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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα 

εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη 

διακήρυξη. 

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας 

και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, 

ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, 

σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων 

τευχών Δημοπράτησης του έργου. 

1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν 
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μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την 

ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα 

χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. 

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση 

του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των 

τιμών του παρόντος Τιμολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς 

φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, 

κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων 

γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής 

Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την 

εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση 

οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από 

τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και 

είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν 

χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν 

απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.  

1.3.2 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 λοιπων υλικών, 

σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων 

Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.3 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 κλπ), νυκτερινής 

απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 
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ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 

(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 

γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων 

κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί 

τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης 

γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης 

ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με 

τους όρους δημοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 

απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης 

των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 

Περιβαλλοντικούς Ορους. 

1.3.6 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. 

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και 

προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) 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 Εργο, 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)  Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο 
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(β)  Οταν 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. 

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα 

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές 

ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 

Εργου. 

1.3.9 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 

κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της 

κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 

σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.3.10 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 κλπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή 

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 Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους 

από το Εργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 

διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, 

μηχανημάτων κ.λπ. 

1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων 

και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα  
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(β)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 

αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  

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

(δ)  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  

(ε) 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.). 

1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 

εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) 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. 

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου 

και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας 

υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες 

σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και 

Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.15 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 

επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 

πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

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

δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών 

σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε". 

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την 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. 



Τιμολόγιο Μελέτης                                                                                                                                                 Σελίδα 6/76 

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου 

καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., 

καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού 

και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 

που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.20 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.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή 

τους. 

1.3.21 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 κλπ) που 

οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 

ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 

σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ. 

1.3.24 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. 

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση 

του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις 

σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 

πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά 

όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται 

στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 
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1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

1.4 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 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%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό 

(28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 

Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

1.5  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο 

του Έργου. 

 

 

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. 
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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 

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) 
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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 

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 
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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. 

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.  



Τιμολόγιο Μελέτης                                                                                                                                                 Σελίδα 11/76 

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 πρόκεται 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) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

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  
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α/α Είδος Συντελεστής 

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  

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, 

κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα: 

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 



Τιμολόγιο Μελέτης                                                                                                                                                 Σελίδα 13/76 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

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 

 

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 

2.  Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών 

(νερόλουστρο) 

3.  Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό τσιμέντο. 
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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. 

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. 
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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   

Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 

εκσκαφές) 

  

 - απόσταση < 5 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18   

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 0,2    

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

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) 
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3           ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η/Μ ΕΡΓΩΝ  

 

3.1.        ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

3.1.1 ΓENIKA 

Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) αναφέρεται στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο τρόπο 

κατασκευής των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο εργοτάξιο, στους ελέγχους και 

δοκιμές των εγκαταστάσεων και στον τρόπο επιμέτρησης και το αντικείμενο πληρωμής των 

διαφόρων ειδών εργασιών του έργου. 

 

3.1.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Γενικά όλες οι ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους 

ισχύοντες Ευρωπαικούς Κανονισμούς (ΕΝ), τους αντίστοιχους Κανονισμούς του Ελληνικού 

Δημοσίου και του ΕΛΟΤ (και εκείνους της ΔΕΗ, ΟΤΕ και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας), 

συμπληρωμένους με τους Γερμανικούς (VDΕ/DΙΝ και άλλους Κανονισμούς διεθνούς κύρους). Για 

κάθε είδος εγκατάστασης ισχύουν οι κανονισμοί που αναφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα και 

παραγράφους του κεφαλαίου "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ". 

 

3.1.3 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος αφού ενημερωθεί για την έκταση και τη φύση των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και των λοιπών εργασιών και είναι υποχρεωμένος να 

προγραμματίσει μαζί με τους επιβλέποντες μηχανικούς την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών 

(σύμφωνα με τα στοιχεία του χρονικού προγραμματισμού της κατασκευής). 

Για το συντονισμό και την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών και των συνεργείων, ο Ανάδοχος θα 

επισκεφθεί το χώρο του έργου για να εντοπίσει τυχόν ανωμαλίες που θα δυσκόλευαν την εκτέλεση 

των εργασιών. Σ'αυτή την περίπτωση οφείλει να ενημερώσει την Επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν την 

έναρξη των εργασιών. 

 

3.1.4 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε είδος εγκατάστασης πρέπει να είναι εξειδικευμένα 

με αποδεικνυόμενη εμπειρία σε παρόμοιες εγκαταστάσεις. 
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3.1.5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ Η ΜΕΛΕΤΩΝ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ 

O Ανάδοχος υποχρεούται να τροποποιεί ή προσαρμόζει σχέδια ή μελέτες, εφ'όσον οι 

τροποποιήσεις ή προσαρμογές επιβάλλονται για λόγους ειδικών απαιτήσεων των μηχανημάτων ή 

συσκευών που θα προσκομίσει και εγκαταστήσει ή για λόγους εμποδίων που δημιουργούνται κατά 

την διάρκεια της κατασκευής από τυχόν μικροαλλαγές σε οικοδομικά ή αλλά στοιχεία (π.χ. 

εκσκαφές, αποκαταστάσεις, άλλες σωληνώσεις, κλπ.) ή γενικότερα κατά την γνώμη του Αναδόχου 

θα συντελούσαν στην αρτιότερη εκτέλεση του έργου. 

Tα τροποποιημένα σχέδια, θα συντάσσονται κατά τις υποδείξεις (σκαριφήματα, οδηγίες, κλπ.) της 

Επίβλεψης και θ'αποτελούν συμπληρωματικά σχέδια των εγκαταστάσεων 

Μετά το πέρας των εγκαταστάσεων και πριν την προσωρινή παραλαβή τους, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να παραδώσει σχέδια αποτύπωσης των εγκαταστάσεων που κατασκευάσθηκαν. Τα 

σχέδια αυτά πρέπει να είναι λεπτομερέστατα, να δίνουν την πλήρη και ακριβή εικόνα της θέσης και 

της έκτασης κάθε εγκατάστασης και να παρέχουν κάθε δυνατή πληροφορία περί αυτής (κατόψεις, 

σχηματικά διαγράμματα κλπ.) όπως ακριβώς κατασκευάσθηκε. 

Ολα τα σχέδια τροποποιήσεων και αποτύπωσης θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή και 

διαφανείς εκτυπώσεις. 

Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία επιπλέον αποζημίωση. 

 

3.1.6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Ολες οι εργασίες χαράξεων και επιμετρήσεων κατά την διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, θα γίνονται 

με φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου, ο οποίος θα διαθέτει γι'αυτό όλα τα ενδεδειγμένα όργανα 

και μέσα, καθώς και το αναγκαίο ειδικευμένο προσωπικό, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του 

Επιβλέποντα Μηχανικού ή αυτών που ενεργούν με εντολή ή εξουσιοδότηση του. 

 

3.1.7 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Ολα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις εγκαταστάσεις θα είναι σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές, τους πίνακες χαρακτηριστικών μηχανημάτων και το τιμολόγιο. 

 

3.1.8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει με απόλυτη ευθύνη του σε κάθε φάση και μέχρι τέλος 

του έργου τις έτοιμες ή τις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις με κάθε τρόπο (τσιμεντάρισμα, κάλυμμα, 

βαφές μεταλλικών κατασκευών, κλπ). από την οποιαδήποτε φθορά. 

Ολα τα υλικά και συσκευές και εξαρτήματα που απαιτούνται για την κατασκευή των 

εγκαταστάσεων, θα ελεγχθούν κατά την άφιξή τους στο εργοστάσιο και όσα έχουν υποστεί φθορά 

ή ζημιά κατά την κρίση της Επίβλεψης θα απομακρυνθούν. Τα υλικά που θα χαρακτηρισθούν 
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κατάλληλα θα αποθηκευθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή των ή όταν δεν 

υπάρχουν σύμφωνα με οδηγίες της Επίβλεψης. 

Τα υλικά και οι εγκαταστάσεις θα προστατεύονται όπως κατά περίπτωση αναφέρεται σε κάθε 

κεφάλαιο της ΤΣΥ και σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και της Επίβλεψης. 

 

3.1.9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 

Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος μετά την τμηματική ή ολική αποπεράτωση των εγκαταστάσεων 

και πριν από την εκτέλεση οικοδομικών ή άλλων εργασιών που καταστούν αφανή τα τμήματα της 

εγκατάστασης και πριν από την παραλαβή των έργων, να πραγματοποιήσει με δικά του μέσα, 

όργανα και δαπάνες (εκτός από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) κάθε φύσης ελέγχους και 

δοκιμές που προβλέπονται σε κάθε τμήμα της Τ.Σ.Υ για κάθε είδος εγκατάστασης ή θα ζητηθούν 

από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. 

