙΚ 32.05.01) 

 

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες 

μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος 

(ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 

σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.  

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες 

μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. 

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

από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m3 

σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 32.02.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3211 

 ΕΥΡΩ    Ενενήντα ευρώ 

     90,00 €   
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2.2    Σκυροδέματα μικρών έργων  

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 (ΟΙΚ 32.05.02) 

  Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3212     

ΕΥΡΩ  Ενενήντα πέντε ευρώ 

    95,00 € 

 

2.3 ΟΙΚ ΝΕΤ-32.05.03-Α 

Σκυροδέματα μικρών έργων- Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15~ 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213) 

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος 

ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού 

επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την 

μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η 

προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες 

μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 

δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από 

σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα 

θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 

m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 

32.02. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Μονάδα μέτρησηςΚυβικά : μέτρα Αναθεωρείται με  :ΟΙΚ 3213: 100.00% 

Ευρώ : Εκατόν ένα € 101.00 

 

 

2.4 Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214  

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες 

μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος 

(ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 

σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών.  

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες 

μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. 

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

από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m3 

σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 32.02. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΕΥΡΩ    ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ 106,00€  

 

 

2.5  Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 

χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 (ΟΙΚ 32.25) 

 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική ποσότητα για όλες 

τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης 

μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού.  

 

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην 

συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που 

δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα. 

 

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

από την μελέτη διαστάσεις. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 (ΟΙΚ 32.25.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3223.Α.3  

ΕΥΡΩ   Δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

    16,80 €  

 

 

2.6 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 

χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 ΟΙΚ 32.25.03 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3223.Α.3  

  

ΕΥΡΩ   Δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

    16,80 € 

 

 

2.7  Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών  (ΟΙΚ 38.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811  

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, 

επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το 

έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία 

ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 

ΕΥΡΩ  Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

   22,50 €  

   

2.8 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων (ΟΙΚ 38.13) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841 

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα πλακέ τύπου 

ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε 

χρήσεις), για την επίτευξη του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".  

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η τοποθέτηση πλαστικών 

παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.,  

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

σανιδώματος ξυλοτύπων" 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

 

ΕΥΡΩ  Είκοσι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

   20,25 €  

 

2.9 Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα (ΟΙΚ 38.18) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 

Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες στοιχείων από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την 

αρχιτεκτονική μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος",με 

χρήση ξύλινων ή πλαστικών πηχίσκων διατομής έως 75x75 mm, οι οποίοι στερεώνονται στους ξυλοτύπους. 

Περιλαμβάνεται η αποκατάσυαση τοπικών φθορών που είναι δυνατόν να προκληθούν κατά την αφαίρεση του 

ξυλοτύπου, με χρήση τσιμεντοκονίας ή επισκευαστικού κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

ΕΥΡΩ  Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 

   2,80 €  

 

 2.10  Χαλικόδεμα των 175 kg τσιμέντου (ΟΙΚ 31.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3101  

Χαλικόδεμα των 175 kg τσιμέντου, με χαλίκι διαστάσεων 0,7 έως 7 cm παντός είδους τμημάτων έργου, σε 

οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 

"Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος". 
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Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρωνακτικά ή με αναμικτήρα 

σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της 

άνω στάθμης,  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ Εξήντα επτά ευρώ 

  67,00 €  

 

2.11   Γαρμπιλοδέματα (ΟΙΚ 31.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3207  

Γαρμπιλόδεμα με λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0, 4 έως 1 cm, παντός είδους τμημάτων έργου, σε 

στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος". 

 Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα 

σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της 

άνω στάθμης,  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Για γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m3 31.02.01 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3207 

 

 ΕΥΡΩ  Εβδομήντα τρία ευρώ 

    73,00 € 

 

2.12   Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού 

στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης 

του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.  

 

ΕΥΡΩ  ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 2,20€ 

 

 

 2.13 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος (ΟΙΚ 38.20) 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας 

(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση 

ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
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Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του 

σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες 

αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα 

υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις των 

ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο 

κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως 

άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και 

θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

 

 

 

Το ανά τρέχον μέτρο 

βάρος των ράβδων 

οπλισμού θα υπολογίζεται 

με βάση τον πίνακα 3-1 

του ΚΤΧ-2008, ο οποίος 

παρατίθεται στην 

συνέχεια. Σε καμμία 

περίπτωση δεν γίνεται 

αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του 

μοναδιαίου βάρους των 

ράβδων βάσει ζυγολογίου 

Στις επιμετρούμενες 

ποσότητςσ, πέραν της 

προμήθειας, μεταφοράς 

επί τόπου, διαμόρφωσης 

και τοποθέτησης του 

οπλισμού, 

περιλαμβάνονται 

ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των 

ράβδων κατά τρόπο στερεό 

με σύρμα, σε όλες 

ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 
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 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 

προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

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

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 

απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

 

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

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (ΟΙΚ 38.20.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

 

ΕΥΡΩ   Ένα ευρώ και επτά λεπτά 

    1,07 €  

 

 

2.14 Δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ 38.20.03) 

   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

 

ΕΥΡΩ  Ένα ευρώ και ένα λεπτό 

       1,01 € 

 

2.15 : ΟΙΚ 77.97.1 ΣΧ.      Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση ενανθρακωμένου 
σκυροδέματος 
 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7797 

Αποκατάσταση αρχικής διατομής σκυροδέματος, σε όσο πάχος ανάπτυξης απαιτηθεί, με ειδικό σύστημα 

επισκευαστικών κονιαμάτων ενός συστατικού, ενδεικτικού τύπου SikaMonoTop της SIKA ή ισοδύναμου, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504. Εφαρμογή συστήματος 

αντιδιαβρωτικής προστασίας και επισκευαστικών κονιαμάτων επί εκτεθειμένων σιδηροπλισμών και 

επιφάνειας σκυροδέματος, ελευθέρων από οποιαδήποτε σαθρά - χαλαρά τμήματα, σύμφωνα με τη μελέτη 

και τις ΕΤΕΠ 14-01-04-00 "Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε 

διάβρωση του οπλισμού" και ΕΤΕΠ 14-01-09-01 "Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων 

οπλισμών". Το ανωτέρω σύστημα περιγράφεται λεπτομερέστερα παρακάτω: Α) Προεργασίες: 

Απομακρύνονται τα επιχρίσματα ή επικαλύψεις και το σαθρό σκυρόδεμα στην περιοχή της βλάβης και 

αποκαλύπτεται ο οξειδωμένος οπλισμός (ιδιαίτερα στην περιοχή αρθρώσεων Gerber).Επιμελής καθαρισμός 

των επιφανειών των διαμήκων και εγκάρσιων δοκών με υδροβολή υψηλής πίεσης για την αφαίρεση όλων 

των σαθρών σκυροδεμάτων (αποτελέσματα διόγκωσης, αποφλοίωσης, απολέπισης, αποκόλλησης κλπ 

λόγω της διάβρωσης του οπλισμού από την εισχώρηση χλωριόντων και την 

προοδευτική ενανθράκωση του σκυροδέματος). Οταν ο καθαρισμός δεν επιτυχθεί μόνο με υδροβολή 

μπορεί να γίνει με σφυρί ή καλέμι, με κρουστικό πιστόλι ή με οποιοδήποτε άλλο δόκιμο τρόπο. Η 
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απομάκρυνση του σαθρού σκυροδέματος πρέπει να είναι πλήρης και η αποκάλυψη του οξειδωμένου 

τμήματος του οπλισμού κατά το δυνατόν περιμετρική. Η απομάκρυνση του σκυροδέματος γίνεται έτσι ώστε 

το περίγραμμα να εξασφαλίζεικατάλληλες συνθήκες για επιτυχή πρόσφυση των υλικών που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για την αποκατάσταση της βλάβης. Καθαρίζεται ο οπλισμός από τα οξείδια με 

συρματόβουρτσα, γυαλόχαρτο, υδροβολή μέσης πίεσης ή αμμοβολή ή/και χρήση ηλεκτροεργαλειών χειρός 

με συρματόβουρτσα, ούτως ώστε να αποκτήσουν καθαρή μεταλλική επιφάνεια ποιότητος Sa 2 

1/2 κατά τους Σουηδικούς κανονισμούς. Οι εργασίες αυτές δεν πρέπει να εκτελούνται σε υψηλή σχετική 

υγρασία περιβάλλοντος. Ακολουθεί καλός καθαρισμός του στοιχείου με σκούπισμα, βούρτσισμα, 

αναρρόφηση ή φύσημα με πεπιεσμένο αέρα χωρίς συμπιεστή λαδιού. Β) Αντιδιαβρωτική προστασία 

οπλισμού: Το αργότερο εντός τριών ωρών από τον καθαρισμό του οπλισμού, εφαρμόζεται υλικό 

αντιδιαβρωτικής προστασίας τσιμεντοειδούς βάσης ενός συστατικού, ενδεικτικού τύπου SikaMonoTop 

910Ν της SIKA ή ισοδύναμο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 - 

7. Γίνεται εφαρμογή της πρώτης στρώσης στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια του 

σιδηροπλισμού και μετά την παρέλευση 0.5-2 ωρών ακολουθεί εφαρμογή της δεύτερης στρώσης 

προστασίας και ενίσχυσης πρόσφυσης, τόσο επί της ήδη επικαλυμμένης επιφάνειας οπλισμού, όσο και επί 

της γειτνιάζουσας επιφάνειας σκυροδέματος, αφού προηγηθεί διαβροχή υποστρώματος μέχρι κορεσμού. Γ) 

Αποκατάσταση αρχικής διατομής με επισκευαστικό κονίαμα: Αμέσως μετά τη διάστρωση του κονιάματος 

ενίσχυσης πρόσφυσης και όσο αυτό είναι ακόμα νωπό, εφαρμόζεται ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα 

υψηλών αντοχών, ενός συστατικού τύπου ενδεικτικού SikaMonoTop Dynamic της SIKA ή ισοδύναμο, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις χαρακτηριστικών της τάξεως R4 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, 

σε όσες στρώσεις απαιτείται κατά περίπτωση για την αποκατάσταση της διατομής του σκυροδέματος στις 

αρχικές διαστάσεις της ή σε αυτές που προβλέπονται στην μελέτη. 

Η εφαρμογή του κονιάματος στο υπόστρωμα γίνεται με σπάτουλα, μυστρί ή υγρή εκτόξευση. Οι στρώσεις 

του επισκευαστικού κονιάματος πρέπει να παραμένουν υγρές επί 48 ώρες με τακτική διαβροχή ή υγρή 

λινάτσα. Σημειώνεται ότι τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση της εν λόγω 

τοπικής βλάβης θα προσημειωθούν και θα προμετρηθούν από την επίβλεψη πριν από την έναρξη των 

εργασιών. Στην τιμή της μονάδος περιλαμβάνονται: Τα πάσης φύσεως ενσωματωμένα υλικά (κύρια και 

βοηθητικά) του συστήματος που θα προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. Το 

σύστημα υλικών (αναστολές διάβρωσης, επισκευαστικά κονιάματα, πρόσθετα, βαφές κλπ) θα πρέπει να 

έχει επιτυχώς εφαρμοσθεί σε παρεμφερή έργα. Ο Ανάδοχος με την έκθεση μεθοδολογίας θα υποβάλει και 

υλικά τεκμηρίωσης της επιτυχούς εφαρμογής των προτεινομένων υλικών (βεβαιώσεις ΚτΕ, τεχνικές 

εκθέσεις, φωτογραφικό υλικό κλπ). Οι δαπάνες προετοιμασίας, ανάμειξης και εφαρμογής των υλικών 

(εργατική δαπάνη, εξοπλισμός, μέσα) σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής αυτών. Οι 

προσωρινές κατασκευές και ικριώματα προσέγγισης στις θέσεις εφαρμογής ή εναλλακτικά η χρήση ειδικού 

εξοπλισμού προσέγγισης (καδοφόρα οχήματα, 

αυτοκινούμενες διαβάθρες, αναρτημένοι σιδηρότυποι, ειδικές παντεταρισμένες λύσεις κ.ο.κ.) Οι 

δαπάνες εκτέλεσης των πάσης φύσεως εργαστηριακών δοκιμών Οι δαπάνες των μέτρων ασφαλείας 

για την εκτέλεση εργασιών σε μεγάλα ύψη και τον χειρισμό τοξικών ή δραστικών χημικών (εποξειδικά 

υλικά κλπ). (προστατευτικές κατασκευές, μέσα ατομικής προστασίας προσωπικού). Τιμή ανά 
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τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας φορέα ή βάθρων που αποκαθίστανται ως άνω για τις ακόλουθες 

περιπτώσεις εφαρμογής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας 
 
Ευρώ     (Αριθμητικά) :  86,50 

(Ολογράφως) :  ογδόντα έξι και πενήντα λεπτά 
 

ΟΜΑΔΑ Γ : ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ , ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  

 

3.1   Γυψοσανίδες (ΟΙΚ 78.05) 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την επένδυση 

τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο 

τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).  

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από 0.72 m2, οι τιμές 

των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm (ΟΙΚ 78.05.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

ΕΥΡΩ  Δεκατρία ευρώ 

   13,00 € 

  

3.2   Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm (ΟΙΚ 78.10.02 )          

 

 Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467,   με 

σήμανση CE, τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια, μετά των υλικών στοκαρίσματος των αρμών και 

των μέσων στερέωσης (πχ βίδες) με την εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7809 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  31,50 

(Ολογράφως) :  τριάντα ένα και πενήντα λεπτά 

 

3.3   Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm Άρθρο  : ΟΙΚ 78.05.01        

 

 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την επένδυση 

τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο 

τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως). 

 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
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Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από  0.72 m2, οι 

τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 

 

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7809 

 

Ευρώ (Αριθμητικά) 13,00           
 (Ολογράφως) : δέκατρία 

 

 

 

3.4 ΟΙΚ Α\78.05.06  

Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7810  100% 

 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την επένδυση 

τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο 

τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).  

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές 

των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ   (Αριθμητικά) :18,20              (Ολογράφως):ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 

 

3.5 Κατασκευή τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδα με μεταλλικό σκελετό Άρθρο  : ΟΙΚ Ν\78.09          

 

Κατασκευή τοιχοπετασμάτων με αμφίπλευρη επένδυση με γυψοσανίδες πάχους 12.5 mm, με μεταλλικό σκελετό  

οποιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE. Κατασκευή μεταλλικού 

σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σε 

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου 

μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με 

γαλβανισμέναεκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, 

σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικρούλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψης κατασκευασμένης γυψοσανίδας. 
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Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7809 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  32,00 

(Ολογράφως) :  τριάντα δύο 

 

 

3.6   Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος (ΟΙΚ 61.31)  

    Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με ή χωρίς ανοίγματα (εκτός 

ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές 

διατομές γαλβανισμένου μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), 

στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, 

βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

  ΕΥΡΩ  Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά  

     2,80 € 

 

 

3.7 Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή ΟΙΚ47.10 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713 

 

Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK, ή παρεμφερή συνδεόμενα με συμβατή ορυκτή κόλλα, 

εφαρμοζόμενη σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.  

 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου 

μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας της ορυκτής κόλλας, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η 

απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

Τοίχοι πάχους 10 cm από δομικά στοιχεία 60x25x10 cm  

 

ΕΥΡΩ    ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 19,70 € 
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3.8 Προσαύξηση τιμής τοίχων καμπύλης κάτοψης 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713 

 

Προσαύξηση τιμής κατασκευής τοίχων κάθε τύπου και από οποιοδήποτε υλικό, για την διαμόρφωση καμπύλης 

κάτοψης οποιασδήποτε ακτίνας καμπυλότητας.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφάνειας τοίχου.  

 

       ΕΥΡΩ  ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    3,90€ 

 

3.9 Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONGTοιχοποιίες πάχους 10 cm με στοιχεία διαστάσεων 

60x25x10 cm  ΟΙΚ 48.60.01 

 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713 

 

Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου YTONG, με ειδική κονία κτισίματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

προμηθευτή. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του 

απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάματος κτισίματος, οι πλάγιες 

μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός 

του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 

ΕΥΡΩ     ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  22,50 € 

 

3.10  Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμαΓραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών 

τοίχων  ΟΙΚ 49.01.01 

 

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 

 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε 

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
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Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η 

απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως 

υπολείμματα υλικών.  

 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται 

αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά 

τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων  

 

ΕΥΡΩ   Δεκαέξι και ογδόντα λεπτά 16,80 € 

 

 

3.11 Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης  

 Πετάσματα αλουμινίου ΟΙΚ 50.15.02 

 

Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713 

 

Προδιαμορφωμένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής, τυποποιημένα, βιομηχανικής προέλευσης, ύψους έως 

2,20 m, πλήρη με τις πόρτες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα συναρμολόγησης και στερέωσης, της εγκρίσεως 

της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φάκελο τεχνικών στοιχείων. 

