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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

  

 
 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, 
που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται 
στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες 
θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν 
όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και 
όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα 
και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και 
την απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή 
μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  
προκύπτει το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το 
συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν 
το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, 
δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
μεταφορικών του μέσων.  

1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων 
και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής 
τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, 
τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, 
εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με 
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με 
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο 
αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 
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 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 
διαχείρισή τους. 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 
αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων 
που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 
(αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών 
κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του 
πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών 
και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, 
επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, 
ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί 
τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των 
δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό 
εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα 
με τους όρους δημοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 
προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 
δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό 
χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, 
η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η 
εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές 
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων 
υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 
ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των 
εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών 
τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο 
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία 
και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

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

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

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας 
για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

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

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή 
της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι 
δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, 
της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής 
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ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και 
μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής 
των πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. 
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και 
δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που 
απαιτούνται για συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο 
του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα 
μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών 
και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, 
οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους 
(εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού 
εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη 
θέση ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων 
αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των 
περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται 
ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με 
αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου 
προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

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

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

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του 
χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η 
δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

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

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις 
λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη 
δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου  
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(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και 
οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη 
περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες 
συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, 
εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και 
οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, 
για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο 
κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και 
ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των 
ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση 
του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού 
χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και 
τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των 
παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση 
των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού 
δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για 
την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών 
εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής 
μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης 
και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης 
μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας 
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων 
εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης 
επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας 
και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και 
υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων 
(όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών 
δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή 
τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς 
και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, 
υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 
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1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων 
εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής 
κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν 
προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι 
δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την 
διατήρησή τους. 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των 
δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά 
από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση 
ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και 
μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως 
εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, 
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των 
συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων 
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης 
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη 
μεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή 
διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή 
εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των 
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες 
εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 
ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν 
απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή 
επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά 
την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων 
για την εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. 
σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς 
και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως 
αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, 
φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων 
συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο 
στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης 
να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες 
σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 
αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, 
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εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 
δημοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα 
ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, 
υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, 
και ιδιαίτερα όταν: 

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

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο 
Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών 
από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης 
φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες 
αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, 
όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, 
δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, 
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του 
Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και 
διακρίνεται σε: 

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

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση 
κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, 
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων 
και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για 
τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, 
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς 
και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων 
μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης 
των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου 
εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 
προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και 
αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου 
απασχόλησης. 
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(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν 
συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο 
κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και 
Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων 
και λοιπών εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως 
για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, 
εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, 
απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

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

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών 
σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό 
την προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε 
περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται 
υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). 
Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες 
αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με 
εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν 
περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

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

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

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για 
συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 
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  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου 
βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που 
περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες 
αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με 
αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

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

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος 
Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και 
μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου 
σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

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

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

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

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της 
συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της 
επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας 
πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της 
συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή 
του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας 
πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με 
απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με 
αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους 
γενικούς όρους του παρόντος. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
 

 Για τον προσδιορισμό της δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m

3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 

 

 

Α.ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 

ΑΡΘΡΟ Α1 
 
22.45     Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 
 

Αποξήλωση θυρών, φεγγιτών και παραθύρων ή υαλοστασίων από οποιοδήποτε 
υλικό σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των 
φύλλων πρεβαζιών και των υαλοστασίων η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του 
πλαισίου από οποιοδήποτε υλικό καθώς και τυχόν υπαρχόντων πρόσθετων 
ενδιαμέσων στοιχείων οριζοντίων ή κατακόρυφων από τα στηρίγματα με προσοχή. 
Στη συνέχεια όλα τα παραπάνω στοιχεία θα αριθμηθούν και θα μεταφερθούν και θα 
αποθηκευθούν σε κατάλληλο χώρο μέχρι την τελική τους επεξεργασία προς 
επαναχρησιμοποίηση.    
 