Οι δοκιμές γίνονται πάντα με την παρουσία του Επιβλέποντα Μηχανικού και Διπλ. Μηχανολόγου - 

Ηλεκτρολόγου του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα αναγκαία κατά την κρίση του ή την κρίση του 

Επιβλέποντα Μηχανικού όργανα ελέγχου, υλικά, μικροϋλικά καθώς και τις εγκεκριμένες από τους 

κατασκευαστές αποδόσεις και καμπύλες απόδοσης και να εκτελέσει με δικό του προσωπικό τις 

δοκιμές. 

Τα όργανα ελέγχου που θα φέρει ο Εργολάβος πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση έτσι που να 

πείθουν ότι δίνουν ακριβείς μετρήσεις. 

Η δαπάνη για την προμήθεια, προσκόμιση, διάθεση των οργάνων ελέγχου, των υλικών και 

μικροϋλικά που απαιτούνται καθώς και για κάθε απαιτούμενη εργασία βαρύνει τον Εργολάβο του 

έργου. Ειδικά δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω δαπάνη η παροχή και κατανάλωση ηλεκτρικού 

ρεύματος, όπως και η παροχή και κατανάλωση νερού που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς επίσης 

και η προμήθεια και κατανάλωση πετρελαίου. 

Αν κατά την εκτέλεση δοκιμών δεν διαπιστωθεί ανωμαλία θα συνταχθεί πρωτόκολλο δοκιμών που 

θα υπογραφεί από τον Επιβλέποντα και τον Ανάδοχο με τις τυχόν παρατηρήσεις του Επιβλέποντα 

που θα αποτελέσει στοιχείο για την προσωρινή παραλαβή των εγκαταστάσεων. 

 

3.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
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3.3. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ 

 

3.3.1 Γενικά 

α. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο Ανάδοχος θα προβεί στους πιο κάτω ελέγχους και 

δοκιμές με παρουσία της Επίβλεψης, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη 

παράγραφο του τμήματος Τ.Σ.Υ. "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ". 

β. Οι  έλεγχοι  και  οι δοκιμές θα γίνουν με όργανα του Αναδόχου και θα επαναλαμβάνονται μέχρι 

να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

γ. Αν κατά τις δοκιμές διαπιστωθούν βλάβες, ανεπάρκεια, μειονεκτήματα, ελαττώματα και γενικά 

κακή ποιότητα των υλικών, μηχανημάτων, διατάξεων ή συστημάτων ή ακόμα και ολοκλήρων 

τμημάτων της εγκατάστασης, ο Ανάδοχος οφείλει να κάνει αμέσως τις απαιτούμενες επισκευές, 

συμπληρώσεις, αντικαταστάσεις, διορθώσεις και ρυθμίσεις και να επαναλάβει τις δοκιμές μέχρι τα 

αποτελέσματα να κριθούν ικανοποιητικά. 

δ. Αν κατά την εκτέλεση των δοκιμών προκληθούν ζημιές, βλάβες, φθορές ή δυστυχήματα στο 

προσωπικό, στις εγκαταστάσεις και στα υλικά ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανορθώσει τις ζημιές 

αυτές με δικές του δαπάνες. 

ε. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαναλάβει αν και όταν απαιτηθεί τις δοκιμές και τους ελέγχους με 

την παρουσία των εκπροσώπων της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας σύμφωνα 

με τους κανονισμούς του ισχύουν. 

ζ. Εκτος από τους ελέγχους και τις δοκιμές που αναφέρονται πιο κάτω, ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να εκτελέσει και οποιαδήποτε άλλη δοκιμή ή έλεγχο που κρίνεται από την 

Επίβλεψη αναγκαία για την παραλαβή της εγκατάστασης. 

 

3.3.2 Δοκιμή αντίστασης μόνωσης προς γη 

α. Η δοκιμή της αντίστασης μόνωσης προς την γη θα γίνει μετρώντας την αντίσταση μόνωσης 

έναντι της γης κάθε τμήματος της εγκατάστασης το οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ δυο διαδοχικών 

ασφαλειών ή βρίσκεται μετά την τελευταία αντίσταση. 

β.  Η αντίσταση αυτή δεν πρέπει να είναι κατώτερη των 250000 ΩΜ για συνεχή τάση μέχρι 250V ή 

500000 ΩΜ για συνεχή τάση πάνω από 250 V και για αγωγούς με διατομή μέχρι 10 mm². Για 

αγωγούς με διατομή μεγαλύτερη των 10 mm² γίνεται δεκτό ότι η μόνωση μεταβάλλεται 

αντίστροφα ανάλογα με την διάμετρο των αγωγών. Οι μετρήσεις αυτές θα γίνονται με συνεχές 

ρεύμα τάσης δοκιμής 230 V - 500 V για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από ένα λεπτό και ο 

αρνητικός πόλος θα συνδέεται στην ελεγχόμενη γραμμή. 

γ. Κατά την διάρκεια των δοκιμών οι ασφάλειες, οι διακόπτες και οι λαμπτήρες θα βρίσκονται σε 

λειτουργία ενώ οι μόνιμες συσκευές κατανάλωσης θα είναι αποσυνδεδεμένες. 
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3.3.3 Δοκιμή αντίστασης μόνωσης μεταξύ αγωγών 

α. Οι μετρούμενες τιμές αντίστασης μόνωσης μεταξύ αγωγών πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσες με 

τις οριζόμενες στην παραπάνω δοκιμή αντιστάσεων μόνωσης προς την γη. 

β. Κατά την διάρκεια των δοκιμών οι ασφάλειες και οι διακόπτες θα βρίσκονται σε λειτουργία ενώ 

οι λαμπτήρες και όλες οι λοιπές συσκευές κατανάλωσης θα είναι αποσυνδεδεμένες. 

γ. Δοκιμές αντίστασης μόνωσης προς την γη αλλά και μεταξύ αγωγών θα γίνουν και για τις μόνιμες 

ηλεκτρικές συσκευές της εγκατάστασης. 

 

3.3.4 Μετρήσεις Αντιστάσεων Γειώσεων 

Οι μετρήσεις των αντιστάσεων γειώσεων θα γίνουν σύμφωνα με το παράρτημα V του ΦΕΚ 31-12-

1973 περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων. 

Οι μετρήσεις θα γίνονται κατά ελάχιστο 48 ώρες μετά την τελευταία βροχόπτωση. 

3.3.5 Δοκιμή λειτουργίας της εγκατάστασης 

Κατά την δοκιμή αυτή ελέγχεται η σωστή σύνδεση των διακοπτών (όχι διακόπτες στον ουδέτερο), η 

συνέχεια των γειώσεων και η συνέχεια των αγωγών σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλή και 

κανονική λειτουργία της εγκατάστασης. 

 

3.3.6  Ελεγχοι και Δοκιμές Πινάκων 

Κατά την πλήρη αποπεράτωση της εγκατάστασης και πριν οι πίνακες τεθούν υπό τάση, θα ελεγχθεί 

η σωστή συνδεσμολογία των πινάκων, η ηλεκτρική συνέχεια τους και η ύπαρξη γείωσης. 

Στην συνέχεια οι πίνακες τίθενται υπό τάση, ελέγχεται η κανονική τους λειτουργία και 

διενεργούνται οι έλεγχοι και δοκιμές που αναφέρονται παραπάνω. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4         ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 
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4.1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή 
του Εργου. 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, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαμβάνονται  τα κάτωθι: 

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

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  
 

4.1.1.2 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 λοιπων υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, 
σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ.  

 
4.1.1.3 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 κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως 
προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 
γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) 
ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή 
οπουδήποτε αλλού. 

 
4.1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων (με ενοικίαση ή αγορά), διαρρύθμισης αυτών, 

ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης 
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων,  καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης. 

 
4.1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, απομάκρυνσής 

τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 
τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς 
Ορους. 
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4.1.1.6 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. 

 
4.1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα-σκευασμένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτήματων παραγωγής 
θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, 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 Εργο, 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)  Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο 
(β)  Οταν 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. 

 
4.1.1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 

μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις 
όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου. 

 
4.1.1.9 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  κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 
(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

 
4.1.1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 

‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και  δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

 
4.1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή 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 Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο.  
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Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται 
σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 

4.1.1.12 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 Εργου προδιαγραφές, λαμβανομένων 
υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων και των λοιπών όρων δημοπράτησης. 

 
4.1.1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

προσωπικού που οφείλονται: 
 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),  
(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 κλπ.),  

(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.). 

 
4.1.1.14 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  οχημάτων στις θέσεις 

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

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαιραίτητο 
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 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. 

 
4.1.1.15 Οι δαπάνες των πάσης φύσεως τοπογραφικών εργασιών (που απαιτούνται για την χάραξη των 

επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (για την προσαρμογή 
των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάμενες 
κατασκευές κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, καθώς οι δαπάνες 
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σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  Μητρώου Έργου και παραγωγής 
του αριθμού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
4.1.1.16 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 επρόσωπο της 
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών  
που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

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

περιλαμβάνονται στη μελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην 
Υπηρεσία. 

 
4.1.1.18 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.   
 
4.1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων και 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 αναφέρεται διαφορετικά στα 
τεύχη δημοπράτησης. 

 
4.1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου 

καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. Καθώς 
και οι δαπάνες για την  απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και 
ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

 
4.1.1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσι-τεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση των εργασιών. 
 