Eλάχιστες απαιτήσεις:  

-  ανθεκτικότητα στην υγρασία και την βαρειά χρήση  

- δυνατότητα καθαρισμού με συνήθη απορρυπαντικά.  

-  περιμετρική κορνίζα αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον 50x30 mm, με επίστρωση 

πολυεστερικής ρητίνης, γαι την εξασφάλιση επαρκούς ακαμψίας 

-  στοιχεία συναρμολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, με επικάλυψη 

πολυεστερικής ρητίνης   

-  δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασμάτων, μέσω κοχλιωτών συστημάτων, ώστε 

να δημιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150 mm 

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

κιγκαλερίας 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων επί τόπου του έργου και η 

συναρμολόγηση και στερέωση σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.  
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πετάσματος 

Πετάσματα αλουμινίου 

 

  ΕΥΡΩ   ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 168,00€ 

 

  

3.12   Αρμολογήματα όψεων πλινθοδομών παντός είδους ΟΙΚ 71.01.04 

 

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών  

 

 

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg 

τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των 

μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική 

βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την 

έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα 

απαιτούμενα ικριώματα, κλπ. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως 

 

Αρμολογήματα όψεων πλινθοδομών παντός είδους  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7104 

ΕΥΡΩ    ΔΕΚΑΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 16,80€ 

 

 

 

3.13   Ξέση με σύρμα ΟΙΚ 71.76.04 

       Λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ  

 

Λάξευση επιφανειών παντός είδους επιχρισμάτων αρτιφισιέλ, με ειδική οδοντοτυπάδα (κουτάλι) μετά ή άνευ 

τριπτών περιθωρίων.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) (χωρίς την αφαίρεση των περιθωρίων) 

  ΕΥΡΩ    ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 3,40€ 
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3.14 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm ΟΙΚ 78.05.12 

 

Γυψοσανίδες 

 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την 

επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί 

σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως).  

 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  

 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από  0.72 m2, οι 

τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

 

Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm 

  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

 

ΕΥΡΩ ΔΕΚΑΟΧΤΩ 18,00€ 

 

 

3.15  Προσαύξηση τιμής των γυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01 έως 78.05.12 σε περίπτωση 

χρησιμοποίησης ετοίμων φύλλων εμβαδού μικροτέρου από  0,72 m2 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

  

ΕΥΡΩ  ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 1,10€ 

 

 

3.16 Πρόσθετη τιμή τοποθέτησης γυψοσανίδων σε καμπύλες επιφάνειες (εκτός ψευδοροφών) 

       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

 

Προσαύξηση τιμής εργασιών τοποθέτησης γυψοσανίδων κάθε τύπου και πάχους, για την διαμόρφωση 

κεκλιμένων ή καμπύλων ή ανισοστάθμων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφανείας  

 

ΕΥΡΩ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 3,90€  
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3.17  Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm (ΟΙΚ 46.10) Πάχους 

1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) (ΟΙΚ 46.10.01) 

  

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα 

κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4661.1 

ΕΥΡΩ   Δεκαεννιά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά  19,75 € 

    

 

3.18  Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα οικ 7121  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121  

 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, 

από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή 

οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί 

τόπου". 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία 

και ικριώματα εργασίας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

  ΕΥΡΩ Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά 13,50€  

 

 

3.19 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα οικ 71.31 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131  

 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε 

οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
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Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία 

και ικριώματα εργασίας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ  Έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά  11,20€   

 

 

3.20  Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων   οικ71.36 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136  

 

Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) εκτελούμενα με το μιστρί, χωρίς διάστρωση λασπώματος, με 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 επί τοίχων, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m 

από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που 

παρασκευάζονται επί τόπου", σε δυο στρώσεις ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 (με άμμο μεσόκοκκη), τελικού 

μέσου πάχους 15 mm,  

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία 

και ικριώματα εργασίας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Οχτώ ευρώ και σαράντα λεπτά  8,40€  

 

 

3.21  Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας οικ71.71 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7171  

 

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους από το κατά 

περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο, εξώστη).  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

    ΕΥΡΩ    εξήντα οχτώ λεπτά   0,68€  
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3.22  Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους   

  Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) (ΟΙΚ 46.10.02) 

 Ως άνω. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1 

  

ΕΥΡΩ Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά       22,50 € 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ : ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) 

4.1   ΑΤΗΕ Κ/8204.2.ΣΧ 

Πυροσβεστική φωλιά πλήρης 

Απλή Πυροσβεστική Φωλιά, µε σωλήνα 3/4", 15 m, αποτελούµενη από ένα κυτίο από γαλβανισµένη λαµαρίνα που 

θα έχει διαστάσεις 0.6m x 0.5m 0.15m ,µε θύρα περιστρεφόµενη, σε επίτοιχη η χωνευτή τοποθέτηση, βαµένη όλο 

κόκκινη και µε την επιγραφή εξωτερικά ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ µε λευκά γράµµατα, µε τον εσωτερικό εξοπλισµό 

της, µετά των βυσµάτων στερεώσεως, τα µικρουλικά και τα παντός είδους σχετικά εργατικά (ΕΤΕΠ 04-05-01-01). 

 (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 20) 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

Ευρώ: Σαράντα ευρώ – 40,00€ 

 

4.2   ΗΛΜ 60.Χ1.ΣΧ 

Φωτιστικό ασφαλείας 8w με ένδειξη ‘’ΕΧΙΤ’’ 

Φωτιστικό ασφαλείας με κατάλληλη λυχνία και ένδειξη ‘’ΕΧΙΤ’’, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούμενος από το 

κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνει ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και μετατροπής, 

μετά των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, εργασία 

συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία (ΕΛΟΤ HD384). 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 60) 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

Ευρώ: Σαράντα πέντε ευρώ – 45,00€ 

 

4.3  ΗΜΧ Ν8998.1.1 

Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής 

Ανιχνευτής πυρκαγιάς θερμοδιαφορικός για σύστημα πυρανίχνευσης με τη βάση του, ένδειξη ενεργοποίησης και τα 

κάθε φύσεως λοιπά υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης και την απαιτούμενη εργασία για παράδοση 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΜΧ Ν8998.1.1) 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

Ευρώ: Σαράντα πέντε ευρώ – 45,00€ 
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4.4  ΟΙΚ 62.60.02 

Θύρες μεταλλικές πυρασφάλειας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min. 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από 

πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης των 60 min, από εξουσιοδοτημένο φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πόρτα 

θα αποτελείται από κάσσα από στρατζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελάχιστου πάχους 1,5mm και εσωτερική πλήρωση 

από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140Kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες 

(όχι φαινόλες ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλεμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές 

πυρασφάλειας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφάλειας, μηχανισμό 

επαναφοράς (σούστα) πυρασφάλειας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά 

βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και 

του θυρόφυλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με 

τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg τσιμέντου και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας (UNI 

EN1634-1:2001). 

(Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 6236) 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

Ευρώ: Διακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ – 288,00€ 

 

4.5 ΑΤΗΕ Ν8744.02.1.3 

Κανάλι πλαστικό διατομής 40χ16mm τύπου Legrand ή ισοδυνάμου 

Κανάλι πλαστικό διατομής 40χ16mm τύπου Legrand ή ισοδυνάμου, μετά των απαιτούμενων τεμαχίων σύνδεσης για 

την όδευση ηλεκτρικών καλωδίων. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του καναλιού, των εξαρτημάτων 

στερέωσης και η εργασία πλήρους τοποθέτησης (ΕΤΕΠ 04-20-01-06). 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 42)  

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 

Ευρώ: Έξι ευρώ και τριάντα λεπτά – 6,30€ 

 

4.6  ΗΛΜ 62.10.40.01 

Καλώδιο τύπου H06VV-U,R (NYM), ονομαστικής τάσης 300/500v με μόνωση και μανδύα από PVC, διατομής 

3χ1,5 mm2 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κ.λ.π.) καλωδίων 

ονομαστικής τάσης 300/500V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός), H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), με 

χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και 

σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κ.λ.π.) καθώς 

και των μετρήσεων και ελέγχων (IP65, ΕΛΟΤ HD384). 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46) 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 

Ευρώ: Δύο ευρώ και τριάντα λεπτά – 2,30€ 
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4.7  ΗΛΜ Ν8953 

Κομβίο συναγερμού πυρανίχνευσης 

Κομβίο συναγερμού αναγγελίας κινδύνου πυρκαγιάς με κρύσταλλο ενδιάμεσο ή τελικό ανθυγρό για χειροκίνητη 

λειτουργία, συνδεδεμένη με το δίκτυο πυροπροστασίας, δηλ. προμήθεια και προσκόμιση στον τόπο του έργου, 

μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 57) 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

Ευρώ: Σαράντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά – 44,97€ 

 

4.8  ΗΜΛ 8840.1.1N 

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα «ντεκαπέ», μορφοσίδερο, πόρτα προστασίας Ρ30, εντοιχισμένος 

διαστάσεων 35χ25εκ. 

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα «ντεκαπέ» και μορφοσίδερο, πόρτα προστασίας Ρ30, εντοιχισμένος, 

διαστάσεων 35χ25cm μετά οργάνων λειτουργίας του (βιδωτές συντηκτικές ασφάλειες 1/63 Α, 1/35 Α, 2/25 Α, 1/16 Α, 

2/10 Α, διακόπτες PACCO 2/16 A, 1/25A, διακόπτες , μικροαυτόματοι κ.λ.π. με τα απαραίτητα στηρίγματα εισόδου 

και εξόδου ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες καλωδιώσεις, εσωτερικές συνδεσμολογίες, μικροϋλικά καθώς και 

χρωματισμούς των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα στόκο πιστολιού και δύο στρώματα ψημένου 

βερνικοχρώματος, δηλ. προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 

εντοίχιση και στερέωση τοίχου με πακτούμενα σιδερά ελάσματα συνδέσεως των εισερχομένων και εξερχομένων 

γραμμών καθώς και κάθε εργασία για την δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία (ΕΛΟΤ HD384). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΦΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ 207,92€ 

 

 

4.9  Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins ΑΤΗΕ 8101.1 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 7) 

 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins με τα μικρουλικά συνδέσεως και την εργασία 

πλήρους εγκατάστασης  

    Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

Ευρώ   Δεκατρία ευρώ και εικοσι τέσσερα λεπτά 13,24€  

 

 

4.10 ΗΜΧ Ν8160.6 

Νιπτήρες πορσελάνης διαστάσεων 30χ38cm. 

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 30χ38cm με αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού – ψυχρού ύδατος, πώμα με 

άλυσο, σιφώνι και όλα τα υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και παραδοτέο σε λειτουργία. 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ17 – 100% 

Ευρώ: Εκατό ογδόντα οκτώ και δέκα εννέα– 188,19€ 
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4.11 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00%  

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά σύνδεση με 

συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του 

σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια 

κάθε σχήματος (πληνσιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

και συνδέσεως 

( 1 m ) Μέτρο  

 

Ευρώ:  Είκοσι ένα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά  21,73 € 

 

 

4.12  Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm 

Κωδ. Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8  

 

Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικ 

άκαι τη διάνοιξη οπών.  

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

Ευρώ:  Σαράντα τρία ευρώ και σαράντα τρία λεπτά 43,43€  

 

 

4.13   Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8732.1.4 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός 

Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 41 100% 

 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά 

προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κ.λ.π. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά):4,78  

(Ολογράφως):ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 

 

4.14  Πλήρης εξοπλισμός WC  ΑΜΕΑ 

(ΗΛΜΝ.14.02)  

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  14  
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Πλήρης εξοπλισμός του WC για ΑΜΕΑ και κουδούνι ασφαλείας ΑΜΕΑ, τοποθετημένος σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών και της πλήρους 

εργασίας τοποθέτησης ώστε το WC να είναι έτοιμο για χρήση. Περιλαμβάνονται: ειδική λεκάνη ύψους 45εκ. με 

καζανάκι χαμηλής πιέσεως με εύχρηστο χειρισμό, ρηχός ειδικός νιπτήρας 60*45εκ.(σε ύψος 85εκ. (επάνω 

μέρος) και 70εκ. (κάτω μέρος) από το δάπεδο, με την αποχέτευσή του τοποθετημένη με τρόπο που να μην 

ενοχλεί τα γόνατα του χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου) και με μπαταρία τύπου "κομμωτηρίου" με κινητό ντους ή 

με μακρύ στέλεχος ώστε να είναι εύχρηστη από ΑΜΕΑ, και με χειριστήριο τύπου μοχλού (όχι σφαιρικό), 

πετσετοθήκη ή σύστημα για στέγνωμα χεριών, οριζόντια χειρολαβή, σπαστή χειρολαβή μη ολισθηρή διαμέτρου 

3-4εκ. (1 1/2'), κατακόρυφη χειρολαβή, ανακλινόμενο κάθισμα, μπαταρία ντους, σιφώνι, χαρτοθήκη με 

μηχανισμό παροχής χαρτιού φύλο-φύλο (για μονόχειρες). Ο τρόπος στήριξης των ειδών υγιεινής και των 

χειρολαβών θα γίνει με τρόπο ώστε να μπορούν να αντέχουν σε φόρτιση 100kg. Εξαιρούνται οι οικοδομικές 

εργασίες, δηλαδή οι τοιχοποιίες, οι επενδύσεις τοίχων και δαπέδου με πλακίδια καθώς και η τοποθέτηση θύρας 

ΑΜΕΑ. Γενικά θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ ("Σχεδιάζοντας για όλους") 

(ένα WC είναι ένα τεμάχιο) 

Τιμή κατά τεμάχιο (τεμ.)  

Τιμή ανά τεμαχ. εννιακόσια ευρώ & μηδέν λεπτά  (900,00€) 

 

4.15  Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 Χ 60 cm 

 (ΑΤΗΕ 8168.02) 

Κωδικός αναθεώρησης:     ΗΛΜ 13 100% 

 

Καθρέπτης τοίχου  πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης,  δύο ή  τέσσερεις κοχλίες με   κομβία  χρωμέ,   

μικροϋλικά   επί   τόπου   καΙ   εργασία  πλήρους   τοποθετήσεως (1 τεμ) Διαστάσεων  42 X 60 cm 

   

 Τιμή ανά τεμαχ σαράντα πέντε και είκοσι τέσσερα λεπτά (45,24€) 

 

4.16  Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2χ36Watt 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν 8981.1 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, οροφής, 

τοίχου ή αναρτημένο, επίμηκες με 2 λυχνίες 36 W 

Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 59 100% 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού,οροφής, με ηλεκτρονικό μπαλλαστ, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή σε 

απόxρωση επιλογής της υπηρεσίας με πρισματικό κάλυμμα, και ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλ., 

λυxνιολαβές, πυκνωτές και δύο λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 36W, ενδεικτικού τύπου ΡΗΙLΙΡS ΤLD, με όλα τα 

απαραίτητα μικροϋλικά και εξαρτήματα, συνδετήρες και την εργασία πλήρους  

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ   (Αριθμητικά) : 95,00                      

            (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 
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4.17  Φωτιστικό στεγανό τύπου καραβοχελώνα 

Άρθρο : ΗΛΜ 8973 ΣΧ 

Φωτιστικό καραβοχελώνα 

Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 59 100% 

 

Φωτιστικό Καραβοχελώνα ορειχάλκινη με πλέγμα στεγανή IP43 για λάμπες με ντουϊ Ε27.  

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

        (Αριθμητικά) : 40,59     

         (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

4.18  Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας Φ16x1,00mm 

 

 ΑΤΗΕ Ν\8041.2.1 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7  100% 

Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας, με όλα τα τεμάχια συνδέσεως, υλικά συγκολλήσεως, δηλαδή 

χαλκοσωλήνας σύνδεσμοι, ρακόρ κλπ., πλήρως τοποθετημένος επιτόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

και συνδέσεως. 

 (1m) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :20,35      

 (Ολογράφως) :ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

 

4.19  ATHE 8151.2 

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.  

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη ευρωπαϊκού τύπου (καθημερινή), δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως 

και συγκολλήσεως, επί τόπου εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων χαμηλής πιέσεως με το 

δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του (ΕΤΕΠ 04-04-01-01). 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ14) 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

Ευρώ: Εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ και δεκαεννέα λεπτά - 195,19€ 

 

4.20 ΑΤΗΕΝ 8160.17 

Νιπτήρας από λευκή υαλώδη πορσελάνη, μαζί με τον πάγκο διαστάσεων 1,10m x 45cm. 

Νιπτήρας από λευκή υαλώδη πορσελάνη κατάλληλος για τοποθέτηση σε πάγκο διαστάσεων 1,10cm x 45cm 

πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα), πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ1 ¼ ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, 

ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κ.λ.π.) μαζί με τον πάγκο 

διαστάσεων 1,10m χ45cm και την εργασία πλήρους εγκατάστασης παραδοτέα σε λειτουργία (ΕΤΕΠ 04-04-01-01). 