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

ΕΥΡΩ        16,80 
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ΑΡΘΡΟ Α2         
 
Ν.22.65.02 Αποξήλωση & επανατοποθέτηση υδρορροών  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

Αποξήλωση υδρορροών, σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή, για την 
επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την μεταφορά σε θέσεις αποθήκευσης εντός 
του εργοταξίου. Με επανατοποθέτηση μετά τις εργασίες ενίσχυσης ή σε νέα θέση 
αμέσως μετά την αποξήλωση. Περιλαμβάνει το κόστος υλικών που απαιτούνται για 
την τοποθέτηση σε νέα παρακείμενη θέση. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μ.μ.) αποξηλούμενης & επανατοποθετούμενης υδρορροής  
. 

ΕΥΡΩ  10,00 
 

ΑΡΘΡΟ Α3 
 
22.20.01    Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για εξαγωγή ακεραίων πλακών  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 
 
 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
(τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών 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) 
 
 

ΕΥΡΩ      7,90 
 
 

ΑΡΘΡΟ Α4   
 
Ν.22.41.01ΣΧ1 Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα, διαµέτρου Φ 10 mm, 
βάθους 160 mm και πλήρωση µε εποξειδική πάστα ή εποξειδική ρητίνη 

 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2274 
 
Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα, διαµέτρου Φ10 mm, βάθους 160 mm και 
πλήρωση µε εποξειδικό στόκο, αφού πρώτα τοποθετηθεί η ράβδος οπλισμού 
διαμέτρου Φ8mm, που περιλαμβάνει: α) Τη διάνοιξη της τρύπας µε περιστροφικό 
τρυπάνι, β) τον καθαρισμό της τρύπας µε πεπιεσµένο αέρα, γ) την πλήρωση αφού 
πρώτα τοποθετηθεί η ράβδος, η οποία δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το άρθρο, µε 
εποξειδική πάστα ή εποξειδική ρητίνη, µη συρρικνούµενη, ανθεκτική στην υγρασία. Η 
εποξειδική πάστα θα χρησιμοποιηθεί στις κατακόρυφες άνω και τις οριζόντιες οπές 
και η εποξειδική ρητίνη στις κατακόρυφες κάτω οπές. Δηλαδή, στην τιμή 
περιλαμβάνονται:  
- Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και 
στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, 
τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και της επίβλεψης. 
-Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών, η εφαρµογή της εργασίας καθώς και α) κάθε 
ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε 
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θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας), β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.  
-Όλα τα απαιτούμενα µικροϋλικά καθώς και η εισκόµιση λειτουργία και αποκόµιση 
του εξοπλισµού εάν απαιτείται. - Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.  
-Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΥΡΩ   [4,24] 
 

ΑΡΘΡΟ Α5   
 
Ν.22.41.01ΣΧ2 Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα, διαµέτρου Φ 12 mm, 
βάθους 160 mm και πλήρωση µε εποξειδική πάστα ή εποξειδική ρητίνη 

 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2274 
 
Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα, διαµέτρου Φ12 mm, βάθους 160 mm και 
πλήρωση µε εποξειδικό στόκο, αφού πρώτα τοποθετηθεί η ράβδος οπλισμού 
διαμέτρου Φ10mm, που περιλαμβάνει: α) Τη διάνοιξη της τρύπας µε περιστροφικό 
τρυπάνι, β) τον καθαρισμό της τρύπας µε πεπιεσµένο αέρα, γ) την πλήρωση αφού 
πρώτα τοποθετηθεί η ράβδος, η οποία δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το άρθρο, µε 
εποξειδική πάστα ή εποξειδική ρητίνη, µη συρρικνούµενη, ανθεκτική στην υγρασία. Η 
εποξειδική πάστα θα χρησιμοποιηθεί στις κατακόρυφες άνω και τις οριζόντιες οπές 
και η εποξειδική ρητίνη στις κατακόρυφες κάτω οπές. Δηλαδή, στην τιμή 
περιλαμβάνονται:  
- Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και 
στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, 
τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και της επίβλεψης. 
-Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών, η εφαρµογή της εργασίας καθώς και α) κάθε 
ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε 
θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας), β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.  
-Όλα τα απαιτούμενα µικροϋλικά καθώς και η εισκόµιση λειτουργία και αποκόµιση 
του εξοπλισµού εάν απαιτείται. - Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.  
-Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης. 
 