4.1.1.22 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, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας 
κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

 
4.1.1.23 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 Εργου. 

 
4.1.1.24 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 του εξοπλισμού του Αναδόχου (που οφείλονται σε αμέλεια, 
απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  
διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 
4.1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με 

όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
4.1.1.26 Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή 

διακίνηση εξοπλισμού και υλικών  κατασκευής του Εργου (κατασκευή των οδών ή βελτίωση 
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υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση, περιβαλλοντική αποκατάσταση μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών κατασκευής του Εργου), καθώς και οι δαπάνες  τελικής διαμόρφωσης των χώρων 
χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών μετά την περαίωση 
των εργασιών, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τους όρους δημοπράτησης. 

 
4.1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του 

Αναδόχου στο Εργο μέχρι και την παραλαβή του Εργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές 
μελέτες και τους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο 
στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
4.1.1.28 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού  και γενικά όλες οι 

υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Εργου. 

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

υπαρχόντων στην περιοχή του Εργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση 
των εργασιών. 

 
4.1.1.30 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

 
  

4.1.2 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως βάρη, 
κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Εργου, σήμανσης 
εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, προμηθειών εγγυητικών 
επιστολών, διοικητικών εξόδων, εξόδων λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά 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%) ή είκοσι οκτώ τοις 
εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του 
Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 

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

 
4.1.4   Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά 
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: 

 
Σωληνώσεις δικτύων άρδευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου, PVC κλπ 
 
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 σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 
 

     DN / DM  
 
  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
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   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. 

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

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

 
 
Α.Τ.: 1 
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-20.02  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την 

                                           δημιουργία υπογείων κλπ χώρων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112  

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία 

υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές 

κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας 

κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα 

στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, 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 

μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις 

των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 

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.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
 

Α. Β.Τ.  2,80 

Β. Τιμή Μονάδος μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς  10,00 

Δ. Άθροισμα: 2,80 + 0,19x10,00= 4,70 

 

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  Τέσσερα Ευρώ & Εβδομήντα Λεπτά  4,70 € 

 

Α.Τ.: 2 
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-20.05.01  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 ιδιαίτερα), 

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

Α. Β.Τ.  4,50 

Β. Τιμή Μονάδος μεταφοράς 0,19 

Γ. Απόσταση μεταφοράς  10,00 

Δ. Άθροισμα: 4,50+0,19x10,00= 6,40 
Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  Έξι Ευρώ & Σαράντα Λεπτά  6,40 € 

 
Α.Τ.: 3 
ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-20.10: Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

Κωδικος Αναθεωρησης ΟΙΚ-2162  

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων 

αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, 

διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*], ο 

οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.  

Α. Β.Τ.  4,50 

Β. Τιμή Μονάδος μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς  30,00 

Δ. Άθροισμα: 4,50 + 0,19x30,00= 10,20 

 

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  Δέκα Ευρώ & Είκοσι Λεπτά  10,20  € 

 

Α.Τ.: 4 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-20.20: Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 

Κωδικος Αναθεωρησης ΟΙΚ-2162  

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου του 

έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση 

σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή 

δονητικές πλάκες. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από 

οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση.  
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Α. Β.Τ.  15,70 

Β. Τιμή Μονάδος μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς  70,00 

Δ. Άθροισμα: 15,70 + 0,19x70,00= 29,00 

 

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  Εικοσιεννέα Ευρώ   29,00  € 

 

Α.Τ.: 5 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-21.03.01          Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με   

                                                  περίβλημα γεωυφάσματος. Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες  

                                                  D 100 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6620.1  

Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων πλαστικών σωλήνων από PVC ή πολυαιθυλένιο με περίβλημα 

γεωυφάσματος των 200 gr/m2. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση 

των σκύρων στραγγιστηρίου (μονοβάθμιο φίλτρο). 

Τιμή ανά τρεχον μέτρο (m) πλήρως αποπερατωμένου στραγγιστηρίου. 

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  Επτά Ευρώ & Ενενήντα Λεπτά  7,90 € 

 

Α.Τ.: 6 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-22.15.01      Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση   

                                              συνήθους κρουστικού εξοπλισμού.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226  

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 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 

μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), 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". 

 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 πρό καθαιρέσεως. 

 

Α. Β.Τ.  56,00 

Β. Τιμή Μονάδος μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς  60,00 

Δ. Άθροισμα: 56,00 + 0,19x60,00= 67,40 
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Τ.Ε. Ένα (1) m3:  Εξήντα Επτά Ευρώ & Σαράντα Λεπτά    67,40 € 

 

Α.Τ.: 7 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-22.20.01      Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οπουδήποτε                                              

                                              πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236  

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) 

Α. Β.Τ.  7,90 

Β. Τιμή Μονάδος μεταφοράς 0,19 

Γ Απόσταση μεταφοράς  60,00 

Δ. Άθροισμα: 7,90 + 0,19x60,00= 19,30 

 

Τ.Ε. Ένα (1) m3:  Δεκαεννέα Ευρώ & Τριάντα Λεπτά         19,30 € 

 

Α.Τ.: 8 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-22.56      Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102  

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιοδήποτε 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. 

Τ.Ε. Ένα (1) kg  : Τριάντα Πέντε Λεπτά  0,35 € 

 

Α.Τ.: 9 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-ΣΧ.1: Απομάκρυνση και επανατοποθέτηση προκατασκευασμένων 

αιθουσών 

Κωδικος Αναθεωρησης ΟΙΚ-6103 

Απομάκρυνση, μεταφορά και επανατοποθέτηση ποκατακευασμένων αιθουσών σε θέση που θα 

καθοριστεί από την υπηρεσία. Στη τιμή περιλαμβάνονται οι όποιες βοηθητικές εργασίες αποξηλώσεων 

πάσης φύσεως υλικών, ηλεκτρολογικές εργασίες και υλικά, προμήθεια τοποθέτηση νέων πλακιδίων 

δαπέδου καθώς και η όποια άλλη εργασία απαιτηθεί για την ασφαλή απομάκρυνση και τοποθέτηση σε 

νέο σημείο των προκατασκευασμένων αιθουσών.  
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Τ.Ε. Ένα (1) τεμ :  Επτά χιλιάδες & πεντακόσια ευρώ       7500,00 € 

 

Α.Τ.: 10 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-ΣΧ.2: Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από 

εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

Κωδικος Αναθεωρησης ΟΙΚ-2226 

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 11 με Α.Π ΔΝΣγ/οικ 44038/ΦΝ466/ 19-6-2017 στο παρόν τιμολόγιο 

περιλαμβάνεται το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/ε103/2010 

(1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο Α.Π. οικ 4834/25-1-2013 του ΥΠΕΚΑ όπου «ως κόστος 

υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την 

παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους». 

Τ.Ε. Ένας (1) ton :  Τρία ευρώ και δύο λεπτά 3,02 € 

                 

  

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
 

 

 

 

Α.Τ.: 11 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-31.02.02         Γαρμπιλοδέματα. Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3208  

 

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). 

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  Εβδομήντα Τρία Ευρώ  78,00 € 
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Α.Τ.: 12 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-32.01.03: Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας 

ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 

καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 

Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 

εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 

προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, 

νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται 

στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς 

αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 



Τιμολόγιο Μελέτης                                                                                                                                                 Σελίδα 33/76 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 

προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, 

επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 

στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 

τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς 

του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και 

επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και 

απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από 

κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  Ογδόντα Τέσσερα Ευρώ  84,00 € 

 

Α.Τ.: 13 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-32.01.04: Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας 

ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 

καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
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Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 

Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 

εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 

προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, 

νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται 

στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς 

αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 

προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, 

επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 

στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 

τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς 

του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και 

επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και 

απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από 

κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
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Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  Ενενήντα Ευρώ               90,00 € 

 

Α.Τ.: 14 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-32.01.06: Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από 

σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3215 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας 

ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 

διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 

καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 

καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 

Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 

εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η 

προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, 

νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται 

στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς 

αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 

σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 
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κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 

προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, 

επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 

στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 

τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς 

του σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και 

επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και 

απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από 

κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  

Τ.Ε. Ένα (1) m3 :  Εκατόν Ένα Ευρώ                   101,00 € 

     

Α.Τ.: 15 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-38.02                   Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 

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)". 

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. 
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Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  Είκοσι Δυο Ευρώ & Πενήντα Λεπτά  22,50 € 

 

Α.Τ.: 16 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-38.03                   Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3816  

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, 

υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του 

ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 

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) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

Τ.Ε. Ένα (1) m2: Δεκαπέντε Ευρώ & Εβδομήντα Λεπτά                                                                      15,70 € 

 

Α.Τ.: 17 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-38.10  Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841  

Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας αανιδώματος ξυλοτύπων χυτλων τοίχων και συνήθων κατασκευών, 

επιπέδων ή απλής καμπυλότητας, προς απόκτηση λείων επιφανειών σκυροδέματος, σύμφωνα με την 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  Πέντε Ευρώ & Εξήντα Λεπτά  5,60 € 

 

Α.Τ.: 18 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-38.20.02  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί 

κατηγορίας B500 (S500s) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

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

κατηγορίας (χάλυβας 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" 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
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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. 