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ17) 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

Ευρώ: Επτακόσια σαράντα έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά – 746,35€ 

 

4.21 Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, ενδ. τύπου Legrand Mosaic ή ισοδύναμο ΑΤΗΕ 

Ν8826.102.1     

(Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00%)  

 

Πρίζα RJ45 Cat. 6 UTP πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, ενδ. τύπου Legrand Mosaic ή ισοδύναμο, με το κυτίο 

δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία ( 1 Τεμ. )  

Τεμάχιο ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ  

                          (Αριθμητικώς): 12,02 

 

 

4.22  Πρίζα TV-RD-SAT, πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, ενδ. τύπου LEGRAND Mosaic ή ισοδύναμο ΑΤΗΕ 

Ν8826.101.1   

(Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 49 100,00%) 

Πρίζα TV-RD-SAT, πλαστικού καναλιού ή χωνευτή, ενδ. τύπου LEGRAND Mosaic ή ισοδύναμο, πλήρης 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, 

παραδοτέος σε λειτουργία ( 1 Τεμ. )  

Τιμή ανά τεμάχιο  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ           

          (Αριθμητικώς): 14,05 

 

 

4.23 Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων-ομβρίων) Βάθος φρεατίου από 1,0m έως 2,0m 

και εσωτερικών διαστάσεων 60X60cm.  ΑΤΗΕΝ8068.4.62  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% 

Φρεάτιο επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων-ομβρίων), δηλ. εκσκαφή, διάστρωση πυθμένα με 

σκυρόδεμα 300 kg τσιμέντου πάχους 15 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 

τουλ. 15cm με τον ανάλογο οπλισμό και ξυλοτύπους, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του 

πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, πλήρες, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων 

εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 

( 1Τεμ. )  Τεμάχιο  

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : 
ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

ΛΕΠΤΑ  

 (Αριθμητικώς) :  564,54 €  
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4.24 Κρουνός ορειχάλκινοςΔιαμέτρου 3/4 ins ΑΤΗΕ 8115.2 

 

Κ

ρουνός ορειχάλκινος κωνικός, ρυθμιστικός ή εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων με τα μικροϋλικά συνδέσεως 

και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Διαμέτρου 3/4 ins  

Τιμή Μονάδος 1 Τεμ. 

 (Ολογράφως) :ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς) : 15,33 € 

 

4.25   Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 40cm ΑΤΗΕΝ8068.1.4 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00%  

Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης , δηλ. εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg 

τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και 

τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, επίχριση με τσιμεντοκονίαματων 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των 

πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών.  

(1  Τεμάχιο ) 

ΕΥΡΩ 
 

(Ολογράφως)  
ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθμητικώς)  122,63 €  

 Κωδ. 

αναθεώρησης   
ΗΛΜ 10 100,00%  

 

4.26   

ΑΤΗΕ 8072  Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά 

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 29 100,00%  

 

Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα στεγανοποιήσεως( 1 

Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό)  

ΤιμήΜονάδος ανά kg 

(Ολογράφως) :ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ - (Αριθμητικώς) : 1,64 €  

4.27 ΗΜΧ 8166.2 Σιφώνι νεροχύτου δύο σκαφών                                                                                      

Σιφώνι νεροχύτου δύο σκαφών )~από πολυαιθυλένιο~ με όλα τα εξαρτήματα, υλικά συγκολλήσεως, 

συνδέσεως και στηρίξεως και την εργασία εγκαταστάσεως και προσαρμογής στο δίκτυο αποχετεύσεως.(1 τεμ) 

  

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12 100,00%  
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Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 

Αναθεωρείται με  :  ΗΛΜ 17: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα πέντε ευρώ και Εξήντα εννέα λεπτά - 35,69€ 

 

4.28 ΑΤΗΕ 8165.2.1  

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος πλάτους 50 cm δυο σκαφών διαστάσεων 35χ40χ13 cm μήκους 1,80 μ. 

 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος πλάτους 50 cm πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα 

υπερχειλίσεως και στηρίγματα, δηλ. νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επί τόπου και εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία 2 σκαφών διαστάσεων 35χ40χ13 cm μήκους 1,80 μ. 

Τιμή ανά τεμάχιο 

Ευρώ: Διακόσια εξήντα τρία ευρώ και εξήντα επτά λεπτά – 263,67€ 

 

4.29  ΗΜΧ 8141.2.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος 

~Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα    

διαμέτρου 1/2 ins~ δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και 

πλήρους εγκαταστάσεως (1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 

Αναθεωρείται με  :  ΗΛΜ 13: 100,00% 

Ευρώ : Εξήντα ένα ευρώ και Τρία λεπτά – 61,03€ 

 

4.30 Κλιματιστικό Inverter 9.000 BTU, ενεργειακής κλάσης Α – ΑΤΗΕ 729.1.2 ΣΧ.  

Κλιματιστικό μηχάνημα ψυκτικής απόδοσης τουλάχιστον 9.000 Btu / hr και θερμικής απόδοσης τουλάχιστον 9.000 

Btu / hr. 

-  Ενεργειακή κλάση Α τόσο για την ψύξη όσο και για τη θέρμανση. 

-  Τεχνολογία Inverter. 

-  Εγγύηση καλής λειτουργίας του συμπιεστή διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών ετών. 

-  Εγγύηση καλής λειτουργίας των υπόλοιπων μερών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ημερολογιακού έτους. 

-  Ασύρματο τηλεχειριστήριο. 

-  Ψυκτικό μέσο, το οποίο να χαρακτηρίζεται από μηδενικό συντελεστή μείωσης του όζοντος (οικολογικό). 

-  Ελάχιστη εσωτερική στάθμη θορύβου : όχι περισσότερα από 25 dB. 

-  Οικονομική λειτουργία ψύξης και θέρμανσης. 

-  Φίλτρο καθαρισμού αέρα. 

-  Ευρεία και μακρινή ροή αέρα. 

-  Αυτόματη περσίδα. 

-  Λειτουργίες αυτοδιάγνωσης και αυτόματης επανεκκίνησης. 
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-  Προγραμματισμός 24 ωρών. 

  Αναθεωρείται με  :  ΗΛΜ 13: 100,00% 

Ευρώ : εφτακόσια ευρώ – 700,00€ 

 

4.31 

ΑΤΗΕΝ8975.50  Στεγανό φωτιστικό σώμα ψευδοροφής, ένθετο, λευκό με ανταυγαστήρα και 

κάλυμμα με 2 λαμπτήρες φθορισμού 26W όπωςστα σχέδια, την τεχνική 

περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές  

  

  

  Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 

Στεγανό φωτιστικό σώμα ψευδοροφής, ένθετο, λευκό με ανταυγαστήρα και κάλυμμα με  2 λαμπτήρες 

φθορισμού 26W με όλα τα απαραίτητα όργανα έναυσης και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως .Δηλαδή 

προμήθεια, μεταφορά και εργασία εγκατάστασης φωτιστικού και λαμπτήρων, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση 

σε κανονική λειτουργία.  

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

(Ολογράφως) :ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ  

(Αριθμητικώς) : 96,49 € 

 

 

Α.Τ. 4.32 

ΑΤΗΕΝ8975.7.85 Επίτοιχο φωτιστικό σώμα FL 1x14W όπως στα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις 

τεχνικές προδιαγραφές 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 60 100,00%  

Επίτοιχο φωτιστικό σώμα  FL 1x14W , με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, 

λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το 

κόστος προμήθειας και εγκατάστασης του ιστού.  

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 (Ολογράφως) :ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 

(Αριθμητικώς) : 72,31 €  

Α.Τ. : 4.33 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8972.1.4 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων 

χώρων, με ανταυγαστήρα, οροφής ή ανηρτημένο προστασίας ΙΡ 20, επίμηκες με 2 λυχνίες 

40 W 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100% 
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 Φωτιστικό  σώμα  φθορισμού,  με  λυχνίες  στεγασμένων  χώρων,  με ανταυγαστήρα, οροφής  ή  

ανηρτημένο  αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με  

ενσωματωμένα  τα  όργανα  αφής,  δηλαδή  στραγγαλιστικά  πηνία,λυχνιολαβές, εκκινητές, 

πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

 Τιμολόγιο Μελέτης  

 

 

   (1 τεμ) 

   8972. 1  Προστασίας  ΙΡ 20 επίμηκες 

  8972. 1. 4 Γιά  2   λαμπτήρες  40  W 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 80,16 

 

(Ολογράφως) :ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

 

 

Α.Τ. 4.34 :  Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8730 

 

Έλεγχος, μετατροπές και αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 29  100% 

 

Για τον πλήρη έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του τμήματος του κτιρίου, 

δηλαδή έλεγχος πινάκων, διακοπτών, ασφαλειών, ασφαλειοδιακοπτών, ρελέ διαφυγής,ενδεικτικών 

λυχνιών και γενικά όλων των οργάνων λειτουργίας. Επίσης πλήρης 

έλεγχος των καλωδιώσεων ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, κυτίων διακλαδώσεων, 

ρευματοδοτών, διακοπτών κλπ. με τις απαραίτητες μετατροπές και αναβαθμίσεις όπου 

κριθεί απαραίτητο έτσι ώστε να έχουμε ασφαλή και πλήρη λειτουργικότητα του δικτύου.  

    (κατ' αποκοπή) 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.500,00 

 

(Ολογράφως) :ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ 

 

Α.Τ. 4.35  Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 1/2 ins  Άρθρο: ΗΛΜ Ν\8037. 1     

      

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 6 

 

Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο διαμέτρου 1/2 ins πλήρως τοποθετημένο σε εγκατάσταση 
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υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ)  

 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  9,02 

(Ολογράφως) :  εννέα και δύο λεπτά 

 

Α.Τ. 4.36 ΗΛΜ Ν\8036.1        Σωλήνας σπιράλ τύπου Inox ελαφρού τύπου διατομής Φ 1/2 ins 

 

 Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 5 

Σωλήνας σπιράλ τύπου Inox, ελαφρού τύπου, διαμέτρου Φ 1/2΄΄, δηλαδή προμήθεια πλήρης, με 

συνδυασμό άκρων είτε «θηλυκό – θηλυκό», είτε «αρσενικό – θηλυκό» και εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως συνδέσεως και δομικών πιέσεως. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ) 

 

   Ευρώ      (Αριθμητικά):  8,20 

    (Ολογράφως) :  οκτώ και είκοσι λεπτά 

 

 

Α.Τ. 4.37  ΗΛΜ Ν\8178.1.2     Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι 

 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 14 

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 

πλήρους τοποθετήσεως 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ) 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  11,26 

(Ολογράφως) :  έντεκα και είκοσι έξι λεπτά 

 

 

Α.Τ. 4.38  Φωτιστικό στεγανό με ένα ίσιο λαμπτήρα LED T8 μήκους 120 εκατοστών  (ΗΛΜΝ.59.03.09)  

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  59 

Φωτιστικό στεγανό με  ένα ίσιο λαμπτήρα LED T8 μήκους 120 εκατοστών που συμπεριλαμβάνεται  

θερμοκρασίας χρώματος  4000Κ με τάση τροφοδοσίας 230 volt ac, συντελεστή ισχύος 0,9  ενεργειακής 

απόδοσης  Α  και ελάχιστης μέσης διάρκειας ζωής  20.000 ώρες. 
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Πριν την εγκατάσταση, θα προσκομίζεται δείγμα που θα εγκρίνεται από την Επίβλεψη. Οι διαστάσεις θα 

είναι παρόμοιες με των υφιστάμενων φωτιστικών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, η τοποθέτηση με όλα τα 

απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, ώστε να είναι έτοιμο για χρήση, με εξωτερικό κάλυμμα με ραβδωτό διαχύτη  

και θα πληρεί  τις ισχύουσες προδιαγραφές που αφορούν τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε σχολεία. Πριν 

την εγκατάσταση, θα προσκομίζεται δείγμα που θα εγκρίνεται από την επίβλεψη. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 

και η τοποθέτηση ώστε να είναι ασφαλές και έτοιμο για χρήση.     

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τιμή ανά τεμαχ εκατό ευρώ & μηδέν λεπτά  (100,00€) 

 

 

ΑΤ 4.39  ΗΜΧ 8171.1  Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διάστασεων 7,5 χ 15 cm 

 

Κωδικός αναθεώρησης:    ΗΛΜ 13           

            

Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διάστασεων 7,5 χ 15 cm υλικά και μικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως . 

Ανά τεμ.  

ΕΥΡΩ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 15,23€  

 

 

ΑΤ 4.40   ΗΜΧ 8175.2   Άγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό εντοιχισμένο 

Κωδικός αναθεώρησης:    ΗΛΜ 13           

            

Άγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό εντοιχισμένο με τα μικρουλικά και την πλήρους 

τοποθετήσεως. 

Ανά τεμ.  

ΕΥΡΩ   ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 13,43€ 

 

ΑΤ 4.41   ΗΛΜ Ν\8041.7.1     Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.90 mm εξωτ.διαμέτρου 22 mm 

 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.90 mm εξωτ.διαμέτρου 22 mm τοποθετημένος με όλα τα ειδικά 

τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, δηλαδή 

χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταύ κλπ, επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 

συνδέσεως. 

Τιμή ανά μέτρο (1 m) 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  11,89 

(Ολογράφως) :  έντεκα και ογδόντα εννέα λεπτ 
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A.T.      : 4.42 

Άρθρο  : ΗΛΜ Ν\8151.2        Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως 

και τα εξαρτήματά του από πορσελάνη 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 14 

Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του από πορσελάνη 

'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί 

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ) 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  195,19 

(Ολογράφως) :  εκατόν ενενήντα πέντε και δέκα εννέα λεπτά 

 

 

A.T.      : 4.43 

Άρθρο  : ΗΛΜ Ν\8160.2        Νιπτήρας πορσελάνης διαστστάσεων 42 Χ 56 cm 

 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 17 

Νιπτήρας πορσελάνης διαστστάσεων 42 Χ 56 cm πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με 

άλυσο,σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως 

και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος 

σε λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ) 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  167,60 

(Ολογράφως) :  εκατόν εξήντα επτά και εξήντα λεπτά 

 

 

A.T.      : 4.44 

Άρθρο  : ΗΛΜ Ν\8042.1.2     Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 

διαμέτρου 50 mm πιέσεως λειτουργίας 4 atm 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 50 mm πιέσεως λειτουργίας 4 atm  

για 20 C, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη 

μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. 

Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ 

και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
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Τιμή ανα μέτρο (1 m) 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  10,20 

(Ολογράφως) :  δέκα και είκοσι λεπτά 

 

A.T.      : 4.45 

Άρθρο  : ΗΛΜ Ν\8151.3        Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. 

διαμέτρου 100 mm πιέσεως λειτουργίας 4 atm 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 14 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 100 mm πιέσεως λειτουργίας 4 atm γιά 

20 C, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με 

διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 

τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 

συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

Τιμή ανά μέτρο (1 m) 

 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  20,18 

(Ολογράφως) :  είκοσι και δέκα οκτώ λεπτά 

 

 

4.46  : ΗΛΜ Ν\14.1 Αποξήλωση-αποκομιδή είτε λεκάνης αποχωρητηρίου τούρκικου τύπου ή 

Ευρωπαϊκού τύπου υψηλής ή χαμηλής πιέσεως (νηπίων ή 

ενηλίκων) οιωνδήποτε διαστάσεων και ύψους από πορσελάνη 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 14 

Αποξήλωση-αποκομιδή είτε λεκάνης αποχωρητηρίου τούρκικου τύπου ή Ευρωπαϊκού τύπου υψηλής ή 

χαμηλής πιέσεως (νηπίων ή ενηλίκων) οιωνδήποτε διαστάσεων και ύψους από πορσελάνη ή και από 

άλλο υλικό, είτε δοχείου πλύσης, είτε ουρητηρίου, είτε νιπτήρα, δηλαδή εργασία αποξήλωσης 

αποσύνδεσης από την αποχέτευση και την ύδρευση, τάπωμα ως και εργασία αποκομιδής και 

απόρριψης του αποξηλωθέντος υλικού λεκάνης ή νιπτήρα ή κλπ), καθώς και των τυχόν υλικών 

στερεώσεως και αποθεσής τους σε χώρο εκτός του σχολικού κτιρίου επιτρεπόμενο από τις αρμόδιες 

Αρχές. 