 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΥΡΩ   [4,45] 
 

ΑΡΘΡΟ Α6   
 
Ν.22.41.01ΣΧ3 Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα, διαµέτρου Φ 16 mm, 
βάθους 160 mm και πλήρωση µε εποξειδική πάστα ή εποξειδική ρητίνη 

 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2274 
 
Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα, διαµέτρου Φ16 mm, βάθους 160 mm και 
πλήρωση µε εποξειδικό στόκο, αφού πρώτα τοποθετηθεί η ράβδος οπλισμού 
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διαμέτρου Φ14mm, που περιλαμβάνει: α) Τη διάνοιξη της τρύπας µε περιστροφικό 
τρυπάνι, β) τον καθαρισμό της τρύπας µε πεπιεσµένο αέρα, γ) την πλήρωση αφού 
πρώτα τοποθετηθεί η ράβδος, η οποία δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το άρθρο, µε 
εποξειδική πάστα ή εποξειδική ρητίνη, µη συρρικνούµενη, ανθεκτική στην υγρασία. Η 
εποξειδική πάστα θα χρησιμοποιηθεί στις κατακόρυφες άνω και τις οριζόντιες οπές 
και η εποξειδική ρητίνη στις κατακόρυφες κάτω οπές. Δηλαδή, στην τιμή 
περιλαμβάνονται:  
- Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και 
στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, 
τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και της επίβλεψης. 
-Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών, η εφαρµογή της εργασίας καθώς και α) κάθε 
ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε 
θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας), β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.  
-Όλα τα απαιτούμενα µικροϋλικά καθώς και η εισκόµιση λειτουργία και αποκόµιση 
του εξοπλισµού εάν απαιτείται. - Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.  
-Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΥΡΩ   [4,87] 
 
 

ΑΡΘΡΟ Α7   
 
Ν.22.41.01ΣΧ4 Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα, διαµέτρου Φ 20 mm, 
βάθους 160 mm και πλήρωση µε εποξειδική πάστα ή εποξειδική ρητίνη 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2274 
 
Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα, διαµέτρου Φ20 mm, βάθους 160 mm και 
πλήρωση µε εποξειδικό στόκο, αφού πρώτα τοποθετηθεί η ράβδος οπλισμού 
διαμέτρου Φ18mm, που περιλαμβάνει: α) Τη διάνοιξη της τρύπας µε περιστροφικό 
τρυπάνι, β) τον καθαρισμό της τρύπας µε πεπιεσµένο αέρα, γ) την πλήρωση αφού 
πρώτα τοποθετηθεί η ράβδος, η οποία δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το άρθρο, µε 
εποξειδική πάστα ή εποξειδική ρητίνη, µη συρρικνούµενη, ανθεκτική στην υγρασία. Η 
εποξειδική πάστα θα χρησιμοποιηθεί στις κατακόρυφες άνω και τις οριζόντιες οπές 
και η εποξειδική ρητίνη στις κατακόρυφες κάτω οπές. Δηλαδή, στην τιμή 
περιλαμβάνονται:  
- Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και 
στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, 
τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και της επίβλεψης. 
-Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών, η εφαρµογή της εργασίας καθώς και α) κάθε 
ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε 
θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας), β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.  
-Όλα τα απαιτούμενα µικροϋλικά καθώς και η εισκόµιση λειτουργία και αποκόµιση 
του εξοπλισµού εάν απαιτείται. - Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.  
-Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΥΡΩ   [5,29] 
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ΑΡΘΡΟ Α8   
 
Ν.22.41.02ΣΧ5 Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα, διαµέτρου Φ 24 mm, 
βάθους 160 mm και πλήρωση µε εποξειδική πάστα ή εποξειδική ρητίνη 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2274 
 