 

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 

 

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.  



Τιμολόγιο Μελέτης                                                                                                                                                 Σελίδα 39/76 

 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. 

Τ.Ε. Ένα (1) kg :  Ένα Ευρώ & Επτά Λεπτά  1,07 € 

 

Α.Τ.: 19 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-38.20.03  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

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" 

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. 
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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 

 

 

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.  

 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. 

 

Τ.Ε. Ένα (1) kg :  Ένα Ευρώ & Ένα Λεπτό  1,01 € 
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Α.Τ.: 20 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-38.45  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  

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  Δυο Ευρώ & Είκοσι Λεπτά  2,20 € 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
 

 

 

 

Α.Τ.: 21 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-46.10.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτόπλινθους            

9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)                                            

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1 

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.  

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  Είκοσι Δύο Ευρώ & Πενήντα Λεπτά  22,50 € 

 

Α.Τ.: 22 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-46.10.04 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους     

                                                         οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4664.1 

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 
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έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που 

παρασκευάζεται επί τόπου.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

Τ.Ε. Ένα (1) m2: Τριάντα Τρία Ευρώ & Πενήντα Λεπτά                                                                        33,50 € 

 

Α.Τ.: 23 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-47.01.02: Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με 

τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4702 

Toιχοδομές πάχους 19 cm με διάκενους τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων 39x19x19 cm 

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

απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες 

μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα 

πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

Τ.Ε. Ένα (1) m2: Είκοσι Ευρώ                                                                       20,00 € 

 

Α.Τ.: 24 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-49.01.01                       Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα.  

                              Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 

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

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

m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα 

ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου 

από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.  

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

προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν 

των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

Τ.Ε. Ένα (1) m :  Δεκαέξι Ευρώ & Ογδόντα Λεπτά  16,80 € 

 

Α.Τ.: 25 
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ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-49.01.02                         Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα.  

                                Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 

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

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

m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα 

ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου 

από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.  

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

προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν 

των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

Τ.Ε. Ένα (1) m :  Δεκαεννιά Ευρώ & Εβδομήντα Λεπτά  19,70 € 

 

Α.Τ.: 26 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-71.21                 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121  

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

στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή 

(τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m 

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

κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

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

εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  Δεκατρία Ευρώ & Πενήντα Λεπτά  13,50 € 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
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Α.Τ.: 27 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-72.16                 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 ΕΤΕΠ03-05-01-00 "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. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  Είκοσι Τρία Ευρώ & Πενήντα Λεπτά  23,50 € 

 

Α.Τ.: 28 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-73.33.03:  Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις    

                                                          δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7331 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 40x40 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) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Τριάντα Έξι Ευρώ                                                            36,00 € 

 

Α.Τ.: 29 
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ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-73.34.02: Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις 

τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων  30x30cm 

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".  

Περολαμβάνεται 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) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Τριάντα Έξι Ευρώ  36,00 € 

 

Α.Τ.: 30 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-73.47            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)  

Τ.Ε. Ένα (1) m :  Εννιά Ευρώ  9,00 € 

 

Α.Τ.: 31 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-73.59.01.ΣΧ            Επιστρώσεις με έγχρωμο, ανάγλυφο χυτό μωσαϊκό πάχους 3,5 cm με  

                                                         βότσαλο και γαρμπίλι ποικίλης κοκκομετρίας   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7359  
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Επιστρώσεις δαπέδου με έγχρωμο, ανάγλυφο, χυτό, μονολιθικό κονίαμα τύπου μωσαϊκού πάχους 3,5 

cm, εγκεκριμένου τύπου από την Υπηρεσία και σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη. Αποτελείται από 

βότσαλα ανανεμειγμένα με θραυστά αδρανή διαστάσεων 0,4 έως 1,0 cm και τσιμέντο υψηλής αντοχής.  

Τελική επίστρωση με ρητίνη ή/και ειδικό βερνίκι. Η διάστρωση γίνεται σε όλη την επιφάνεια και 

κόβονται μετά οι αρμοί είτε σε ξύλινα τελάρα, σύμφωνα με τη μελέτη. Υλικά, μικροϋλικά και πλήρης 

περαιωμένη εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και τελικών επιστρώσεων σύμφωνα με 

τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Σαράντα Δύο Ευρώ  42,00 € 

 

Α.Τ.: 32 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-73.76              Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων 

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) 

Τ.Ε. Ένα (1) m :  Πέντε Ευρώ & Εξήντα Λεπτά  5,60 € 

 

Α.Τ.: 33 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-73.87              Διανοίξεις αρμών διστολής μωσαϊκών δαπέδων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7391  

Διανοίξεις αρμών διαστολής μωσαϊκών δαπέδων με αρμοκόφτη, πλάτους έως 5 mm και βάθους 

τουλάχιστον όσον το πάχος του μωσαικού. Χάραξη κατά το σχέδιο, εργασία διάνοιξης και φθορά 

κοπτικών.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

Τ.Ε. Ένα (1) m :  Τρία Ευρώ & Σαράντα Λεπτά  3,40 € 

 

Α.Τ.: 34 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-73.94                Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7373.1 

Κατασκευή εγχρώμου ρητινούχου εποξειδικού πολυουρεθανικού αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού 

δαπέδου πάχος 3,0 mm. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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α) Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου με φρέζα δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή με 

μηχανή σφαιριδιοβολής, με αναρρόφηση της παραγόμενης σκόνης, ο επιμελής καθαρισμός του 

δαπέδου και το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά υλικά.  

β)  Το στέγνωμα της επιφανείας (από μόνη της ή με χρήση πεπιεσμένου αέρα), ώστε η 

υγρασία του να μην υπερβαίνει το 4%  

γ)  Η εφαρμογή εποξειδικού ασταριού (ενισχυτικού πρόσφυσης) με ανάλωση 250 - 350 gr/m2, 

ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος και πριν τον πολυμερισμό του τοποθέτηση 

υαλοπλέγματος και  επίπαση με χαλαζιακή άμμο (ανάλωση 500 gr/m2).  

δ)  Η εφαρμογή της αυτοεπιπεδούμενης  εποξειδικής στρώσης, με αναλογία ρητίνης - 

αδρανών και ανάλωση, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, μετά τον πολυμερισμό του 

ασταριού. 

ε)  Η εφαρμογή δεύτερης στρώσης ρητίνης με χαλαζιακή άμμο, 24 ώρες μετά την πρώτη, για 

την εξασφάλιση της αντιολισθηρότητας του δαπέδου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Τριάντα Εννιά Ευρώ 39,00 € 

 

Α.Τ.: 35 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-73.96             Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) τύπου Linoleum 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396  

Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) ή παρόμοιο, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-07-06-02 "Βινυλικά δάπεδα", πάχους 2 mm, μονοπαγούς υφής (όχι πολλαπλών στρώσεων), 

οποιουδήποτε χρωματισμού, επικολλούμενου με συμβατή 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)  

Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Δεκαννιά Ευρώ & Εβδομήντα Λεπτά 19,70 € 

 

Α.Τ.: 36 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-74.20.01           Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων. Γλυφές  

                                                  διατομής 15 x 15 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7419  

Διαμόρφωση μεμονωμένης γλυφής (εργαλείου) σε οποιοδήποτε μάρμαρο.  

Περιλαμβάνεται η εργασία χάραξης, κατεργασίας και λείανσης.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  
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Τ.Ε. Ένα (1) m :  Οχτώ Ευρώ & Σαράντα Λεπτά  8,40 € 

 

Α.Τ.: 37 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-74.23                   Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο  

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7416 

Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεί χειρός, για 

την απόκτηση αδρής επιφάνειας (π.χ. σκαπιτσάρισμα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  Πέντε Ευρώ & Εξήντα Λεπτά  5,60 € 

 

Α.Τ.: 38 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-75.01.04: Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο. 

Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm 

και πλάτους 11 - 30 cm 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-7508 

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, 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)  

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 

ποιότητος (extra) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Εκατόν Έξι Ευρώ                                                         106,00 € 

 

Α.Τ.: 39 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-75.11.02              Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο. Σοβατεπιά από μάρμαρο  

                                                       σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7513  

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 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  
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Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 

ποιότητος (extra) 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

Τ.Ε. Ένα (1) m :  Δέκα Ευρώ & Δέκα Λεπτά    10,10 € 

 

 

Α.Τ.: 40 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-75.21.04          Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο.  Επιστρώσεις  

                                                  στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2  

                                                  cm και πλάτους άνω των 20 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7526  

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, 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) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  Εβδομήντα Τρία Ευρώ  73,00 € 

 

Α.Τ.: 41 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-75.31.04: Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό/εξαιρετικά σκληρό 

πάχους 3 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7534 

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) 
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Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Ενενήντα Πέντε Ευρώ                                                    95,00 € 

 

Α.Τ.: 42 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-75.41.02              Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό.  