Τιμή ανά ένα αποξηλούμενο τεμάχιο (1 τεμ)  

 

Ευρώ (Αριθμητικά):  40,00 (Ολογράφως) :  σαράντα 
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A.T.      : 4.47 

Άρθρο  : ΗΛΜ Ν\8029.1        Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 70 mm 

 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 8 

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου 70 mm πλήρως τοποθετημένο και 

συνδεδεμένο δηλαδή   προμήθεια, προσκόμιση, με τα μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών και εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως διαμέτρου Φ 70 mm 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ) 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  43,85 

(Ολογράφως) :  σαράντα τρία και ογδόντα πέντε λεπτά 

 

 

A.T.      : 4.48 

Άρθρο  : ΗΛΜ Ν\8178.1.2     Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι 

 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 14 

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 

πλήρους τοποθετήσεως 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ) 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  11,26 

(Ολογράφως) :  έντεκα και είκοσι έξι λεπτά 

 

A.T.      : 4.49 

Άρθρο  : ΗΛΜ Ν\8973.3.3     Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με 

κώδωνα, οροφής ή ανηρτημένο 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΗΛΜ 103 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με κώδωνα, οροφής ή 

ανηρτημένο, μ αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με 

ενσωματωμένα τα όργανα αφής. 

δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές,εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ) 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  74,25 

(Ολογράφως) :  εβδομήντα τέσσερα και είκοσι πέντε λεπτά 
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A.T.      : 4.50 

 

ΑΤΗΕ 8181.2      Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 100%  

Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη ύψους 35 cm (ευρωπαϊκού) (καθημένου) 

τύπου,  δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως και  συγκολλήσεως στομίων  

Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ) 

  

Ευρώ   (Αριθμητικά): 105,42  

          (Ολογράφως): εκατόν πέντε και σαράντα δύο λεπτά 

 

 

4.51 ΗΜΧ 8066.1.3 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστασ. 30cm X 30cm και βάθους έως 0.50 

m (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με 

σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή 

πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα  του  

πυθμένα  μισού  τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος 

ημικυλινδρικού γιά διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα 

των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 

αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. (1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησηςΤεμάχια : Αναθεωρείται με  :ΗΛΜ 10: 100.00% 

Ευρώ : Τριάντα πέντε € 35.00 

 

4.52 ΗΜΧ 8138.1.2 

Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου 1/2 ins~ με τα μικροϋλικά, υλικά 

συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. (1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησηςΤεμάχια : Αναθεωρείται με  :ΗΛΜ 11: 100.00% 

Ευρώ : Οκτώ και Ογδόντα επτά λεπτά € 8.87 
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4.53 ΗΜΧ 8766.2.1 

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ διπολικό διατομής 2 Χ 1.5 mm2 χάλκινων αγωγών. Ορατό ή 

εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίας, 

μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως 

και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 

αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και 

συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους 

εγκαταστάσεως. (1 m) 

Μονάδα μέτρησηςΜέτρα : μήκους Αναθεωρείται με  :ΗΛΜ 46: 100.00% 

Ευρώ : Τέσσερα και Είκοσι οκτώ λεπτά € 4.28 

 

4.54 ΗΜΧ 8801.1.1 

Διακόπτης χωνευτός απλός μονοπολικός με πλήκτρο, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το 

κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση. (1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησηςΤεμάχια : Αναθεωρείται με   :ΗΛΜ 49: 100.00% 

Ευρώ : Τέσσερα και Δέκα τέσσερα λεπτά € 4.14 

 

4.55 ΗΜΧ 8801.1.4 

Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ με πλήκτρο, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση. (1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησηςΤεμάχια : Αναθεωρείται με   :ΗΛΜ 49: 100.00% 

Ευρώ : Πέντε και Ενενήντα τέσσερα λεπτά € 5.94 

 

4.56 8826.3.2 

Ρευματοδότης   χωνευτός SCHUKO, εντάσεως   16 Α με το   κυτίο δηλαδή 

προμήθεια προσκόμιση,    μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία (1 

τεμ) 

Μονάδα μέτρησηςΤεμάχια : Αναθεωρείται με   :ΗΛΜ 49: 100.00% 

Ευρώ : Εννέα και Είκοσι τέσσερα λεπτά € 9.24 

 

4.57 8042.1.2 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 40 mm πιέσεως 

λειτουργίας 4 atm γιά 20 C, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή 
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με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 

στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος 

(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

και συνδέσεως. (1 m) 

Μονάδα μέτρησηςΜέτρα : μήκους Αναθεωρείται με   :ΗΛΜ 8: 100.00% 

Ευρώ : Δέκα και είκοσι λετπά € 10,20 

 

4.58 ΗΜΧ 8042.1.5 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 75 mm πιέσεως 

λειτουργίας 4 atm γιά 20 C, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή 

με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 

στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος 

(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

και συνδέσεως. (1 m) 

Μονάδα μέτρησηςΜέτρα : μήκους Αναθεωρείται με   :ΗΛΜ 8: 100.00% 

Ευρώ : Δεκαπέντε και ενενήντα λεπτά € 15,90 

 

 4.59 ΗΛΜ 9410. Ν 

Καθαίρεση επιμήκους σώματος φθορισμού 20*120 cm κα;ι μεταλλικού προφυλακτήρα με     

επανατοποθέτηση του τελευταίου. Ητοι εργασία καθαίρεσης των ανωτέρω και 

επανατοποθέτηση του υφισταμένου καλύμματος μετά την τοποθέτηση παρομοίου νέου 

φωτιστικού. (τεμ.) 

Μονάδα μέτρησηςΤεμάχια : 

Αναθεωρείται με  : 

Ευρώ : Δέκα οκτώ και Ογδόντα επτά λεπτά € 18.87 

 

4.60    ΗΛΜ 024 

Θερμοσίφων ηλεκτρικός 80 λίτρων μετά ηλεκτρικής αντιστάσεως 3.000W, σύμφωνος προς 

τις Ελληνικές Προδιαγραφές πιστοποιημένος κατάλληλα και με κατάλληλο σήμα ποιότητας, ήτοι : 

προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος και 

δίκτυα θερμού-ψυχρού νερού μετά των απαιτουμένων μικρουλικών και της εργασίας για 

παραδοση αυτού σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο σε πλήρη λειτουργία (τεμ) Αναθεωρείται με : ΗΛΜ24= 100%  

Ευρώ : εκατόν πενήντα τέσσερα      €154,00 
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4.61   ΗΛΜ 60.20.40.31ΣΧ 

Κατασκευή φρεατίου εσωτερικών διαστάσεων 0,40x0,40 cm βάθους τουλάχιστον 50 cm 

καλυπτόμενου με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατηγορίας D 400 κατά ELOT ΕΝ 124 για φρεάτια 

επί πεζοδρομίου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η διάνοιξη του ορύγματος, το κτίσιμο, η σκυροδέτηση επί τόπου, η 

εφαρμογή του καλύμματος, η επαναφορά της περιβάλλουσας το φρεάτιο επιφανείας στην αρχική 

της κατάσταση και η συγκέντρωση και αποκομιδή των άχρηστων υλικών 

Τιμή ανά ΤΕΜάχιο σε πλήρη λειτουργία με έντεχνη αποκατάσταση (1 τεμ) Αναθεωρείται με : 

ΟΔΟ2548= 100%  

Ευρώ : εξήντα                                                                                                 €60,00 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

 

5.1 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm 

 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος 

των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου 

με λεπτοκόκκη άμμο.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7335 

 

ΕΥΡΩ Δεκαοχτώ ευρώ     18,00€  

 

 

5.2   Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7340 

 

ΕΥΡΩ Είκοσι ευρώ και είκοσι λεπτά   20,20€  

 

  



 72 

5.3 ΝΕΤ-72.16-Α 

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211) 

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και 

τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 

"Επικεραμώσεις στεγών ". 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος 

γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία 

τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή τοποθέτηση 

των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 

Γενικοί όροι: 

α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και 

υλικά): 

- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ). 

- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. 

- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 

- Η στερέωση των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό 

χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ. 

- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), 

στην περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης 

- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω 

απολήξεις επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια. 

- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων 

καπνοδόχων κλπ, 

- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα 

αυτών. 

β) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά 

στην περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού, γαλβανισμένης λαμαρίνας ή 

ηλεκτροστατικά βαμμένου αλλουμινίου. 

γ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρμογή ανεξαρτήτως της 

κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες 

αυξημένες επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, 

συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας 

Μονάδα μέτρησηςΤετραγωνικά : μέτρα 

Αναθεωρείται με :ΟΙΚ 7211: 100.00% 

Ευρώ : Είκοσι τρία και Πενήντα λεπτά 23.50€ 
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5.4 ΝΕΤ-72.70-Α 

 Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά 

φύλλα 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231) 

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα,πάχους 16 mm, άθραυστα, υψηλής αντοχής στην 

υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή φύλλα 50% για οπάλ και 40% για φυμέ φύλλα 

(οι τιμές είναι ενδεικτικές), θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδομήμε τα ειδικά στοιχεία που 

συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου "Π"ή τύπου "Η"). Πλήρως περαιωμένη εργασία 

κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα 

ικριώματα και τον εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή. Γενικοί όροι: 

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

Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ). 

Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. 

Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 

Η στερέωση των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό χάλυβα, 

ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ. 

Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην περίπτωση 

εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης 

Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις 

επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια. 

Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων κλπ, 

Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα αυτών. 

β) Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή 

του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού, γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμμένου 

αλλουμινίου. γ) Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρμογή ανεξαρτήτως της 

κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις 

των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την 

λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 

(m2) πραγματικής επιφάνειας 

Μονάδα μέτρησηςΤετραγωνικά : μέτρα Αναθεωρείται με  :ΟΙΚ 7231: 100.00% 

Ευρώ : Εξήντα επτά και Πενήντα λεπτά € 67.50 

 

 

Αρθρο 5.5 ΟΙΚ ΝΕΤ-73.16.02-Α 

 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316) 

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με 

αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg 

τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους 
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κατασκευής. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησηςΤετραγωνικά : μέτρα Αναθεωρείται με   :ΟΙΚ 7316: 100.00% 

Ευρώ : Δέκα τρία και Πενήντα λεπτά € 13.50 

 

 

Αρθρο        5.6 ΟΙΚ ΝΕΤ-73.47-Α 

 Περιθώρια δώματος (λούκια) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7347) 

Περιθώρια δώματος (λούκια) αναπτύγματος έως 0,30 m, μέσου πάχους 3,5 cm, αποτελούμενα από πρώτη 

στρώση πεταχτού τσιμεντοκινιάματος των 450 kg τσιμέντου και δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα 

των 600 kg, με αυξημένο πάχος στα σημεία συμβολής του δώματος και του στηθαίου.Περιλαμβάνεται η εργασία 

μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του δώματος, η διαμόρφωση καμπύλου τμήματος με ακτίνα 4 

έως 5 cm, με κατάλληλο καλούπι (απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα), τα υλικά και 

μικροϋλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής 

 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

Μονάδα μέτρησης : (μμ) 

Αναθεωρείται με   :ΟΙΚ 7347: 100.00% 

Ευρώ : Εννέα € 9.00 

 

 

A.T.       : 5.7 
Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 73.16.04 
Επιστρώσεις εξωτερικών χώρων με αντιολισθηρές λευκές ή έγχρωμες τσιμεντόπλακες (παντός τύπου 
και διαστάσεων)  
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 100% 

 

Επιστρώσεις εξωτερικών µε αντιολισθηρές λευκές ή έγχρωμες τσιμεντόπλακες (παντός τύπου και διαστάσεων), 

σύμφωνα µε τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους 

έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 

ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

Περιλαμβάνονται και οι ειδικές πλάκες όδευσης τυφλών με όλα τα απαιτούμενα τεμάχια, όπως προδιαγράφονται 

στην κείμενη νομοθεσία. 

Όλα τα υλικά εργοστασιακής προέλευσης θα είναι πρώτης διαλογής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και κατόπιν 

εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Για την εφαρμογή τους θα ακολουθηθούν απαράκλητα οι οδηγίες του Κατασκευαστή 

τους. Τα υλικά και οι αναλογίες των εμπλεκόμενων κονιαμάτων στις επιστρώσεις των δαπέδων θα είναι 

σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στα αντίστοιχο άρθρο του ΑΤΟΕ. Όλες οι εργασίες θα κατασκευαστούν από 

έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται -εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία- στην εκπόνηση σχεδίων τοποθέτησης με βάση 

τις επιτόπου διαστάσεις. Υποχρεούται επίσης στην προμήθεια δειγμάτων για έγκριση από την Υπηρεσία πριν 

από οποιαδήποτε εκτέλεση εργασίας, καθώς και στη συντήρηση όλων των εργασιών μέχρι και την παραλαβή 

του έργου, επιβαρυνόμενος με την δαπάνη των υλικών που θα κριθούν αναγκαία για την προστασία των 

επιφανειών. 
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Πριν από την κατασκευή κάθε είδους επίστρωσης η επιφάνεια του υποστρώματος θα καθαρίζεται τελείως από 

σκόνη, λιπαρές ουσίες, κονιάματα δόμησης, επιχρίσματα κλπ  και θα καταβρέχεται με άφθονο νερό. Ανωμαλίες 

και μικρά κοιλώματα του υποστρώματος πρέπει να εξομαλύνονται και να ισοπεδώνονται.  Η συνένωση με όλα 

τα υπόλοιπα στοιχεία, με τα οποία η επίστρωση έρχεται σε επαφή (σωληνώσεις, στήλες, σιδερένιες γωνιές, 

κλπ), θα είναι άψογη σε εμφάνιση και στεγανή. Ιδιαίτερη μέριμνα θα λαμβάνεται για την προστασία όλων των 

σιδηρών εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με την επίστρωση. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην κατασκευή 

της σωστής κλίσης των δαπέδων, όπου αυτή απαιτείται. 

Σε περίπτωση μη καλής συγκόλλησης ή μη τέλειας πλήρωσης του κενού μεταξύ των πλακών και του 

υποστρώματος, η εργασία ή το τμήμα, που εμφανίζει τα ελαττώματα αυτά, θα απορρίπτεται και ο Ανάδοχος θα 

υποχρεούται σε ανακατασκευή με δικές του δαπάνες.  

Πριν από την παραλαβή όλες οι επιφάνειες θα καθαριστούν με επιμέλεια. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται παντός είδους υλικά και μικροϋλικά για την πλήρως περαιωμένη εργασία, οι 

δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και  εργαλείων, η συσσώρευση των πάσης φύσεως 

άχρηστων προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση ή επανατοποθέτηση 

καθώς και η μεταφορά τους με αυτοκίνητο, σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 20,00              

                   (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ  

 

 

Α.Τ. : 5.8 

 

 Άρθρο: ΟΙΚ Α\73.33.02  

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 

 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331  100% 

 

   Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,

 υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, 

οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνεται η 

προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση 

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου (το οποίο αποζημιώνεται ιδιαίτερα), ή με ειδική κόλλα 

συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 

τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και 

ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωμένη εργασία 

χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, 

σύμφωνα με την μελέτη. Υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους 

κατασκευής. 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm. 

  



 76 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 33,50 

(Ολογράφως) :ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

Α.Τ. : 5.9 

 Άρθρο: ΟΙΚ Α\73.33.03  

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 

 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331  100% 

 

 

    Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, 

έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη.

 Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση 

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου (το οποίο αποζημιώνεται ιδιαίτερα), ή με ειδική κόλλα 

συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 

τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και 

ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωμένη εργασία 

χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, 

σύμφωνα με την μελέτη. Υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους 

κατασκευής. 

  

 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm. 

     

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

   

      ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) : 36,00                          (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ 

 

 

Α.Τ. : 5.10 

 

 Άρθρο: ΟΙΚ Α\73.35 

 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 

 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1  100% 
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    Περιθώρια (σουβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου 

διαστάσεων 7,5 x40 cm ή 7,5 x 30 cm ή 7,5x20 cm,  μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 

mm. Η δόμηση και η αρμολόγηση, θα γίνει με κατάλληλη τσιμεντοκονία ή κόλλα. Πλήρης 

περαιωμένη εργασία, τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού, υλικά, πλακίδια, μικροϋλικά, κλπ, 

επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 

  

 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).  

      

 ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) : 4,50 

(Ολογράφως) :ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 

Α.Τ. : 5.11 

 

 Άρθρο: ΟΙΚ Α\73.37.02  

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 

σε δύο στρώσεις, πάχους 1,5 cm 

 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7338  100% 

 

 Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων. 

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm, με τσιμεντοκονίαμα και κατά τα  λοιπά ως 

άνω. 

   

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

      

 ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) : 12,30          (Ολογράφως) :ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

 Α.Τ. : 5.12 

 

 Άρθρο: ΟΙΚ Α\73.96 

 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) 

 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396  100% 

 

 

   Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, πάχους 2 
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mm, μονοπαγούς υφής (ουχί πολλαπλών στρώσεων) οποιουδήποτε χρωματισμού 

επικολλούμενου με ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα. 