                                                      πάχους 4 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7542 

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 

Τ.Ε. Ένα (1) m : Σαράντα Πέντε Ευρώ                45,00 € 

 

Α.Τ.: 43 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-75.58.02                  Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm                                            

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7559 

Σκαλομέρια από μαρμάρου, αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή από δύο ορθογωνικά 

τεμάχια (κλιμακωτά), σύμφωνα με την μελέτη.  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λείανσης και 

καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής, λείανσης ή 

κτενισματος, τοποθέτησης, αρμολογήματος και καθαρισμού  

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 

ποιότητος (extra) 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Τ.Ε. Ένα (1) τεμ :  Δεκαοχτώ Ευρώ               18,00 € 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
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Α.Τ.: 44 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-52.76.02              Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας. Ζευκτά  

                                                     από ξυλεία πριστή 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5277 

Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε ύψος από το 

έδαφος, από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, 

σύμφωνα με την στατική μελέτη, με τους στρωτήρες, τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους ζευκτών 

και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και τοποθετημένα.   

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας  

Τ.Ε. Ένα (1) m3 : Εξακόσια Εβδομήντα Πέντε Ευρώ                      675,00 € 

 

Α.Τ.: 45 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-52.79.02                Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5280 

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες και επιτεγίδες 

τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής).  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας  

Τ.Ε. Ένα (1) m3 : Τετρακόσια Πενήντα Ευρώ                      450,00 € 

 

Α.Τ.: 46 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-52.80.01                     Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281 

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα και εργασία 

πλήρους κατασκευής.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Δέκα Έξι Ευρώ και Εβδομήντα Πέντε Λεπτά                  16,75 € 

 

Α.Τ.: 47 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-54.68                    Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5468.1  

Θυρόφυλλα, πρεσσαριστά, μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία λευκή και κόντρα πλακέ πάχους 5 mm συνολικού πάχους 

θυροφύλλου 5 cm με ή χωρίς υαλωτό ή περσιδωτό άνοιγμα στο κάτω ή πάνω τμήμα του αποτελούμενα 

από πλαίσιο (τελάρο) και σκελετό κυψελωτό από πηχάκια λευκής ξυλείας, επένδυση πρεσσαριστή με 

κόντρα πλακέ και στις δύο όψεις και περιθώρια από πηχάκια σκληρής ξυλείας (οξυάς, δρυός, 
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καστανιάς). Συμπεριλαμβάνεται η ξυλεία, το κόντρα πλακέ, τα υλικά σύνδεσης, η κατασκευή και 

τοποθέτηση των φύλλων, η προμήθεια και τοποθέτηση των μηχανισμών κύλισης και η τοποθέτηση 

μόνον των κλειδαριών και χειρολαβών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Εκατόν Δώδεκα Ευρώ                 112,00 € 

 

Α.Τ.: 48 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-54.75ΣΧ              Εντοιχισμένη ντουλάπα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5472.1 

Εντοιχισμένες ντουλάπες, μη τυποποιημένες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 " 

Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", βάθους 60 cm, από μοριοσανίδα (MDF) με επένδυση μελαμίνης ή 

φορμάικας, "κουτιαστές", με φύλλα αναρτημένα με στροφείς επιπλοποιίας, σύμφωνα με τα σχέδια. 

Περιλαμβάνονται τα συρτάρια, τα ράφια, οι κρεμάστρες και λοιπός εξοπλισμός, όλα τα γενικά υλικά 

και μικροϋλικά κατασκευής, καθώς και η εργασία συναρμολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Τ.Ε. Ένα (1) τεμ : Οκτακόσια Ευρώ                  800,00 € 

             

Α.Τ.: 49 

ΑΡΘΡΟ: 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)  

Τ.Ε. Ένα (1) m : Δυο Ευρώ & Εξήντα Λεπτά                 2,60 € 

 

Α.Τ.: 50 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-64.29: Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm 

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 
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Τ.Ε. Ένα (1) m : Είκοσι Ευρώ                                               20,00 € 

 

Α.Τ.: 51 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-62.41            Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

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  

Τ.Ε. Ένα (1) kg : Έξι Ευρώ & Είκοσι Λεπτά                 6,20 € 

 

Α.Τ.: 52 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-65.01.02ΣΧ             Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με θερμοδιακοπή.  

                                                        Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο  

                                                        12 - 24 kg/m2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501  

Ετοιμα 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 θερμοδιακοπή, 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 ώς 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) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Διακόσια  Ευρώ                    280,00 € 

 

Α.Τ.: 53 

ΆΡΘΡΟ:  ΟΙΚ-64.01.01                           Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού   

                                                                   σχεδίου από ευθύγρμμες ράβδους 
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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) 

Τ.Ε. Ένα (1) kg : Τέσσερα Ευρώ και Πενήντα Λεπτά                   4,50 € 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
 

 

 

Α.Τ.: 54 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-76.27.03                Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί      

                                                        υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm,  

                                                        κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 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)  

Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Ογδόντα Τέσσερα Ευρώ                   84,00 € 

 

Α.Τ.: 55 

ΆΡΘΡΟ: ΟΙΚ-77.10         Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος  

                                            με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725  

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή 

περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 

μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 

"Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Τρία Ευρώ & Ενενήντα Λεπτά                   3,90 € 

 

Α.Τ.: 56 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-77.80.01                         Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής  

                                                                διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής  

                                                                βάσεως. Εσωτερικών 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. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Εννιά Ευρώ                                                9,00 € 

 

Α.Τ. 57 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-77.81.01:                 Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος  

                                                         με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή  

                                                         πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7786.1 

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με υδατικής διασποράς 

χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την 

μελέτη και τις 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. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 :  Δεκατρία Ευρώ & Πενήντα Λεπτά                                13,50 € 

 

Α.Τ. 58 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-77.96                       Μυκητοκτόνες επαλείψεις  ξυλίνων επιφανειών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
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Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του ξύλου έναντι 

προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ). Περιλαμβάνεται η προμήθεια του 

σκευάσματος, η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας, η εφαρμογή στρώσης εμποτισμού αλκυδικής 

βάσεως και δύο στρώσεων ακρυλικής βάσεως πάχους 80 μm.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Δυο Ευρώ & Ογδόντα Λεπτά                    2,80 € 

 

Α.Τ. 59 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-79.10            Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2, υδρατμοπερατή, ειδική 

για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου. 

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση  πλατυκέφαλων 

καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης κατά 20 cm και η προστασία 

των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά) 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Επτά Ευρώ & Ενενήντα Λεπτά                    7,90 € 

 

Α.Τ. 60 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-79.15.03        Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914  

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της 

κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Τρία Ευρώ                                                        3,00 € 

 

Α.Τ. 61 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-79.16.01                 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου  

                                                         πάχους 0,40 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914 

Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε θέση 

του έργου.  

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Πενήντα Πέντε Λεπτά                       0,55 € 
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Α.Τ. 62 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-79.18                  Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος σε επαφή με το έδαφος με μεμβράνη HDPE (πολυαιθυλένιο 

υψηλής πυκνότητας) με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, η οποία 

στερεώνεται μεταξύ του σιδηροπλισμού και των παρειών ορύγματος με κατάλληλους αποστατήρες, 

στην εξωτερική επιφάνεια των τοιχίων πριν την επίχωσή τους και ματίζεται με επικάλυψη τουλάχιστον 

30 cm. Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας (υλικά και εργασία). 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Δέκα Ευρώ & Δέκα Λεπτά                  10,10 € 

 

Α.Τ. 63 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ- 79.45ΣΧ                 Θερμομόνωση δαπέδων και δωμάτων με πλάκες από εξηλασμένη                                              

                                                        πολυστερίνη πάχους 100 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  

Θερμομόνωση δάπεδων με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 100 mm, με ή χωρίς 

στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομόνωση δωμάτων". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 

Υλικά και Εργασία 10/5 * ΠΤΟΕ 79.45 = 10/5*14,00 = 28,00 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Είκοσι Οχτώ Ευρώ                    28,00 € 

 

Α.Τ. 64 

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ- 79.48ΣΧ               Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους με μονωτικό   

                                                      υλικό, όπως αυτό περιγράφεται στην μελέτη με επικάλυψη από  

                                                      έγχρωμα ακρυλικά επιχρίσματα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  

Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πολλαπλών στρώσεων, πιστοποιημένο κατά ETAG 004, με 

χρήση μονωτικού υλικού - γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη- σε συνδυασμό με έγχρωμα ακρυλικά 

επιχρίσματα,  όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Τα βασικά υλικά 

συστήματος είναι οι πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης, τα βύσματα στερέωσης 

θερμομονωτικών πλακών, κόλλα, υαλόπλεγμα και έγχρωμο ακρυλικό-σιλικονούχο επίχρισμα. 

Επιπλέον, το σύστημα διαθέτει και άλλα παρελκόμενα, όπως οδηγούς στήριξης θερμομονωτικών 

πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγματα, προφίλ αρμών από ελαστικό PVC 

με επικολλημένο υαλόπλεγμα κλπ. Το μονωτικό υλικό θα είναι γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη, 

πάχους 100mm, και λ≤0,031W/mk, σύμφωνα με τη μελέτη. Ειδικές κατασκευές όπως αρχιτεκτονικές 
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προεξοχές, αποξηλώσεις και επανατοποθετήσεις υφιστάμενων στοιχείων (όπως οι υδρορροές και οι 

απολήξεις των κλιματιστικών μονάδων, μαρμαροποδιές) επισκευές και εξομαλύνσεις, 

συμπεριλαμβάνονται στην εργασία. 

Στην τιμή εφαρμογής συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου, αποθήκευση, 

εγκατάσταση όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού 

εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος συγκολλήσεως και επιχρίσματος, τα ικριώματα, 

οι πλάγιες μεταφορές, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής, ο 

καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα της κατασκευής, καθώς και οποιαδήποτε 

άλλη δαπάνη απορρέει (έστω και αν ρητά δεν κατονομάζεται στο παρόν άρθρο τιμολογίου) από την 

ΕΤΕΠ 1501-03-06-02-04:2009 και τη μελέτη του έργου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Τ.Ε. Ένα (1) m2 : Πενήντα Ευρώ                                             50,00 € 

 

Α.Τ. 65 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ-Β10.12                              Παγκάκια κήπου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ  5104 

Παγκάκια κήπου με σκελετό από γαλβανισμένο χαλύβδινο σωλήνα Φ 2", βαρέως τύπου, 

διαμορφωμένο σε κουρμπαδόρο και κάθισμα και πλάτη από τρεις δοκίδες από συνθετική ξυλεία, 

τυπικών διαστάσεων 180 x 10 x 4,5 cm, επιστρωμένες με υδατοδιαλυτό χρώμα.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τ.Ε. Ένα (1) τεμ : Εκατόν Ογδόντα Ευρώ                   180,00 € 

 

Α.Τ. 66 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ- Β11.3                   Κάδοι απορριμμάτων. Ξύλινος  κάδος 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ  5104 

Ξύλινος κάδος, με μεταλλικό σκελετό, ξύλινα πηχάκια και εσωτερικό κάδο από λαμαρίνα. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τ.Ε. Ένα (1) τεμ : Διακόσια Σαράντα Ευρώ                   240,00 € 

 

Α.Τ. 67 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ-Α6                   Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές , χωρίς την  

                                                    προμήθεια του υλικού 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1620 
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Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση παραπλεύρων 

χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 

‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη’’. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η σταλία των 

αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η τοποθέτηση, 

διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού χώματος και η συντήρησή 

τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της 

επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με 

προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού 

χώματος.  

 Η πρόμήθεια της φυτικής γης και του κηπευτικού χώματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα άρθρα  

Δ7 και Δ8 του Τιμολογίου ΠΡΣ  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Τ.Ε. Ένα (1) m3 : Δυο Ευρώ & Εξήντα Λεπτά                   2,60 € 

 

Α.Τ. 68 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ-Δ1.4:                      Δένδρα κατηγορίας Δ4 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς 

στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 

πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την 

διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την 

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τ.Ε. Ένα (1) τεμ : Είκοσι Πέντε Ευρώ                  25,00 € 

 

Α.Τ. 69 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ-Δ2.3  Θάμνοι κατηγορίας Θ3 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς 

στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 

πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την 
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διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τ.Ε. Ένα (1) τεμ :  Επτά Ευρώ και Σαράντα Λεπτά                                       7,40 € 

 

Α.Τ. 70 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ-Δ8                          Προμήθεια φυτικής γης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-1620 

Προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η φυτική γη θα είναι 

γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm),  εύθρυπτη και κατά το δυνατόν 

απαλλαγμένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα 

ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Τ.Ε. Ένα (1) m3 : Έξι Ευρώ                  6,00 € 

 

Α.Τ. 71 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ-Ε1.2  Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5120 

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των 

υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-

05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 

εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τ.Ε. Ένα (1) τεμ :  Ένα Ευρώ και Πενήντα Λεπτά                                       1,50 € 

 

Α.Τ. 72 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ-Ε9.5  Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του 

φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, 

πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων 

των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τ.Ε. Ένα (1) τεμ :  Ένα Ευρώ και Εξήντα Λεπτά                                       1,60 € 

 

Α.Τ. 73 

ΑΡΘΡΟ: ΠΡΣ-Ε13.1                        Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-5510 

Το αντικείμενο εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1.  Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον 

ψιλοχωματισμό του εδάφους. 

2.  Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης τύρφης, περλίτη, 

χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm 

3.  Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η 

κατάλληλη σποροκλίνη. 

4.  Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης εσοδείας, 

συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος και τον οίκο παραγωγής και 

τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με το είδος του σπόρου.  

5.  Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με ιχνοστοιχεία και το 

κυλίνδρισμα της επιφάνειας. 

6.  Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα. 

7.  Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 

8.  Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του 

χλοοτάπητα.  

9.  Την πρώτη άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του 

αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα 

φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή 

ανεπαρκές. 

10. Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm. 

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των 

μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ) 

Τ.Ε. Ένα (1) στρ :  Δυο Χιλιάδες Ευρώ                     2000,00 € 

 

Α.Τ. 74 
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ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-48.50ΣΧ  Χτιστή βρύση με πέντε (5) κρουνούς και επένδυση τουβλάκι, μήκους 2,70m 

                                 και διατομής σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας. 

Κωδικοί Αναθεώρησης ΟΙΚ 2122 60%, ΟΙΚ 2171 5%, ΟΙΚ 2180 35%, ΟΙΚ 4622 30% 

Χτιστή βρύση με πέντε (5) κρουνούς και επένδυση τουβλάκι, εμφανών διαστάσεων 1,30x2,70x0,74 

σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες : 

α) Εκσκαφή (σε βάθος περίπου 0,50εκ.) θεμελίων και φρεατίου σύνδεσης σωληνώσεων για παροχή 

από το δίκτυο - μηχανήματα και εργασία 

β) Ξυλότυπος απλός - υλικά και μικροϋλικά και εργασία 

γ) Εμφανής ξυλότυπος - υλικά και μικροϋλικά και εργασία 

δ) Σκυρόδεμα καθαριότητας C8/10 - υλικά και μικροϋλικά και εργασία 

ε) Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 - υλικά και μικροϋλικά και εργασία 

στ)Πλέγμα - υλικά και μικροϋλικά και εργασία 

ζ) Οπλισμός S500s - υλικά και μικροϋλικά και εργασία 

η) Σωλήνας - υλικά και μικροϋλικά και εργασία 

θ) Εγκιβωτισμός σωλήνων - υλικά και μικροϋλικά και εργασία 

ι) Σχάρα - υλικά και μικροϋλικά και εργασία 

κ) Κρουνοί - υλικά και μικροϋλικά και εργασία 

λ) Δρομικές οπτοπλινθοδομές επένδυσης - υλικά και μικροϋλικά και εργασία 

Επίσης, το παρόν άρθρο αποζημιώνει τη μεταφορά με αυτοκίνητο ενός κυβικού μετρου των προϊόντων 

εκσκαφών, σε οποιαδήποτε απόσταση προβλέπεται από την μελέτη ή καθορίζεται από την Επίβλεψη, 

με τη διάστρωση στον χώρο απόθεσης, σε οποιαδήποτε οδό. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Τ.Ε. Ένα (1) τεμ : Χίλια Εκατό Ευρώ                                       
1.100,00 € 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ζ: ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ) 
 

 

A.T. 75 ΗΜ- 1  
 
ΑΤΗΕ 8732.1.2  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ή σπιραλ Διαμέτρου Φ 

13,5mm  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
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      Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα 
απαραίτητα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως 
κλπ.  ευθύς ή σπιραλ Διαμέτρου Φ 13,5mm 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-02  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,19    
 

A.T. 76 ΗΜ- 2  
 
ΑΤΗΕ 8735.2.1  Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm -   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 
      Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά (γύψος, πίσσα 
μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) 
επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 
70mm -   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,89    
 

A.T. 77 ΗΜ- 3  
 
ΑΤΗΕ 8751.1.2  Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή 
προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά 
πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη 
και κανονική λειτουργία.  Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm2 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,27    
 

A.T. 78 ΗΜ- 4  
 
ΑΤΗΕ 8751.1.3  Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm2 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, δηλαδή 
προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα συνδέσεως, μονωτικά 
πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και δοκιμών μονώσεως για πλήρη 
και κανονική λειτουργία.  Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm2 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,37    
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A.T.79 ΗΜ- 5  
 
ΑΤΗΕ 8766.3.2  Καλώδιο τύπου A05VV τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm² 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου A05VV χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
υλικών και μικρουλικών (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. τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm² 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,42    
 

A.T. 80 ΗΜ- 6  
 
ΑΤΗΕ Ν8768.2  Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5, 8 ζευγών  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικώνεπι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,20    
 

A.T. 81 ΗΜ- 7  
 
ΑΤΗΕ 8774.3.3  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 4 

mm2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 
(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα 
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία  Τριπολικό - 
Διατομής 3 Χ 4 mm2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,86    
 