Περιλαμβάνονται ο πλαστικός τάπητας, οι λωρίδες τερμάτων, η ειδική κόλλα και η εργασία 

πλήρους κατασκευής. 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 19,70                                    (Ολογράφως): ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

A.T.       : 5.13 

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 73.33.04 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, αντιολισθηρά (παντός τύπου και 

διαστάσεων) 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331  100% 

 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", παντός τύπου και διαστάσεων, 

οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 

"Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 

mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 

συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, 

μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής 

καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά 

πάσης φύσεως επί τόπου. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 35,00                                     (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 

 

 

 

A.T.       : 5.14 

Άρθρο : ΟΙΚ Α\ 73.34.01 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100% 

 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη 

"GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 
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"Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση 

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια 

εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η 

πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με 

λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών 

επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, 

ρευματοδοτών κ.λπ.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά 

πάσης φύσεως επί τόπου. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 33,50    (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 

A.T.       : 5.15 

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 73.34.03 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, (παντός τύπου και διαστάσεων) 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100% 

 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη 

"GROUP 1", παντός τύπου και διαστάσεων, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση 

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια 

εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η 

πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με 

λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών 

επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, 

ρευματοδοτών κ.λπ.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά 

πάσης φύσεως επί τόπου. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 35,00                                       (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ  

 

 

A.T.       : 5.16 

Άρθρο : ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\  73.36 

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις 
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Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335 100% 

 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος 

των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 

τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

73.36.01 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ   (Αριθμητικά) : 18,00                                          (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ ΕΥΡΩ 

 

 

 

A.T.       : 5.17 

Άρθρο :  ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 73.94.01 

Επανακατασκευή δαπέδων γηπέδων µε ακρυλικό-συνθετικό τάπητα σε υπάρχοντα 

ασφαλτοτάπητα 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1  100% 

 

Διάστρωση τάπητα µη υδροπερατού, συνολικού πάχους 1,6-2,0χιλ, ακρυλικής βάσης, 

εµπουτισµένος µε λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή (χαλαζιακή άµµος), σε τρεις στρώσεις, ιδιαίτερα ανθεκτικός 

στις υπεριώδεις ακτίνες και στην σκληρή χρήση, µε τελική επιφάνεια ενιαία (χωρίς αρµούς), µάτ, αδρή και 

αντιολισθηρή. 

Η έντεχνη κατασκευή της εργασίας περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 

α) Καθαρισµός της επιφάνειας για την αποµάκρυνση από ακαθαρσίες (λάδια , ρύπους κλπ) και 

σκόνη. 

β) Στρώση εξοµάλυνσης: Επίστρωση µε τσιµεντοειδές µίγµα εµπλουτισµένο µε χαλαζιακή άµµο και 

ρητινούχο διάλυµα για την εξοµάλυνση των ανωµαλιών και γεµίσµατα της επιφάνειας της παλαιάς 

ασφάλτου όπου απαιτείται. 

γ) ∆ιάστρωση όλης της επιφάνειας µε µίγµα από ειδικό ασφαλτικό γαλάκτωµα και λεπτόκοκκα 

αδρανή (χαλαζιακή άµµος) σε δύο στρώσεις. 

δ) Ακρυλικός  συνθετικός  τάπητας   (στρώση   πλαστικοποίησης):   ∆ιαστρώνεται χυτός,   σε   τρεις 

επάλληλες   και   διασταυρούµενες   στρώσεις,   µε   τη χρήση   ειδικής   ελαστικής   σπάτουλας (ρακλέτας). 

Χρωµατισµού σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τις ισχύουσες προδιαγραφές  Εφόσον 

κριθεί σκόπιµο µπορεί να εφαρµοστεί στο τέλος µια στρώση διαφανούς βερνικιού προστασίας. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια υλικών και μικρουλικών, η μεταφορά, η τοποθέτηση, η 

γραμμογράφηση σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και παράδοση πλήρως περαιωμένης εργασίας 

έτοιμο προς χρήση. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 18,00                                               (Ολογράφως): ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΕΥΡΩ  
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 A.T.       : 5.18 

 Άρθρο: ΟΙΚ 74.30.06  

Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά 

τετραγωνικό μέτρο 

       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7452 100% 

 

       Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με την         μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, 

και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, 

λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 

 

       Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

        ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) :  99,00                         (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ                             

 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 

ποιότητος (extra) 

 

A.T.       : 5.19 

Άρθρο ΟΙΚ 74.23 

Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο  

       Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7416 100% 

Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργαλεία      χειρός, 

για την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 

      Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2) 

      Τιμή ανά m2 πέντε  

       ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) :5,60                   (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

 
 

         A.T.       :5.20 

        Άρθρο :  ΟΙΚ ΣΧΕΤ Α\ 73.97 

 Επιστρώση με συνθετικό χλοοτάπητα (τεχνητό γκαζόν) με ύψος πέλους τουλάχιστον         7μμ  

        Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7397 100% 

       Επιστρώσεις με συνθετικό χλοοτάπητα (τεχνητό γκαζόν) πάνω σε οποιαδήποτε επιφάνεια     (χώμα-πλακάκι-

τσιμέντο). Ο συνθετικός χλοοτάπητας πέπει να έχει ύψος πέλους μεγαλύτερο ή ίσο του 7μμ, βάρος πέλους 

μεγαλύτερο ή ίσο του 500gr/m2, βάρος πέλους με υπόστρωμα μεγαλύτερο  ή ίσο του 1100gr/m2.  Θα πρέπει να 

μην επηρεάζεται από το νερό και ήλιο να είναι ανθεκτικό σε ακραίες καιρικές συνθήκες, να είναι απόλυτα 
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υποαλλεργικός, στο υπόστρωμα του να υπάρχουν ειδικές τρύπες για την αποστράγγιση του νερού, να ικανοποιεί τις 

ακόλουθες DIN54019, DIN54007, DIN54004 καθώς και να μην δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό. Στην τιμή 

συμπεριλαμβάνεται η αγορά και τοποθέτησή του με ειδικές ταινίες συγκόλλησης. 

       ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 17,50 (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 

 

 

5.21    Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα (ΟΙΚ 73.26) 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 

"Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των 

επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά 

με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο 

τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των 

υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα 

πλακίδια για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων (ΟΙΚ 73.26.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  

ΕΥΡΩ Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

              33,50€ 

 

5.22  Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια (ΟΙΚ 73.33) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331  

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 

0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση 

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την 

υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με 

ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του 

δαπέδου.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί 

τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)\ 

 

 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm (ΟΙΚ 73.33.01) 

  ΕΥΡΩ   Τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά  

                31,50 € 
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A.T.      : 5.23 

Άρθρο  : ΟΙΚ 61.13               Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων 

 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 6116 

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, διατομής 30x30 

mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών επιχρισμένων τοίχων, στερεούμενα με 

γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία στον τοίχο. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  2,60 

(Ολογράφως) :  δύο και εξήντα λεπτά 

 

A.T.      : 5.24 

Άρθρο  : ΟΙΚ 73.33.02          Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 

cm 

 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7331 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας 

έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 

20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-

00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε 

στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με 

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με 

τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα 

κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 

φύσεως επί τόπου. 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  33,50 

(Ολογράφως) :  τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 
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A.T.      : 5.25 

Άρθρο  : ΟΙΚ 73.34.01          Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 

 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7326.1 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", 

οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις 

με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". 

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση 

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της 

 πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004,   συμβατή με την 

υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 

600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με 

τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση 

οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 

φύσεως επί τόπου. 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  33,50 

(Ολογράφως) :  τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

 

 

5.26 Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με ανοξείδωτη λαμαρίνα 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 

 

Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με επίπεδη ή στραντζαριστή ανοξείδωτη λαμαρίνα ποιότητας 

AISI 316, πάχους 1,0 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, και στερέωση αυτής με ανοξείδωτους 

κοχλιοφόρους ήλους στην περίπτωση ξυλίνου σκελετού, σε πυκνό κάνναβο σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια 

της μελέτης. 

 

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία κοπής, τοποθέτησης, στερέωσης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ Σαράντα πέντε λεπτά  45,00€  
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5.27  Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6542 

 

Κατασκευές από στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου, πάχους έως 2,0 mm, πάσης φύσεως και μορφής, σύμφωνα 

με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, πλήρως τοποθετημένες και στερεωμένες με οποιονδήποτε τρόπο επί 

της υποκείμενης επιφανείας. 

 

Η ηλεκτροστατική βαφή και τυχόν μεταλλικός σκελετός στήρικης, εάν προβλέπονται, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο κατασκευής (kg), με αναλυτική επιμέτρηση των διατομών του αλουμινίου.   

  

 ΕΥΡΩ Εννιά ευρώ   9,00€ 

 

 

 5.28 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 (ΟΙΚ 73.34) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  

 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", 

οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά 

πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση 

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή 

με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με 

τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό 

συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση 

οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί 

τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm (ΟΙΚ 73.34.01) 

 

ΕΥΡΩ    Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

               33,50€  

 

5.29  Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια (ΟΙΚ 73.35) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  
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Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, μονόχρωμα ή έχρωμα, με 

αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων.  

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί 

τόπου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

 ΕΥΡΩ  Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά             4,50 € 

 

 

 

 

5.30     Δάπεδο τύπου laminate (ΟΙΚ 53.20.01 ΣΧ) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5321 

Δάπεδο laminate για εσωτερικούς χώρους που προσομοιάζει την εμφάνιση του ξύλινου πατώματος. Στην τιμή 

μονάδος περιλαμβάνονται οι λωρίδες laminate πάχους περίπου 8 mm που τοποθετούνται σε λεία επιφάνεια και 

ενώνονται μεταξύ τους με ιδιαίτερη προσοχή στο κούμπωμα για την αποφυγή αρμών που θα αλλοιώσουν το 

αισθητικό αποτέλεσμα και η εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου (ξύσιμο, και τρίψιμο και πλήρης 

καθαρισμός της επιφάνειας στην οποία θα τοποθετηθεί), σύμφωνα με την μελέτη. 

Περιλαμβάνονται οι λωρίδες laminate πάχους περίπου 8 mm και η εργασία πλήρους κατασκευής,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ Τριάντα ευρώ             30,00 € 

 

 

5.31  Περιθώρια (σοβατεπιά) από laminate (ΟΙΚ -53.50 ΣΧ) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ5353 

Περιθώρια (σοβατεπιά) με λωρίδες, πάχους 8-12 mm, πλάτους 5 cm έως 8 cm  πλήρως κατεργασμένα και 

τοποθετημένα σύμφωνα με την μελέτη. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των λωρίδων. Yλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

ΕΥΡΩ Εφτά ευρώ               7,00€ 

 

5.32 Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων (ΟΙΚ 73.76) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396  

Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σε υπάρχουσα 

εγκοπή, διατομής 10x10 mm και πάχους 3 mm, που τοποθετείται ακριβώς στις διαστάσεις της εγκοπής 

(φρακαριστό) με ισχυρή κόλλα, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 

εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

ΕΥΡΩ   Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά       5,60 € 
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5.33   Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο (ΟΙΚ 75.31) 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 

"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και 

καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης 

εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm (ΟΙΚ 75.31.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7532  

ΕΥΡΩ Ογδόντα τέσσερα ευρώ- 84,00 € 

 

5.34   Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m (ΟΙΚ 75.36) 

Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πλάτους έως 30 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και 

καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, 

στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 3 cm (ΟΙΚ75.36.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7536 

ΕΥΡΩ Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά - 33,50 €  

 

5.35  ΕΡΓΑΣΙΑ Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό (ΟΙΚ 75.41) 

ΕΡΓΑΣΙΑ για Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και 

καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, 

στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων 

Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) (ΟΙΚ 75.41.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541 

ΕΥΡΩ  Είκοσι οχτώ ευρώ  28,00 €  
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5.36 ΝΕΤ-53.01.01-Α 

Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού- Από λωρίδες 

πλάτους έως 8,0 cm (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5301)  

Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σε υπάρχοντα σκελετό (καδρόνια, πατόξυλα 

κλπ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα", με 

λωρίδες καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm και μήκους τουλάχιστον 0,40 m, με τα υλικά και 

μικροϋλικά, την τοποθέτηση, το ξύσιμο και τρίψιμο με γυαλόχαρτο 

και τον πλήρη καθαρισμό της επιφανείας, Δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία 

καδρονιαρίσματος (σκελετού), 

α) Η κατασκευή ψευδοπατώματος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των άρθρων όταν αυτό 

αναφέρεται ρητά στην περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην 

μελέτη, το ψευδοπάτωμα θα αποτελείται:: 

a. από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 

mm, πλάτους έως 200 mm και υγρασία μικρότερη από 10% 

b. από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά 

κριτήρια αποδοχής προς τοποθέτηση 

c. από μοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm με υγρασία 

μικρότερη από 10%. 

β) Στην τιμή των άρθρων συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη η κατασκευή των διατάξεων 

αερισμού του καδρονιαρίσματος (αρμός μεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του 

ψευδοσοβατεπιού). 

γ) Η ενδεχόμενη κατασκευή στρώσεως γαρμπιλομωσαΙκού, στρώσεως στεγνής άμμου, 

στρώσεως απομόνωσης υγρασίας, φράγματος υδρατμών, στρώσης διακοπής κτυπογενούς 

θορύβου ή θερμομονωτικής στρώσης, τιμολογούνται ιδιαίτερα, εκτός άν στην περιγραφή του 

άρθρου αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας. δ) Η ξυλεία των λωρίδων 

δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: δ1) Υγρασία ξυλείας 

d. τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης μεσογείου,ελάτης 

και ερυθροελάτης: 9-15% 

e. δρυός: 7-13% - κολλητές λωρίδες: 7-11% δ2) Ανοχές των 

διαστάσεων: - πάχους: - 0,5 mm έως + 0,1 mm 

f. πλάτους: ± 0,7% 

g. μήκους: ± 0,2 mm 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

Μονάδα μέτρησηςΤετραγωνικά : μέτρα Αναθεωρείται με   :ΟΙΚ 

5301: 100.00% 

Ευρώ : Είκοσι επτά και Πενήντα λεπτά € 27.50 
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Άρθρο Τιμολογίου: 5.37 

Τίτλος Άρθρου: Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων 

Προέλευση: ΝΕΤ.ΟΔΟ Β-30.3 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 7018 

  

 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών, 

μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, 

προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια 

οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 

έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας B500A, 

B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  

 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με 

μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη 

της τοποθέτησης του οπλισμού.  

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις 

των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά 

τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον 

Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο 

οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του 

μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδο

ι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500 B500 B500C B500 B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 
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Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδο

ι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500 B500 B500C B500 B500C 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

Στις επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης 

του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

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

πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων 

πασσάλων.  

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την 

μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 

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

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 

απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

  

Τιμή Αριθμητικώς: 1,15 € 

Τιμή Ολογράφως: Ένα Ευρώ και Δεκαπέντε Λεπτά. 
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Άρθρο Τιμολογίου: 5.38 

Τίτλος Άρθρου: Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων-επιχώματα 

κάτω από τα πεζοδρόμια με την φορτωση και μεταφορα 

Προέλευση: ΣΧ.ΝΕΤ.ΟΔΟ Β-4.1 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-3121.Β 

  

Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης πεζοδρομίων, 

μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος" και της στάθμης έδρασης των τσιμεντοπλακών 

ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που 

επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-

2).  

Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων". 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά τους επί τόπου του 

έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

η σταλία των μεταφορικών μέσων,  

η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό εξοπλισμό καταλλήλων 

διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό συμπύκνωσης 

 

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  

  

  

Τιμή Αριθμητικώς:12,95 € 

Τιμή Ολογράφως: Δώδεκα  Ευρώ και ενενηνταπέντε Λεπτά. 

 

 

 

Άρθρο Τιμολογίου: 5.39 

Τίτλος Άρθρου: Κατασκευή ρείθρων, τραπ. τάφρων, στρώσεων προστασίας, στεγάνωσης γεφυρών 

κλπ με σκυρόδεμα C16/20 

Προέλευση: ΝΕΤ.ΟΔΟ Β-29.3.1 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2532 

  

 Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, κοιτοστρώσεων, 

επενδρύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων 
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προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 

Τιμή Αριθμητικώς: 86 € 

Τιμή Ολογράφως: Ογδοντα έξι Ευρώ. 

 

 

Άρθρο Τιμολογίου: 5.40 

Τίτλος Άρθρου: Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm 

 Προέλευση: Άρθρο Β-81 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2922 

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες έγχρωμες, επίπεδες ή 

ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm 

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρές πλάκες 

από σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε παλέτες,  

η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά),  

η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη (συμπεριλαμβανομένης της 

κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών 

εργαλείων),  

η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),  

ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή προς οριστική 

απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών 

συσκευασίας κλπ.  