A.T. 82 ΗΜ- 8  
 
ΑΤΗΕ 8774.3.7  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 25 

mm2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 
(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα 
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία  Τριπολικό - 
Διατομής 3 Χ 25 mm2  
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-02-01  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 17,93    
 

A.T. 83 ΗΜ- 9  
 
ΑΤΗΕ 8794.2.3  Καλώδιο τύπου YR κωδώνωνεπίτοιχο με θερμοπλαστική μόνωση 

τάσεως 250 V Διαμέτρου 0,8 mm Φ 4 Χ 0,8 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου YR κωδώνωνεπίτοιχο με θερμοπλαστική μόνωση τάσεως 250 V χάλκινων αγωγών 
ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, γύψος, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροσυγκόλληση, μονωτικά κάθε φύσεως καθώς και ειδικά 
στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτιρίου,τοποθετήσεως διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων του (μέσα στα κυτία και εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 0,8 mm Φ 4 Χ 0,8 mm 
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,30    
 

A.T. 84 ΗΜ- 10  
 
ΑΤΗΕ 8801.1.1  Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή προμήθεια 
προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,06    
 

A.T. 85 ΗΜ- 11  
 
ΑΤΗΕ 8826.3.2  Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Ρευματοδότης χωνευτός με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ,μικροϋλικά εγκατάσταση και 
σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία  SCHUKO - Εντάσεως 16 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
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 (Αριθμητικώς): 9,04    
 

A.T. 86 ΗΜ- 12  
 
ΑΤΗΕ 8840.1.3  Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 62 Χ 50 cm 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πλήρης με τα όργανά του (όπως 
σχέδιο πίνακα : διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) και με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές 
εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας 
κλπμικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο 
πιστολίου και δύο στρώματα εψημένουβερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής 
συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του 
τοίχου με πακτούμενασιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών 
καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία Με πόρτα προστασίας Ρ30 
εντοιχισμένος Διαστάσεων 62 Χ 50 cm 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 700,00    
 

A.T. 87 ΗΜ- 13  
 
ΑΤΗΕ Ν8845.2  Τρίγωνο γείωσης Με ηλεκτρόδια μήκους 2.0 μ  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  
 
      Τρίγωνο γείωσης αποτελούμενο απο τρία ηλεκτρόδια xάλκινα με xαλύβδινηψύxη διαμέτρου S/8 ins με 
τους ειδικούς συνδετήρες αγωγών, τον xάλκινο πολύκλωνο αγωγό σύνδεσης διατομής 16 τ.x. μέσα σε 
γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3/4 ins και τα τρία φρεάτια με τα καλύματά τους διαστάσεων 20 x 20 cn για 
την επιθεώρηση των συνδέσεων, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών και εργασία 
έμπηξης ηλεκτροδίων στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 3 m σύνδεσής τους με τον xάλκινο 
αγωγό κατασκευής των φρεατίων και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 293,55    
 

A.T. 88 ΗΜ- 14  
 
ΑΤΗΕ Ν8847.1  Ταινία θεμελιακής γείωσης χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ 

(St/tZn) κατά EΛOT EN 50164-2 διαστάσεων 30χ3,5mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  
 
      Προμήθεια, μεταφορά και κατακόρυφη τοποθέτηση χάλκινης ταινίας θεμελιακής γείωσης στα 
πεδιλοδοκάρια της θεμελίωσης του κτιρίου με ειδικούς σφιγκτήρες οπλσιμού, σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφή και τις προδιαγραφές και όλα τα υλικά και μικρουλικά και μετρήσεις αντίστασης γείωσης σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,45    
 

A.T. 89 ΗΜ- 15  



Τιμολόγιο Μελέτης                                                                                                                                                 Σελίδα 67/76 

 
ΑΤΗΕ Ν8883  Μπουτόν ηλεκτρικού κουδουνίου 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
Μπουτόν ηλεκτρικού κουδουνίου πλήρες με τα υλικά και μικρουλικά και την τοποθέτηση του για πλήρη 
λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,70    
 

A.T. 90 ΗΜ- 16  
 
ΑΤΗΕ Ν8884  Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Ηλεκτρικό κουδούνι υψηλού τόνου πλήρες με τα υλικά και μικρουλικά σύνδεσης και την εργασία 
πλήρους εγκατάστασης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 41,96    
 

A.T. 91 ΗΜ- 17  
 
ΑΤΗΕ Ν8972.A.2  Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων, οροφής, 

ανηρτημένο ή ψευδοροφής: σε διπλή παραβολικότητα, με την αξία των 
λυχνιών:300 Χ 600 mm, δύο των 18 W.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων, οροφής, ανηρτημένο ή ψευδοροφής:με περσίδες 
από προανοδιωμένο αλουμίνιο σε διπλή παραβολικότητα, γυαλιστερό, στιλπνό, προστασίας ΙΡ 20, 
επίμηκες ή τετράγωνο, με την αξία των λυχνιών: 300 Χ 600 mm, δύο των 18 W.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 88,39    
 

A.T. 92 ΗΜ- 18  
 
ΑΤΗΕ Ν8972.A.4  Φωτιστικό σώμα ΟΡΟΦΗΣ ΕΝΔ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ P200 MICROPRISMATIC 

LED 31W   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  
 
      Φωτιστικό σώμα ΟΡΟΦΗΣ ΕΝΔ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ P200 MICROPRISMATIC LED 31W με την αξία των 
λυχνιών  31W.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 140,00    
 

A.T. 93 ΗΜ- 19  
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ΑΤΗΕ Ν8972.Ε.2  Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων, οροφής, 
ανηρτημένο ή ψευδοροφής: σε διπλή παραβολικότητα, με την αξία των 
λυχνιών:300 Χ 600 mm, δύο των 18 W στεγανό.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγασμένων χώρων, οροφής, ανηρτημένο ή ψευδοροφής:με περσίδες 
από προανοδιωμένο αλουμίνιο σε διπλή παραβολικότητα, γυαλιστερό, στιλπνό, προστασίας ΙΡ 20, 
επίμηκες ή τετράγωνο, με την αξία των λυχνιών: 300 Χ 600 mm, δύο των 18 W.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 75,70    
 

A.T. 94 ΗΜ- 20  
 
ΑΤΗΕ Ν8976.5.1  Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής τύπου προβολέα με λαμπτήρα LED 

100 W  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  
 
      Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού 
σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 58,63    
 

A.T. 95 ΗΜ- 21  
 
ΑΤΗΕ 8982.6.2Β.1  Φωτιστικό σώμα , τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και 

προφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρα 21 W 
oικονομιας 

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώμα , τοίχου ή οροφής δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού 
σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία με ελλειψοειδή κώδωνα και 
προφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρα 21 W oικονομιας 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 50,00    
 

A.T. 96 ΗΜ- 22  
 
ΑΤΗΕ Ν9500.3  Πρίζα VOICE/DATA τύπου Rj45/CAT5, οκτώ επαφών   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Πρίζα VOICE/DATA τύπου Rj45/CAT5, οκτώ επαφών, δηλ. προμήθεια και προσκόμιση, μικροϋλικά, 
εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη λειτουργεία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,08    
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A.T. 97 ΗΜ- 23  
 
ΑΤΗΕ Ν9561.5  Κόρνα 100 W   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
      Κόρνα 100 W σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στήριξης, 
πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη προς λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 125,88    
 

A.T. 98 ΗΜ- 24  
 
ΑΤΗΕ Ν9600.2  Ανιxνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  
 
Ανιxνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με τα υλικά και μικροϋλικά 
στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος για λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 81,82    
 

A.T. 99 ΗΜ- 25  
 
ΥΔΡ 6065  Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα σωληνώσεως σε έδαφος 

γαιώδες ή ημιβραχώδες 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6065  100,00%  
 
      Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα σωληνώσεως σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες . Για 1m3 
εκσκαφής χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεως σε έδαφος οποιασδήποτε φύσεως πλην 
βραχώδους και την επαναπλήρωση του χάνδακα. Επιμέτρηση ανά m3 ορύγματος, βάσει στοιχείων 
αρχικών και τελικών διατομών.     
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,36    
 

A.T. 100 ΗΜ- 26  
 
ΑΤΗΕ Ν8028.3  Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 100 

mm 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-01  

 
Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα 
μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 61,51    
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A.T. 101 ΗΜ- 27  
 
ΑΤΗΕ Ν8036.4.1.2  Σωλήνας ύδρευσης πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R) 

Φ20x3,4mm 
PN 20bar ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-01  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
      Σωλήνας ύδρευσης πλαστικός από πολυπροπυλένιο (PP-R) Φ20x3,4mm με θερμική 
αυτοσυγκόλληση και πίεση 20 bar με όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης και στερέωσης, δηλαδή υλικά 
και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης και δοκιμών 
υπό πίεση. 
(1m)    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,39    
 

A.T. 702 ΗΜ- 28  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.2  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαμέτρου Φ 40 mm 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01  

 
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 (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,19    
 

A.T. 103 ΗΜ- 29  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.7  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαμέτρου Φ 100 mm 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01  