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της 

πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης.  

 

ΕΥΡΩ:    Δεκαεπτά ευρώ και τριάντα λεπτά      €17,30€ 

 

 

Άρθρο Τιμολογίου: 5.41 

Τίτλος Άρθρου: Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 

Προέλευση: ΝΕΤ.ΟΔΟ Β-51 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ 2921 

  

 Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 
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m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων 

ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα 

οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της 

παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  

 

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της 

βάσης έδρασης,  

η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά 

και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των 

κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου 

ανά m3 άμμου. 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 

επιμετράται ιδιαιτέρως. 

  

Τιμή Αριθμητικώς: 9,6 € 

Τιμή Ολογράφως: Εννέα Ευρώ και Εξήντα Λεπτά. 

 

 

Άρθρο Τιμολογίου: 5.42 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού ορθοστάτη (ΟΙΚ 64.26.3ΣΧ) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428  

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρη τοποθέτηση προστατευτικών μικροκολώνων 

(κολωνάκια) καθαρού ύψους 75cm περιλαμβανομένης της εργασίας και τα υλικά πάκτωσης (σκυρόδεμα), 

διαμέτρου Φ10 έως Φ12 cm, σιδηρά από μορφοσίδηρο και ελάσματα ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1, 

με ηλεκτροστατική βαφή απόχρωσης της επιλογής της Υπηρεσίας μετά ανακλαστικής ταινίας. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των στοιχείων του ορθοστάτη, πλήρως 

διαμορφωμένων σε εγκατάσταση που διαθέτει τις απαιτούμενες εργαλειομηχανές, που θα έχουν υποστεί 

καθαρισμό επιφανείας με μεταλλοβολή ή αμμοβολή ποιότητας SA 2 ½, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

8504-1 και αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βαφής βάσεως ψευδαργύρου, πάχους ξηρού υμένα 

(εκάστης) 25 ± 5 μm 
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• η πάκτωση των ορθοστατών και αντηρίδων σε υφιστάμενες κατασκευές από σκυρόδεμα (διάνοιξη οπής 

με κρουστικοπεριστροφικό εργαλείο, κατακορύφωση και πάκτωση με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα), ή η 

αγκύρωσή τους με αγκύρια διαστελλομένης κεφαλής ή ρητινικής πάκτωσης  

• η τελική βαφή των στοιχείων του ορθοστάτη με ελαιόχρωμα αλκυδικής σιλικόνης σε δύο στρώσεις 

συνολικού πάχους ξηρού υμένα 125 μm 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η εργοστασιακή προσθήκη ειδικής κεφαλής από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο 

μέγιστου ύψους 30 εκ, σύμφωνα με το σχέδιο και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας, έτσι ώστε να είναι πιο στιβαρή 

και ανθεκτική η κατασκευή του ορθοστάτη σε μηχανικές καταπονήσεις αλλά και σε διάβρωση του πλέον 

ευπαθούς τμήματος στη συγκόλληση της κεφαλής και του κορμού. 

Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένου σιδηρού ορθοστάτη 

Τιμή ανά τεμαχ. εκατόν είκοσι ευρώ και μηδέν λεπτά (120,00€) 
 

 

Άρθρο Τιμολογίου: 5.43    Σιδηρά κιγκλιδώματα 

 Προέλευση: ΟΔΟ Ε-4.2         

 Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2652 

 

Σιδηρά κιγκλιδώματα από μορφοσίδηρο και ελάσματα ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1, 

διαμορφωμένα σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των στοιχείων του κιγκλιδώματος, πλήρως διαμορφωμένων 

σε εγκατάσταση που διαθέτει τις απαιτούμενες εργαλειομηχανές, που θα έχουν υποστεί καθαρισμό επιφανείας 

με μεταλλοβολή ή αμμοβολή ποιότητας SA 2 ½, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1 και 

αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις βαφής βάσεως ψευδαργύρου, πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 25 ± 

5 μm 

Η πάκτωση των ορθοστατών και αντηρίδων σε υφιστάμενες κατασκευές από σκυρόδεμα (διάνοιξη οπής με 

κρουστικοπεριστροφικό εργαλείο, κατακορύφωση και πάκτωση με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα), ή η 

αγκύρωσή τους με αγκύρια διαστελλομένης κεφαλής ή ρητινικής πάκτωσης 

Η συναρμολόγηση του κιγκλιδώματος με κοχλίωση ή/ και επί τόπου ηλεκτροσυγκόλληση 

Η τελική βαφή των στοιχείων του κιγκλιδώματος με ελαιόχρωμα αλκυδικής σιλικόνης σε δύο στρώσεις 

συνολικού πάχους ξηρού υμένα 125 μm 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο τοποθετημένου σιδηρού κιγκλιδώματος. 

 

ΕΥΡΩ:   Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά     € 2,70 € 

 

 

Άρθρο Τιμολογίου:  5.44 
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Τίτλος Άρθρου: Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες    

Προέλευση: Άρθρο Β82 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ 2922 

 

   Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και νησίδες. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων 

- η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαμα έδρασης, υλικό αρμολόγησης, μεταφορά 

υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισμός χώρου εκτέλεσης εργασιών και συγκέντρωση και 

αποκομιδή πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων αποξήλωσης), σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την 

μελέτη υποβιβασμένη στάθμη, με διάταξη, τύπο και μορφή πλακών απόλυτα προσαρμοσμένη προς την 

υφιστάμενη πλακόστρωση. 

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίμετρο της 

πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. 

 

Tιμή κατ' αποκοπήν (τεμ), πλήρους διαμορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ. 

Τιμή ανά τεμαχ. εκατόν δέκα πέντε & μηδέν λεπτά (115,00€) 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ  

 

6.1  Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες (ΟΙΚ 56.04) 

 

Ράφια ή χωρίσματα πάχους 22 mm από μοριοσανίδες οιουδήποτε πλάτους και μήκους και οιουδήποτε σχεδίου, με 

πηχάκια συγκολλημένα και καρφωμένα στις εμφανείς ακμές, εδραζόμενα είτε απ' ευθείας επί άλλων κατακορύφων 

τμημάτων της κατασκευής μέσω εντορμιών ή καρφωτών πηχίσκων και γενικά υλικά επί τόπου και εργασία για 

πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους, ντουλάπια ή ερμάρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-

01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα". 

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

Ράφια ή χωρίσματα πάχους 22 mm (ΟΙΚ 56.04.01)  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5604  

 ΕΥΡΩ Τριάντα εννιά ευρώ- 39,00€ 

 

6.2   Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα (ΟΙΚ 56.23) 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μη τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 

mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από 

PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, 
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σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 

 Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm 

 Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες 

με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC 

πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές.  

 Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min 

πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες 

ακμές.  

 Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής 

περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων.  

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

από την υγρασία  

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

 

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα,  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης  

 

ΕΥΡΩ Διακόσια είκοσι πέντε ευρώ 

     225,00 € 

 

6.3  Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL (ΟΙΚ 56.21) 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617 

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

περιλαμβάνει:  

α)  Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με επικάλυψη από άκαυστη φορμάϊκα, 

με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται 

στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα. 

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

νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.  

γ)  Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με αντιμικροβιακή σιλικόνη, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών 

επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης  

ΕΥΡΩ    Είκοσι οχτώ ευρώ 

       28,00 € 

 



 97 

6.4 Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm 

(ΟΙΚ 61.01) 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6101  

 Υπέρθυρα, πρόβολοι, κρυφοδοκοί πακτωμένοι στο σκυρόδεμα και σχετικές κατασκευές από μεμονωμένες 

σιδηροδοκούς με απλές διατομές ή κοιλοδοκούς, με ύψος ή πλευρά 8 έως 16 cm και γενικά σίδηρος επί τόπου και 

εργασία κοπής, τοποθέτησης και πάκτωσης.  

 (α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα 

βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν 

απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 

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

- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 

(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 

περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή 

αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).  

ΕΥΡΩ Δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

     2,50 € 

   

6.5    Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου (ΟΙΚ 77.70) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7770  

Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου, το οποίο δεν παρουσιάζει φθορές, όπως ράγισμα, ξεφλούδισμα 

κλπ, εκτός από την απώλεια στιλπνότητος και γενικά της αρχικής του εμφανίσεως, με εφαρμογή βερνικιού 

πατωμάτων σε μία στρώση. 

Απόξεση της επιφανείας με λεπτό γυαλόχαρτο δαπέδων, πλήρης και επιμελής καθαρισμός των τοίχων, των 

κουφωμάτων κλπ, σποραδικά ψιλοστοκαρίσματα της επιφανείας και στην συνέχεια τρίψιμο, επιμελής καθαρισμός 

του χώρου και διάστρωση μιάς στρώσεως βερνικιού. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ   Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 

     2,80 € 

 

6.6   Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους (ΟΙΚ 62.22) 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6222  

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών σύνθετου σχεδίου, από ευθυγράμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς 

ράβδους (καραβόλοι), καρφωτών με ή χωρίς εντορμίες, με ή χωρίς υαλοστάσιο, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, καθώς και 

με κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο. 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

 ΕΥΡΩ    Επτά ευρώ και τριάντα λεπτά- 7,30 €  
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6.7  Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά γιά θύρες και παράθυρα (ΟΙΚ 62.37) 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6237  

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών δικτυωτών προπετασμάτων για θύρες και παράθυρα οποποιωνδήποτε 

διαστάσεων, με άξονα από σιδηροσωλήνα Φ 1", έδρανα από σιδηρογωνιές 35/35/4 mm, κουτιά σιδηρά με 

ένσφαιρους τριβείς (ρουλεμάν), ελατήρια πλάτους 5 cm και βάρους τουλάχιστον 3 kg έκαστο, περιελισσόμενο 

δικτυωτό αρθρωτό πλέγμα από σιδηρές ράβδους Φ8 mm με κατακορύφους αποστάσεις συνδέσεων έως 15 cm, 

που περιβάλλει την ημιπεριφέρεια των κυτίων των ελατηρίων, με φάσα στο κάτω μέρος από λαμαρίνα μαύρη 100x3 

mm και προφίλ Τ 35/35/4 mm, με με οδηγούς διατομής Π 30/30/2 mm με αντιτριβική ταινία.  

 Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά, οι κλειδαριές ασφαλείας (δύο ακραίες ή μία μεσαία) και ο 

χρωματισμός με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής ψευδαργύρου και η εργασία πλήρους κατασκευής και 

τοποθέτησης. 

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

άξονα περιστροφής] 

 ΕΥΡΩ  Εκατόν ένα ευρώ 

     101,00 €  

 

6.8    Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα (ΟΙΚ 62.41) 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6239 

 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων οιουδήποτε σχεδίου, από 

στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα. Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή 

με αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα (αριάνι) των 600 kg τσιμέντου ή πυράντοχο ή ηχομονωτικό υλικό πληρώσεως 

(σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, 

και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κάσσας  

 ΕΥΡΩ   Έξι ευρώ και είκοσι λεπτά- 6,20€ 

  

6.9   Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών (ΟΙΚ 64.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401  

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους 

συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης 

καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ 64.01.01)  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401  

ΕΥΡΩ  Τέσσερα ευρώ και πενήντα- 4,50 € 

 

 

6.10    Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών  

Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους (ΟΙΚ 64.01.02) 
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401  

 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους 

συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης 

καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6402 

ΕΥΡΩ    Πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά 

     5,30 € 

  

 

 6.11 ΝΕΤ-52.79.02-Α 

~Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή- Τεγίδωση 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). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας 

Μονάδα μέτρησηςΚυβικά : μέτρα Αναθεωρείται με  :ΟΙΚ 5280: 100.00% 

Ευρώ : Τετρακόσια πενήντα € 450.00 

 

 

 6.12 ΟΙΚ ΝΕΤ-52.80.03-Α 

~ Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm~ (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5283) 

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

κατασκευής. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Μονάδα μέτρησηςΤετραγωνικά : μέτρα 

 

Αναθεωρείται με  :ΟΙΚ 5283: 100.00% 

Ευρώ : Είκοσι δύο και Πενήντα λεπτά € 22.50 

 

 

       6.13 ΟΙΚ ΝΕΤ-64.10.03-Α 

~Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους- Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2"~ (Κωδικός Αναθεώρησης 

ΟΙΚ 6413) 

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες 

μαύρους, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση 

με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού 

χρωματισμού (συμπεριλαμβανομένων των υλικών βαφής). Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

Μονάδα μέτρησης : 
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Αναθεωρείται με   :ΟΙΚ 6413: 100.00% 

Ευρώ : Δέκα έξι και Ογδόντα λεπτά € 16.80 

 

 

6.14  Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm  (ΟΙΚ 64.29) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI 304, 

οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon 

με ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, 

κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος 

ΕΥΡΩ   Είκοσι ευρώ-  20,00 € 

 

 

6.15  Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή (ΟΙΚ 65.01) 

Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12 - 24 kg/m2 (ΟΙΚ 65.01.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501  

Έτοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, προερχόμενα από 

πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα 

με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-

00 "Κουφώματα Αλουμινίου", πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων αλουμινίου, τυποποιημένων 

διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν από καταλόγους προμηθευτών ως προϊόντα έτοιμα προς 

τοποθέτηση. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του 

εργοστασίου κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Διακόσια ευρώ 

  200,00 € 

 

 

A.T.      : 6.16 

Άρθρο  : ΟΙΚ Ν\65.01.02.01      Κουφώµατα αλουµινίου ηλεκτροστατικής βαφής µε θερµοδιακοπή 

 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 6501 

Τυποποιηµένα κουφώµατα, βιοµηχανικής κατασκευής, από διατοµές αλουµινίου ηλεκτροστατικής 

βαφής, προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 παραγωγική διαδικασία, µε διάταξη των 

επιµέρους στοιχείων τους χαρακτηριστική της σειράς, µε δυνατότητα υποδοχής υαλοπίνακα 25 mm, µε 
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θερµοδιακοπή και συντελεστή θερµοπερατότητος του κουφώµατος Uf = 2,8 W/m2K ή καλύτερου, 

ανοιγόµενα και ανακλινόµενα. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται οι µηχανισµοί λειτουργίας και ασφαλείας, 

µε την εργασία τοποθέτησής τους. 

  Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  219,00 

(Ολογράφως) :  διακόσια δέκα εννέα 

 

 

Α.T.      : 6.17 

Άρθρο  : ΟΙΚ Ν\76.27.1        Διάφανοι τριπλοί θερµοµονωτικοί- ηχοµονωτικοί - υαλοπίνακες 

(κρύσταλλο 4 mm, κενό 14 mm, κρύσταλλο 6 mm ενεργειακοί LOW-E 

κενό 12 mm, κρύσταλλο 4 mm FLOAT) 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7609.02 

Οι υαλοπίνακες των κουφωμάτων αλουμινίου θα είναι ενεργειακοί, με μαλακή επίστρωση μεταλλικών 

οξειδίων, ώστε να ανακλούν την υπέρυθρη ακτινοβολία. Διάφανοι τριπλοί θερµοµονωτικοί- ηχοµονωτικοί 

- υαλοπίνακες (κρύσταλλο 4 mm, κενό 14 mm, κρύσταλλο 6 mm ενεργειακοί LOW-E κενό 

12 mm, κρύσταλλο 4 mm FLOAT). Τα διάκενα θα έχουν πάχος 14 mm & 12 mm αντίστοιχα και 

πλήρωση με αδρανές αέριο Αrgon.). Οποιονδήποτε διαστάσεων απόχρωσης, βαθμού 

φωτοδιαπερατότητας και φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02. Ο 

συντελεστής θερμοπερατότότητας των υαλοπινάκων θα είναι τουλάχιστον Ug1.1W/m2k σύμφωνα με 

την μελέτη του ΚΕΝΑΚ. Πλήρως τοποθετημένα με ελαστικά παρεβύσματα. Πλήρως περαιωμένη 

εργασία με υλικά και μικρουλικά, με την προμήθεια, μεταφορά, την φορτοεκφόρτωση και την 

τοποθέτηση τους από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουμένων 

μηχανών και συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν. Όλα τα υλικά και μικρουλικά θα φέρουν σήμανση 

CE. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά):  

84,00   

(Ολογράφως) 

ογδόντα τέσσερα 

 

 

 

6.18    Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (ΟΙΚ 65.17) 

 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος), 

οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
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 Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα 

(ΟΙΚ 65.17.04) 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522 

 ΕΥΡΩ  Εκατόν ενενήντα ευρώ  

      190,00 € 

 

6.19    Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσσες αυτών. (ΟΙΚ 65.50.01) 

Ανοιγόμενα αλουμινίου 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541  

 Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου ή συρόμενα, σε 

κάσσα από στραντζαριστή λαμαρίνα, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων και διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

 Τιμή ανά m2 επιφάνειας.  