 
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 (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 23,71    
 

A.T. 104 ΗΜ- 30  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.11  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 
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διαμέτρου Φ 150 mm 
ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-02-01-01  

 
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 (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 34,74    
 

A.T. 105 ΗΜ- 31  
 
ΑΤΗΕ Ν8053.2  Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 16 cm 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 33,53    
 

A.T. 106 ΗΜ- 32  
 
ΑΤΗΕ 8062.1  Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 1  100,00%  
 
Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων των υλικών 
συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως 
το πολύ ανά 1 m και της εξ 6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο 
όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 23,98    
 

A.T. 107 ΗΜ- 33  
 
ΑΤΗΕ Ν8062.3  Συλλογέας ομβρίωνδωματών με καμπύλη σχάρα γωνιακό γωνιακό 

διαμέτρου Φ 100 mm 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-04-02  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Συλλογέας ομβρίωνδωματών με καμπύλη σχάρα γωνιακό ,σύμφωνος με τις τεχνικές 
προδιαγραφές,πλήρης,με τα υλικά και μικροϋλικάσύνδεσης,στερέωσης και της εργα- σιας πλήρους 
τοποθέτησης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 100,17    
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A.T. 108 ΗΜ- 34  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8062.40.1.8  

Υδρορρόη κυκλικής διατομής, με τα εξαρτήματα σύνδεσης και 
στερέωσης και την βαφή, Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής, 
μέσου βάρους (κόκκινη ετικέττα): Ον. Διαμ. DN 80  ( 3 ins )  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  

 
Υδρορρόη κυκλικής διατομής, με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή, πλήρης, δηλ. 
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εξαρτήματα σύνδεσης και στηρίγματα, βαφή με δυο στρώσεις 
ελαιόχρωμα της εκλογής της Επίβλεψης, την εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης, δοκιμές και παράδοση 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 32,35    
 

A.T. 109 ΗΜ- 35  
 
ΑΤΗΕ 8066.1.5  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm 

και βάθος έως 0,50 m 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  

 
      Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (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 
ημικυλινδρικούγιά 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. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 144,73    
 

A.T. 110 ΗΜ- 36  
 
ΑΤΗΕ Ν8068.1.3  Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 30cm  
 

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 τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του 
πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών 
και αχρήστων υλικών.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 102,79    
 

A.T. 111 ΗΜ- 37  
 
ΑΤΗΕ 8130  Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm 
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 1  100,00%  
 
      Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm πλήρως τοποθετημένη     
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,17    
 

A.T. 112 ΗΜ- 38  
 
ΑΤΗΕ 8131.3.2  Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Τύπου 

γωνιακή Διαμέτρου 3/4 ins 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Τύπου γωνιακή Διαμέτρου 3/4 ins 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,02    
 

A.T. 113 ΗΜ- 39  
 
ΑΤΗΕ 8256.6.2  Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός Χωρητικότητας 80 l Ισχύος .... W  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 24  100,00%  
 
      Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός κατάλληλος γιά πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος με όλα 
τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά του και τα υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως 
και συνδέσεως.Περιλαμβάνονται οι χαλκοσωλήνες και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου και η εργασία 
τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως     
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 202,57    
 

A.T. 114 ΗΜ- 40  
 
ΑΤΗΕ 8305.1  Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από 

πορσελάνη με το σύνολο των ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 14  100,00%  
 
      εξαρτημάτων της πλήρης Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη 
με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης .Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως από πορσελάνη με τη 
σύνδεσή του προς το δίκτυο νερού μέσω γωνιακού διακόπτουχρωμέ και τεμαχίου εύκαμπτου 
χαλκοσωλήναχρωμέ με ρακόρχρωμέ στα άκρα του γιά την προσαρμογή του, το πλαστικό κάθισμα με το 
κάλλυμα και την χαρτοθήκη πορσελάνης με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και 
την εργασία γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία     
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 261,50    
 

A.T. 115 ΗΜ- 41  
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ΑΤΗΕ 8307.1  Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων 

τουπλήρης. Νιπτήρας πορσελάνης επίτοιχος διαστάσεων τουλάχιστον 
40 Χ 50 cm 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-01  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 14  100,00%  

 
      Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης. Περιλαμβάνονται η 
βαλβίδα το σιφώνι, ο αναμικτήρας με τη σύνδεσή του προς τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω 
γωνιακών διακοπτών χρωμέ και τεμαχίων ευκάμπτων σωλήνων χρωμέ που φέρουν στα άκρα τους 
ρακόρχρωμέ προσαρμογής με τον αναμικτήρα και τον γωνιακό διακόπτη ο καθρέπτης, η εταζέρα, η 
σαπουνοθήκη, η ποτηροθήκη ή δεύτερη σαπουνοθήκη και η πετσετοκρεμάστρα με τα υλικά και 
μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως ( στηρίγματα νιπτήρα, βίδες, σιμεντοκονίακλπ) και η εργασία 
γιά παράδοση των πιό πάνω σε λειτουργία     
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 375,31    
 

A.T. 116 ΗΜ- 42  
 
ΑΤΗΕ 9424  Χυτοσιδηρούν κάλυμμα φρεατίου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 1  100,00%  
 
Χυτοσιδηρούν κάλυμμα φρεατίου , δηλαδή προμήθεια μεταφορά ενός χυτοσιδηρού καλύμματος φρεατίου 
και αντικατάσταση του.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,84    
 

A.T. 117 ΗΜ- 43  
 
ΑΤΗΕ 8201.1.2  Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-06-01  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  
 
      Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον 
τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη     
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 37,78    
 

A.T. 118 ΗΜ- 44  
 
ΑΤΗΕ Ν8983.5.1.1  Φαροσειρήνα 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 
Φαροσειρήνα συστήματος πυρανίχνευσης για εσωτερική εγκατάσταση στηριγμένη σε μικρή βάση με 
ρυθμιζόμενη ένταση ήχου και μέγιστη φωτεινότητα κατασκευασμένη από πλαστικό ABS κόκκινου 
χρώματος δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε λειουργία 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 58,34    
 

A.T. 119 ΗΜ- 45  
 
ΑΤΗΕ Ν8987.1  Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας κοινό  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  
 
      Φωτιστικό ασφαλείας με κατάλληλη λυxνία, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούμενος απο το 
κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και 
μετατροπής, μετα των υλικών και μικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 75,47    
 

A.T. 120 ΗΜ- 46  
 
ΑΤΗΕ Ν9533.1  Πατητό κομβίο συναγερμού   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  
 
      Πατητό κομβίο συναγερμού κατάλληλο για xειροκίνητη θέση σε λειτουργία του συστήματος 
ανίxνευσης πυρκαγιάς, κατα τα λοιπά όπως στις προδιαγραφές με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, και 
την εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 47,21    
 

A.T. 121 ΗΜ- 47  
 
ΑΤΗΕ 7777.4  Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου inverter,  θερμικής 

ικανότητας 15.0 KW, ψυκτικής ικανότητας 13,5 KW  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 32  100,00%  
 
      Κλιματιστική συσκευή splittype με 1 εξωτερική μονάδα ΜU5M40.UO2 (Πολυδιαιρούμενο σύστημα 
MULTI F) INVERTER  Eνεργειακής κλάσης Α, Θ=15.0 KW, Ψ=13.5 KW, που μπορεί να δεχθεί από 2 έως 
5 εσωτερικές μονάδες με βαθμό απόδοσης στην θέρμανση COP≥4.45 στην ψύξη EER≥ 4.1, με 2 
εσωτερικές μονάδες επίτοιχες AM24BP 7,0 KW με όλα τα υλικά και μικρουλικά που απαιτούνται καθώς 
και εργασίες πλήρους εγκατάστασης παραδοτέα σε  κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ    
 (Αριθμητικώς): 3600,00    
 

A.T. 122 ΗΜ- 48  
 
ΑΤΗΕ Ν8563.1  Εναλλάκτης αέρα - αέρα,τύπου VAM παροxής νωπού αέρα έως 300 

m3/h με ανάκτηση θερμότητας έως 70%  
 
Εναλλάκτης αέρα - αέρα,τύπου VAM, για την εναλλαγή θερμότητας μεταξύ νωπού αέρα και αέρα 
απαγωγής, όπως ορίζεται στις προδιαγραφές,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση και σύνδεση 
για πλήρη λειτουργία.    
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( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 1200,00    

 
 

A.T. 123 ΗΜ- 49  

 
ATHE 8846.9  Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας Σ.Α.Π. τύπου κλωβού σύμφωνα 

με IEC/EN 62561   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 45  100,00%  
 
      Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας Σ.Α.Π. τύπου κλωβού σύμφωνα με IEC/EN 62561, ήτοι: 
στηρίγματα, σύνδεσμοι, σφιγκτήρες, ηλεκτρόδια, ράβδους γείωσης, αγωγοί, απαγωγοί, ακίδες. Προμήθεια 
και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών και εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 1400,00      

 
 
 
 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ    27/12/2018 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   
   

 

 

 
Ευαγγέλου Εμμανουήλ       Μαντούδης Στέλιος 
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