 ΕΥΡΩ   Εκατόν τριάντα πέντε ευρώ 

      135,00 €  

  

6.20  Παντζούρια αλουμινίου συρόμενα και κάσσες αυτών. 

  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541  

 

 Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου ή συρόμενα, 

σε κάσσα από στραντζαριστή λαμαρίνα, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων και διαστάσεων, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

 

 Τιμή ανά m2 επιφάνειας. 

  

 ΕΥΡΩ Εκατόν είκοσι ευρώ 

                     120,00 €  

  

 

6.21  Κινητές σίτες αερισμού (ΟΙΚ 65.25) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530 

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου εντόμων, 

τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί 

ρολλού κλπ), μικροϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας. 

ΕΥΡΩ   Σαράντα πέντε ευρώ 

     45,00 € 
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6.22  Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου 

 

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι επί κουφωμάτων 

αλουμινίου, στερεωμένοι με πλαστικά παρεμβύσματα (των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται στις τιμές των 

κουφωμάτων αλουμινίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή 

υαλοπίνακες". 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 

Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm οικ76.02.04  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2  

ΕΥΡΩ     Τριάντα τρία ευρώ  και εβδομήντα  

                    33,70 € 

 

6.23  Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED) (ΟΙΚ 76.22) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και μεμβράνη 

πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα 

από EPDM ή συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

 

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm +  μεμβράνη + 3 mm) (ΟΙΚ 76.22.01) 

ΕΥΡΩ  Τριάντα εννιά ευρώ 

   39,00 €  

 

6.24  Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 

 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), 

oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως 

τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά 

επί τόπου. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
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 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm 

+ 4 mm)  

 

      ΕΥΡΩ  ογδόντα τέσσερα ευρώ/ 84,00€ 

  

 

6.25    Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού (ΟΙΚ 76.01) 

Υαλοπίνακες απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς 

συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς) επί ξύλινου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm (ΟΙΚ 76.01.04) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7604.2  

ΕΥΡΩ  Τριάντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά 

   32,40 € 

 

6.26    Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 (αντίσταση στην φωτιά 60 min)   

Υαλοπίνακες πυράντοχοι 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 

 

Υαλοπίνακες πυράντοχοι, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-03 "Πυράντοχοι υαλοπίνακες - 

Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα",  οπλισμένοι με χαλύβδινο πλέγμα βρόχου 10x10 mm πάχους 0,6 mm, μήκους 

άνω του 1,00 m. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση στον μεταλλικό σκελετό μέσω ειδικών άκαυστων παρεμβυσμάτων. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ  Διακόσια πέντε ευρώ 205,00€  

 

 

Αρθρο 6.27 ΟΙΚ ΝΕΤ-76.20.01-Α 

~ Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m~ 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7621) 

Υαλοπίνακες οπλισμένοι πλήρως τοποθετημένοι με συνδέσμους και στόκο επί 

μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και 

πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ευρώ : Τριάντα οκτώ και Ενενήντα λεπτά € 38.90 
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6.28    ΝΕΤ-76.27.01-Α 

~Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, 

(κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)~ (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2) 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), 

oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως 

τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά 

επί τόπου. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

Μονάδα μέτρησηςΤετραγωνικά : μέτρα 

Αναθεωρείται με   :ΟΙΚ 7609.2: 100.00% 

Ευρώ : Πενήντα € 50.00 

 
 

 

 

6.29 Πόμολα πόρτας χειρολαβή με ροζέτα. (ΟΙΚ 64.29 ΣΧ.) 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428  

Τοποθέτηση χειρολαβής με ροζέτα κατασκευασμένα από άριστη ποιότητα ζάμακ (ειδικό κράμμα από ψευδάργυρο, 

αλουμινίου, μαγνήσιο και χαλκό) με μοναδικό design διαστάσεων 140mm x 50mm. Συμπεριλαμβάνονται υλικά και 

μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία, τοποθέτησης και στερέωσης.  

ΕΥΡΩ  Οχτώ ευρώ- 8,00 € 

 

6.30 Στοπ στηρίγματα για παντζούρια-ρολά (ΟΙΚ 64.29 ΣΧ.) 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428 

Τοποθέτηση μεταλλικών στηριγμάτων στοπ για παντζούρια-ρολά με τις βίδες για τη στερέωσή τους.  

ΕΥΡΩ  Πέντε ευρώ- 5,00 € 

 

6.31 Λαβή εξώπορτας  

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428 

  Τοποθέτηση λαβής εξώπορτας κατασκευασμένη από άριστη ποιότητα ορείχαλκου κατάλληλο για εξώπορτα με 

απόσταση κέντρων 210 mm συμπεριλαμβάνονται οι βίδες για την προσαρμογή της λαβής. 

 ΕΥΡΩ  Δεκαοχτώ ευρώ   18,00 € 

 

 

A.T.      : 6.32  Άρθρο  : ΟΙΚ 54.46.01          Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους 

έως 13 cm 

 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 5446.1 
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Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα 

πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 

4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από 

ξύλα "μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές" καθαρής 

διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ 

των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή 

κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση 

περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 

 

Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm. Τιμή ανά 

τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ  (Αριθμητικά):  

140,00 

(Ολογράφως) :  

εκατόν σαράντα  

 

6.33   Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές (ΟΙΚ 54.40) 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1  

 Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-

00 "Ξύλινα κουφώματα", με καθρέφτες (ταμπλάδες) από κόντρα πλακέ ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο 

(τελάρο) θυροφύλλων περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και 

πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή 

κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, 

περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών,  

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm (ΟΙΚ 54.40.01) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.1  

   ΕΥΡΩ Εκατόν πενήντα πέντε ευρώ    155,00 € 

 

 

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

Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 

 

 Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από 

πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης από κάσσα από 

στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από 

θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής 
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εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος 

τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με 

μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου 

από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) 

πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο 

εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.  

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας στην 

τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και 

ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. 

 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ Διακόσια ογδόντα ευρώ            280,00€  

 

6.35  Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου. (ΟΙΚ 65.60) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6542 

Κατασκευές από στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου, πάχους έως 2,0 mm, πάσης φύσεως και μορφής, σύμφωνα με 

τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, πλήρως τοποθετημένες και στερεωμένες με οποιονδήποτε τρόπο επί της 

υποκείμενης επιφανείας. 

Η ηλεκτροστατική βαφή και τυχόν μεταλλικός σκελετός στήρικης, εάν προβλέπονται, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο κατασκευής (kg), με αναλυτική επιμέτρηση των διατομών του αλουμινίου.   

ΕΥΡΩ  Εννιά ευρώ     9,00 €   

 

6.36   Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες (ΟΙΚ 65.02) 

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Υαλόθυρες δίφυλλες, παλινδρομικές, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη (ΟΙΚ 65.02.01.08) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6508 

ΕΥΡΩ   Εκατόν εξήντα πέντε ευρώ    165,00 €  

     

   

6.37    Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς (ΟΙΚ 77.16) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7736  

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 

"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 

Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με ειδικό μυκητοκτόνο 

εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με 

γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ   Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά  

    2,20 € 

 

6.38 Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6448  

 

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

σε σκελετό περιφραγμάτων.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτος.  

 

ΕΥΡΩ    τρία ευρώ και πέντε λεπτά 3,05 €  

 

  

ΟΜΑΔΑ Ζ : ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

 

7.1  Αντισκωριακές βαφές (ΟΙΚ 77.20) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή 

τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. (ΟΙΚ 77.20.01) 

 Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο 

ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το 

οξείδιο του Αιματίτη ( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος 

ξηρού υμένα τα 50 μικρά.  

ΕΥΡΩ Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά- 2,20 € 

 

7.2  ΥΔΡ 10.19 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην 

διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370 

       

Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλομένων στην διάβρωση 

του οπλισμού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή διείσδυσης χλωριόντων, οποία άχει ως αποτέλεσμα 

την διόγκωση του οπλισμού και την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέματος.  
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Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 

1504, με χρήση προϊόντων που φέρουν  σήμανση CE, χημικώς συμβατών μεταξύ τους, εγκεκριμένων από την 

Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου.  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

 η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων ινοπλισμένων 

επισκευαστικών κονιαμάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 για εφαρμογή με το χέρι, 

βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής 

επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε σφραγισμένες συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα 

χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν την σήμανση CE 

 η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων 

 η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση εργαλείων 

πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη των ράβδων 

του διαβρωμένου οπλισμού.  

 ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα 

 η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολλό ή πινέλο 

 η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή για 

την αποκατάσταση της διατομής του στοιχείου σκυροδέματος στην αρχική της   

 η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκληρυνση του επισκευαστικού κονιάματος και η εφαρμογή 

προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με ρολλό ή πινέλλο. 

 

Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη υδροβολή, η 

οποία πληρώνεται ιδιάιτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

 

Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και το ύψος της 

επέμβασης που προβλέπεται από την μελέτη (ορθογωνισμένη επιφάνεια). 

 

Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη έκταση, μετά από έγκριση 

της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισμού διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού  έχει 

προχωρήσει πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας έκτασης. 

 

Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογήσε εκτεταμένες βλάβες κατασκευών από 

σκυρόδεμα  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης 

 

ΕΥΡΩ Πενήντα τρία και εξήντα λεπτά /53,60€   
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7.3 Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  

 

Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης κλάσεως πυραντοχής 60 min επί σιδηρών επιφανειών οποιασδήποτε 

μορφής και σχήματος, μετά από εφαρμογή primer (υπόστρωμα) συμβατού με την βασική βαφή, σύμφωνα με 

τις οδηγίες του προμηθευτή. 

 

Τα υλικά της πυρίμαχης επίστρωσης υποκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετα από σχετική πρόταση του 

Αναδόχου συνοδευόμενη από πλήρη τεχνικά στοιχεία του προϊόντος. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ειδικού υλικού πυροπροστασίας. 

 

ΕΥΡΩ είκοσι δυο και πενήντα λεπτά 22,50€  

 

A.T.      : 7.4 

Άρθρο  : ΟΙΚ 77.71.01          Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού 

η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή 

τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η 

διαλύτου 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7771 

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 

 

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση αλκυδικού 

υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου και εργασία. 

 

Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης 

πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

Ευρώ      (Αριθμητικά):  10,70  (Ολογράφως) :  δέκα και εβδομήντα λεπτά 

 

 

A.T.      : 7.5 

Άρθρο  : ΟΙΚ 77.80.01          Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 

ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών 
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επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 

στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και 

μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 

Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00             
 (Ολογράφως) : Εννέα ευρώ 

  

 

A.T.      : 7.6 

Άρθρο  : ΟΙΚ 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". 

 

Ευρώ (Αριθμητικά):: 10,10             
 (Ολογράφως) : λεπτά 

 

A.T.      : 7.7 

Άρθρο  : ΟΙΚ 77.84.02       Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς  

ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 

 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7786.1 

 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή  
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στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 

 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων,  

αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για τηνμείωση της απορροφήτικότητάς της)  

και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. 

 Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. 

Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

Ευρώ (Αριθμητικά) 12,40             
 (Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα λεπτά 

 

A.T.      : 7.8 

Άρθρο  : ΟΙΚ Ν\2238.2         Eπιμελής καθαρισμός δώματος ή ταράτσας 

 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 2238 

Eπιμελής καθαρισμός δώματος ή ταράτσας από τις φυτικές ίνες (λειχίνες) με συρματόβουρτσα, πλύσιμο 

αυτής και επαναφορά της επιφάνειας της ταράτσας ή δώματος στην αρχική κατάσταση. Αποζημιώνονται όλα 

τα υλικά που θα απαιτηθούν, ο τρόπος εργασίας, μετάβασης, η απόρριψη των προϊόντων καθαρισμού και η 

εργασία βοηθού 

Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο  (1m2) πραγματικής επιφανείας. 

 

Ευρώ (Αριθμητικά):       4,00             
 (Ολογράφως) : Τέσσερα ευρώ  

  

 

 

A.T.      : 7.9 

Άρθρο  : ΟΙΚ 77.81.01     Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα 

υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα 

εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

 

Κωδικός αναθεώρησης:              ΟΙΚ 7786.1 

 

 

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος μευδατικής διασποράς χρώματα 

 ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την μελέτη και τις  
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ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 "Χρωματισμοί  

επιφανειών επιχρισμάτων".Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής  

διασποράς ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. 

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,ικριώματα και εργασία. 

 

Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής  βάσεως. 

 

  Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

Ευρώ     (Αριθμητικά) :  13,50 

(Ολογράφως) :  δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

 

 

7.10   Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών (ΟΙΚ 77.27) 

Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, περιθωρίων κλπ, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 

"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".  

Επιμελής καθαρισμός και ψιλοστοκάρισμα όπου απαιτείται, τρίψιμο και καθαρισμός των στοκαρισμάτων, στρώση 

ωμού λινελαίου, επάλειψη με παρκετίνη και στίλβωση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Απλό λάδωμα και στίλβωση (ΟΙΚ77.27.01) 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7748 

ΕΥΡΩ    Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 

     2,80 €  

 

7.11  Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών 

ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΟΙΚ 77.51) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7751  

Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών με έτοιμο κοινό ελαιόχρωμα βάσεως νερού ή 

διαλύτου σε δύο στρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 

σκυροδέματος".  

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

ΕΥΡΩ Ένα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά- 1,35 €  

 

7.12   Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, 

βάσεως νερού η διαλύτου (ΟΙΚ 77.54) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7754  

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί τόπου και εργασία, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".  



 114

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ   Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά - 6,70€  

 

7.13  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή   

 ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΟΙΚ 77.55) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755  

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή 

προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός 

συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ   Έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά- 6,70 € 

 

7.14 Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός 

συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία  80 οC (ΟΙΚ 77.66) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7766  

Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού, με αντοχή 

σε συνεχή θερμοκρασία  80 οC, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 

χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".  

Απόξεση και καθαρισμός με σμυριδόπανο, διάστρωση κατάλληλου αντισκωριακού υποστρώματος με πιστολέτο, 

τρίψιμο με γυαλόχαρτο και διάστρωση θερμοαντόχου βερνικοχρώματος με πιστολέτο μέχρι να επιτευχθεί 

ομοιόμορφος χρωματισμός. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) θερμαντικών στοιχείων 

ΕΥΡΩ Επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά- 7,80 €  

 

 

 

7.15 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος (ΟΙΚ 77.91) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791  

Ανακαίνιση οποποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος, με την 

απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων (υλικά, 

ικριώματα και εργασία).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ Πέντε ευρώ- 5,00 € 

 

7.16  Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο  συστατικών 

πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης. (ΟΙΚ 77.95) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  

Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος, κεραμικών, μαρμάρων και λιθωδών υλικών, μη 

θυσιαζόμενη (καθαρισμός επιφανειών με πλύση, χωρίς ανάγκη επανάλειψης της προστατευτικής επίστρωσης), με 
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υδρόφοβα υλικά, διαφανή, μόνιμης προστασίας, μετά από κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, 

σύμφωνα με την μελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-00 "Αντιρρυπαντική επάλειψη" και τις οδηγίες του προμηθευτή του 

υλικού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ    Πέντε ευρώ- 5,00 € 

 

7.17 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους ( ΟΙΚ 77.99) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7797  

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους, πέραν των 5,00 

m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας (εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).  

Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για την εκέλεση εργασιών επί 

κατακορύφων επιφανειών ή οροφών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ    Τριάντα τέσσερα λεπτά- 0,34 € 

 

7.18 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα  

(ΟΙΚ 79.02) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902  

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη επί οποιασδήποτε 

επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και 

επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ    Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά- 2,20€ 

 

 

 

7.19  Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες  (ΟΙΚ 79.11) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 "Στεγανοποίηση 

δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής, η 

επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm 

και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και 

συναρμογές, και απολήξεις.  

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας  

Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων (ΟΙΚ 79.11.01) 

ΕΥΡΩ   Δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά- 14,60 €  

 

7.20 Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες 

(ΟΙΚ 79.11.02) 
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   ΕΥΡΩ    Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά- 13,50 € 

 

7.21  Περιθώρια δώματος (λούκια) (ΟΙΚ 73.47) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7347  

Περιθώρια δώματος (λούκια) αναπτύγματος έως 0,30 m, μέσου πάχους 3,5 cm, αποτελούμενα από πρώτη στρώση 

πεταχτού τσιμεντοκινιάματος των 450 kg τσιμέντου και δεύτερη στρώση από τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, 

με αυξημένο πάχος στα σημεία συμβολής του δώματος και του στηθαίου.  

Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του δώματος, η διαμόρφωση καμπύλου 

τμήματος με ακτίνα 4 έως 5 cm, με κατάλληλο καλούπι (απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα), τα 

υλικά και μικροϋλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

ΕΥΡΩ  Εννιά ευρώ- 9,00 € 

 

 

7.22   Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα (ΟΙΚ 79.03) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902  

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα, εκτελούμενη επί οποιασδήποτε 

επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και 

επαλείψεως σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ   Δύο ευρώ- 2,00 € 

 

7.23  Επισκευή υαλοστασίων και θυρών μονόφυλλων ή δίφυλλων εξ αλουμινίου 

  (ΟΙΚ 65.32. ΣΧ) 

Επισκευή υαλοστασίων και θυρών μονόφυλλων ή δίφυλλων εξ αλουμινίου σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου" μεθ' ενός ή και των δύο φύλλων συρομένων, μετά ή άνευ φεγγίτη σταθερού ή 

μη σταθερού οιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού ως εν 6501 ήτοι έλεγχος και αντικατάσταση των 

φθαρμένων τεμαχίων με προμήθεια νέων (λάστιχα, κορδόνια, βουρτσάκια, ράουλα χειρολαβές, κλειδαριές) και 

τοποθετησή τους με τα μικρουλικά στερεώσεως για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των υαλοστασίων. 

Για επισκευή η αντικατάσταση μόνο ράουλων θα πληρώνεται το 60% της τιμής. Για επισκευή μόνο του φεγγίτη θα 

πληρώνεται το 60% της τιμής. Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά φορτοεκφόρτωση και απόρριψη των 

αχρήστων τμημάτων. 

 (1 ΤΕΜ) (Φύλλο + φεγγίτης λαμβάνεται 1 τεμ.)  

 Μονάδα μέτρησης : Μ2  

Αναθεωρείται με ΟΙΚ 6532=100% 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ Είκοσι ευρώ - 20, 00€ 

 

7.24  Επισκευή ξύλινων ή μεταλλικών θυρών και παραθύρων γενικώς (με ή χωρίς φεγγίτη)  

(ΟΙΚΝΕΤ 54.46ΣΧ)   
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Επισκευή ξύλινων ή μεταλλικών θυρών και παραθύρων γενικώς. Ταμπλαδωτών ή πρεσσαριστών μονοφύλλων ή 

διφύλλων ή ξύλινων παραθύρων και υαλοστασίων γενικώς με ή χωρίς φεγγίτη, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα" ήτοι: Επισκευή των υφισταμένων ζημιών στα φύλλα, στην κάσσα και τα περβάζια 

της θύρας ή του παραθύρου και κάθε τύπου κουφώματος, που περιλαμβάνει την αποκοπή φθαρμένων μελών, την 

τεχνική ξυλοσύνθεση και αποκατάσταση του συνόλου.  

Επίσης περιλαμβάνεται: ο έλεγχος και η αντικατάσταση των κατεστραμένων μεντεσέδων, κλειδαριών κλπ κάθε 

κουφώματος και η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας τους Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία τεχνίτου και 

βοηθού καθώς και υλικά επισκευής ανηγμένα σε m2 Εαν επισκευάζεται μόνο ο φεγγίτης θα πληρώνεται το 50% της 

τιμής Στην τιμή περιλαμβάνεται η καθαίρεση του κατεστραμένου τμήματος, η μεταφορά φορτοεκφόρτωση και 

απόρριψη αυτού. 

Περιλαμβάνεται η εργασία και όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν και θα απαιτηθούν 

(1 m2 επισκευασμένης επιφάνειας) 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Μονάδα μέτρησης :  τετραγωνικά μέτρα 

Αναθεωρείται με : ΟΙΚ 5446.2: 5.00%, ΟΙΚ 5421: 15.00%, ΟΙΚ 2275: 80.00% 

ΕΥΡΩ Τριάντα πέντε ευρώ -35, 00€ 

 

7.25    Κλειδαριά ασφαλείαςγια συρόμενα κουφώματα αλουμινίου με ενσωματωμένη λαβή (ΟΙΚ ΝΕΤ-65.32. 

ΣΧ.1) 

  Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 6532 

 Διαθέτει ενσωματωμένη λαβή για να διευκολύνει τη χρήση σε πιο βαριές μπαλκονόπορτες αλουμινίου 

 Είναι κατάλληλο μονό για το παράθυρο και όχι για το παντζούρι 

 Η συσκευασία περιέχει ένα τεμάχιο 

 

Τιμή ανά τεμ.  

ΕΥΡΩ Επτά ευρώ- 7,00 € 

 

7.26  Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903  

 

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η 

προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του 

υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης 

(ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του. 
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών που 

χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. 

 

ΕΥΡΩ πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά  5,60 

 

7.27 ΝΕΤ-77.67.01-Α 

Χρωματισμοί σωληνώσεων- Διαμέτρου έως 1" (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.2) 

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 

χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". Ειδικοί όροι: 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την 

προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, 

φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής 

(κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί 

να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού 

χαρτιού κλπ) β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 

χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των 

προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι 

καθοριζόμενες από τον παραγωγό. γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για 

την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται 

τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material 

Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι 

εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), 

των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων 

Μονάδα μέτρησης : 

Αναθεωρείται με  :ΟΙΚ 7767.2: 100.00% 

Ευρώ : Ενα και Τριάντα πέντε λεπτά € 1.35 

 

7.28  ΝΕΤ-78.10.02-Α 

Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809) 

Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, με 

σήμανση CE, τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια, μετά των υλικών στοκαρίσματος των 

αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ βίδες) με την εργασία πλήρους τοποθέτησης. Τιμή ανά τετραγωνικό 

μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησηςΤετραγωνικά : μέτρα 

Αναθεωρείται με   :ΟΙΚ 7809: 100.00% 

Ευρώ : 31,50 Τριάντα ένα και Πενήντα λεπτά 

 

7.29 ΝΕΤ-64.49-Ν 

Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης (Κωδικός 
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Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401) 

Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση μεταλλικού στυλοβάτη γηπέδου καλαθοσφαίρισης, όπως αναλυτικά 

περιγράφεται και φαίνεται στο αντίστοιχο πρότυπο σχέδιο Π-1/Τ-Α3 της Γ.Γ.Α. πλήρως και ακλόνητα 

εγκατεστημένου σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα,που συμπεριλαμβάνεται στην τιμή με το πακτωμένο στο 

πέδιλο πλαίσιο υποδοχής του στυλοβάτη και τα απαιτούμενα μπουλόνια, υλικά και μικρούλικά που απαιτούνται 

για την πλήρη εγκατάσταση του στυλοβάτη με την πρόβλεψη των απαιτουμένων υποδοχών για την 

στερέωση μεταλλικής ή από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ μπασκέτας, κατά τρόπο που να μήν απαιτείται 

πρόσθετη εργασία ή υλικά και μικροϋλικά και τον χρωματισμό με δύο στρώσεις χρώματος 

αντισκωριακού μινίου όλων των επιφανειών του και με δύο στρώσεις ντούκο με πιστολέτο ή 

πινέλλο των ορατών. 

δηλαδή υλικά και μικρουλικά στον τόπο του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής, 

εγκα-τάστασης και χρωματισμού με μίνιο και ντούκο, όλα σύμφωνα με το αντίστοιχο 

πρότυπο σχέδιο και την πρότυπη Τεχνική Περιγραφή της Γ.Γ.Α. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η εργασία αποξήλωσης και μεταφοράς παλαιού στυλοβάτη 

με μπασκέτα εάν αυτός πρόκεται να αντικατασταθεί. Τιμή ανά τεμάχιο μεταλλικού 

στυλοβάτη μπασκέτας. (1 TEM) 

Μονάδα μέτρησηςΧιλιόγραμμα : Αναθεωρείται με   :ΟΙΚ 6401: 100.00% 

Ευρώ : Επτακόσια € 700.00 

 

7.30 ΟΙΚ ΝΕΤ-22.56-Ν 

 Καθαίρεση μεταλλικού στυλοβάτη καλαθοσφαίρισης (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102) 

Καθαίρεση μεταλλικού στυλοβάτη καλαθοσφαίρισης 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. Το παρόν άρθρο αποζημιώνει επίσης: α) Τον καθαρισμό του χώρου 

από τα προϊόντα καθαίρεσης. 

β) Τη φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά των πάσης φύσεως προϊόντων 

καθαιρέσεων και αποξηλώσεων της μπασκέτας, με την σταλία του αυτοκινήτου για την φόρτωση, εκφόρτωση 

και λοιπούς χειρισμούς του και με την διάστρωσή τους μετά την εκφόρτωση. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση. 

γ) Τη μεταφορά με αυτοκίνητο σε οποιαδήποτε απόσταση των πάσης φύσεως προϊόντων καθαιρέσεων και 

αποξηλώσεων της μπασκέτας, σε οποιαδήποτε απόσταση προβλέπεται από την μελέτη ή καθορίζεται από την 

Επίβλεψη σε περιοχές επιτρεπόμενες από τις Αρχές, με τη διάστρωση στον χώρο απόθεσης, σε οποιαδήποτε 

οδό. Μονάδα μέτρησηςΤεμάχια 

Τιμή ανά τεμάχιο (τμχ).  Ευρώ :90,00  ΕΝΕΝΗΝΤΑ   

 

 

 Αρθρο 7.31 ΟΙΚ 79.11.3ΣΧ 

Αποκατάσταση υγρομόνωσης δώματος σε συγκεκριμένα στοιχεία/σημεία (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 

7912) 

Αποκατάσταση υγρομόνωσης δώματος (αλλά και λοιπών σημείων του κτιρίου)και συγκεκριμένα σε ο,τι αφορά 
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στην επιφάνεια    περιμετρικά    των   στομίων    υδροροών,    φεγγιτών   πρόσβασης    στο   δώμα/ταράτσα    

και    άλλων μικροτεχνικών/κατασκευών όπου η μόνωση θέλει ειδικότερη εργασία και επιμέλεια για να 

εφαρμοστεί. Παριλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 

α) αποξήλωση περιμετρικά της υδρορροής (ή το εκάστοτε σημείου παρέμβασης) σε έκταση έως 1,5μ2 της 

τελικής στρώσης της επιφάνειας (πλάκες, ασφαλτόπανο κλπ) έως της αποκάλυψης του μπετόν ρύσεως β) 

καθαρισμός και πλύση της επιφάνειας καιαποκομμιδή των αχρήστων έως την τελική τους απομάκρυνση απο το 

χώρο 

γ) επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι σύμφωνα με τις οδηγίες του υλικού σε δύο στρώσεις με 

βούρτσα ή ρολό ή ο,τι αλλο απαιτηθεί 

δ) επάλειψη της επιφάνειας με ελαστομερή μεμβράνη και θερμοκόλληση επί της υπό αποκατάσταση 

επιφάνειας, περιλαμβανομένων της    επιφάνειας της υδρορροής (ή του εκάστοτε σημείου παρέμβασης) σε 

μήκος περ. 25εκ. καθώς και της διέδρου γωνίας στηθαίου και πλάκας ε) σφράγιση των αρμών με ασφαλτική 

μαστίχη ή ό,τι άλλο απαιτηθεί 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία πλήρους κατασκευής και 

η αμπομάκρυνση των αχρήστων από οποιοδήποτε σημείο κι αν εκτελείται η εργασία 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας Αναθεωρείται 

με : ΟΙΚ 7912= 100% 

Ευρώ : εξήντα και είκοσι λεπτά €60,20 

 
 

7.32  ΟΙΚ 42.01 

 Αργολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4201  

 

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

ορατών όψεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

ΕΥΡΩ:   Πενήντα έξι                                                              56,00€ 

 

 

  7.33   ΟΙΚ 79.04 

 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902  

 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις σιλικόνες εκτελούμενη επί 
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οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι σιλικονούχο υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού της 

επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.  

 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ:   Οκτώ και σαράντα                                                8,40€ 

 

 

  7.34   ΟΙΚ 80.01  ΣΧΕΤ. 

          Αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ 

 

Τοποθέτηση μονάδας ελαφριάς προκατασκευής που θα χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα διδασκαλίας 

Οι μονάδα θα είναι πλήρως συναρμολογούμενη στον τόπο του έργου (Flat – Pack). Ο ζητούμενος τύπος της 

αίθουσας θα αποτελείται από τρία (3) επί μέρους τμήματα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΚΤΠΥ 

Α.Ε. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & 

ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ 

ΣΧΟΛΕΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Σ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ» 

Θα τοποθετείται επι βάσης σκυροδέματος. 

Η προκατασκευασμένη μονάδα θα προκύπτει, ανάλογα με τη λειτουργία της, από ακέραια πολλαπλάσια 

λειτουργικού κατασκευαστικού κανάβου, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτησή της μεμονωμένα ή εν σειρά σε 

συνδυασμό, ανάλογα με την ιδιομορφία του οικοπέδου ή την επιδιωκόμενη αρχιτεκτονική διάταξη, προκειμένου 

να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του διδακτηρίου που θα στεγασθεί σ’ αυτές. Η μονάδα θα παρουσιάζει άρτια και 

ολοκληρωμένη αισθητική εικόνα εξωτερικών και εσωτερικών όψεων, οι δε εν σειρά τοποθετούμενες θα 

εφάπτονται κατά τις πλάγιες πλευρές τους και θα αποτελούν ενιαίο σύνολο. Όπου απαιτείται, οι αρμοί θα 

καλύπτονται με αρμοκάλυπτρα κατάλληλης διατομής. 

Οι λυόμενες μονάδες θα μεταφέρονται και θα συναρμολογούνται επί τόπου του έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης συναρμολόγηση, τοποθέτηση της μονάδας καθώς και η κατασκευή της 

βάσης έδρασης 

Τιμή ανά τοποθετημένη αίθουσα (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ:   Εικοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια                      28.500,00€ 

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (χωρίς έκπτωση) 

 

8.1.  Κατ’ αποκοπήν εργασίες - Πλήρης διαδικασία σύμβασης με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής 

διαχείρισης ΑΕΚΚ και εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων  

 

Συμπεριλαμβάνεται το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 

κατεδαφίσεις καθώς και η πλήρης διαδικασία σύμβασης με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ 
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(ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10, ΦΕΚ 1312Β/24-8-2010 και Εγκύκλιος αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (ΠΔ 117/2004 όπως ισχύει), καθώς και εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης 

αποβλήτων, όπου, όπως και εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η αποζημίωση των ως άνω 

περιγραφόμενων εργασιών, πραγματοποιείται μετά την κατάθεση από τον Ανάδοχο των σχετικών τιμολογίων- 

παραστατικών στην Υπηρεσία. Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 

συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

Τιμή: κατ’ αποκοπή για όλα τα ανωτέρω 

ΕΥΡΩ:  ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 4.300,00€  

 

8.2  (Κατ’ αποκοπή άρθρο) 

                                                                          
Αδειοδοτήσεις που τυχόν απαιτούνται (πχ. Οικ. άδειες, ΟΚΩ, φυσ. Αέριο, Σ.Α.) 

Για τυχόν κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους του άρθρου 20 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού Ν. 4067 (ΦΕΚ 

79Α/2012). Ο ανάδοχος θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή στην Υπηρεσία των απαιτούμενων 

σχεδίων –δικαιολογητικών προς έκδοση αδειοδοτήσεων – εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, επ΄ ονόματι του ΚτΕ. 

Συμπεριλαμβάνεται η πλήρης, έγκυρη και έγκαιρη διαδικασία εγκρίσεων, αδειοδοτήσεων (αδειοδότηση 

τοποθέτησης ικριωμάτων, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ΣΑ κτλ), έκδοσης απαιτούμενων πιστοποιητικών, όπου και 

όπως απαιτούνται βάσει των εγκεκριμένων μελετών και των απαιτήσεων των δημόσιων φορέων και υπηρεσιών 

(ΟΚΩ, πυροσβεστική, ΥΔΟΜ, Φυσικό αέριο κτλ) , πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη μελέτη και τις 

υποδείξεις της υπηρεσίας.  

Ο ανάδοχος θα συντάξει τις όποιες μελέτες αδειοδότησης, με στοιχεία που θα δοθούν από την Υπηρεσία, θα κινήσει 

τη διαδικασία θεώρησης από τον αρμόδιο φορέα (ΥΔΟΜ,ΣΑ κτλ), και θα παραδώσει στην υπηρεσία σε ψηφιακή και 

έντυπη μορφή τις θεωρημένες άδειες με τα συνοδευόμενα σχέδια και λοιπά στοιχεία αυτών, καθώς και όλα τα 

σχετικά τιμολόγια δαπανών. 

  

Τιμή: κατ’ αποκοπή για όλα τα ανωτέρω. 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3.000,00€        (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ  

 

 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ,   ΜΑΡΤΙΟΣ  2022 
 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ …/03/2022 
ΟΙ  ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 

ΕΛΕΧΘΗΚΕ …/03/2022                  
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  …/03/2022 
Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. 
 
 
 

 

  

ΑΡ.ΔΑΝΑ 
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 

Π. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

ΑΙΚ.ΝΟΤΑ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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