Διάνοιξη οπής σε οπλισμένο σκυρόδεμα, διαµέτρου Φ24 mm, βάθους 160 mm και 
πλήρωση µε εποξειδικό στόκο, αφού πρώτα τοποθετηθεί η ράβδος οπλισμού 
διαμέτρου Φ20mm, που περιλαμβάνει: α) Τη διάνοιξη της τρύπας µε περιστροφικό 
τρυπάνι, β) τον καθαρισμό της τρύπας µε πεπιεσµένο αέρα, γ) την πλήρωση αφού 
πρώτα τοποθετηθεί η ράβδος, η οποία δεν περιλαμβάνεται σε αυτό το άρθρο, µε 
εποξειδική πάστα ή εποξειδική ρητίνη, µη συρρικνούµενη, ανθεκτική στην υγρασία. Η 
εποξειδική πάστα θα χρησιμοποιηθεί στις κατακόρυφες άνω και τις οριζόντιες οπές 
και η εποξειδική ρητίνη στις κατακόρυφες κάτω οπές. Δηλαδή, στην τιμή 
περιλαμβάνονται:  
- Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και 
στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, 
τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες του προμηθευτή και της επίβλεψης. 
-Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών, η εφαρµογή της εργασίας καθώς και α) κάθε 
ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε 
θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας), β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή.  
-Όλα τα απαιτούμενα µικροϋλικά καθώς και η εισκόµιση λειτουργία και αποκόµιση 
του εξοπλισµού εάν απαιτείται. - Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.  
-Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης. 
 
                  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΥΡΩ   [5,78] 

  
 

ΑΡΘΡΟ Α9 
 
Ν.22.56 Αποξήλωση  ερμαρίων, κλιματιστικών, ειδών υγιεινής κ.λ.π. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102  
 

Καθαίρεση ερμαρίων , κλιματιστικών , ειδών υγιεινής κ.λ.π. σε οποιαδήποτε ύψος 
από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα 
απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή 
αποθήκευση. Στη συνέχεια όλα τα παραπάνω στοιχεία θα αριθμηθούν, θα 
μεταφερθούν και θα αποθηκευθούν σε κατάλληλο χώρο μέχρι την τελική τους 
επεξεργασία προς επαναχρησιμοποίηση. 
 

Τιμή κατ αποκοπή. 
 

ΕΥΡΩ 200,00 
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ΑΡΘΡΟ Α10 
 
Ν.22.56 Αποξήλωση υδραυλικών εγκαταστάσεων 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102  
 

Αποξήλωση των υδραυλικών εγκαταστάσεων που απαιτούνται για να εκτελεσθούν οι 
εργασίες ενίσχυσης  . Συμπεριλαμβάνεται και η συσσώρευση των προϊόντων προς 
φόρτωση ή αποθήκευση. 
 

Τιμή κατ αποκοπή  
 

ΕΥΡΩ 500,00 
 
 

ΑΡΘΡΟ Α11 
 
Ν.22.56 Αποξήλωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102  
 

Αποξήλωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που απαιτούνται για να 
εκτελεσθούν οι εργασίες ενίσχυσης. Συμπεριλαμβάνεται και η συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

 

Τιμή κατ αποκοπή  
 

ΕΥΡΩ 500,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ Α12 
 

Ν.22.15.01/22.15.02  Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα 
με εφαρμογή οποιονδήποτε μεθόδων καθαίρεσης(συνήθων ή με εφαρμογή τεχνικών 
μη διαταραγμένης  κοπής)  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων 
των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας ή από τη στάθμη 
προσπελάσεως των τροχοφόρων και σε βάθος μέχρι 2,5 μ από τη στάθμη αυτή , 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".  
Ο υφιστάμενος οπλισμός στο σκυρόδεμα, θα κόβεται, θα ανακάμπτεται, για την 
διευκόλυνση της προσπέλασης, αλλά δεν θα αφαιρείται. 
 

 
 

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

ΕΥΡΩ        113,00    
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ΑΡΘΡΟ Α13 
 
22.04  Καθαιρέσεις μπατικών οπτοπλινθοδομών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222 
 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των 
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 

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

ΕΥΡΩ 15.70 
 
 

ΑΡΘΡΟ Α14 
 
22.04  Καθαιρέσεις δρομικών οπτοπλινθοδομών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222 
 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των 
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 

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

ΕΥΡΩ 15.70 
 
 

ΑΡΘΡΟ Α15 
 

N.22.20.02    Καθαιρέσεις μαρμάρινων ποδιών  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237 
 

Καθαίρεση μαρμάρινων ποδιών παραθύρων ή κατωφλίων με προσοχή, καθαρισμό 
αυτών εκ των τυχόν επικολλημένων κονιαμάτων φορτοεκφόρτωσης , μεταφορά 
αυτών σε κατάλληλες θέσεις, σε απόσταση έως 40 m και απόθεση σε κανονικά 
σχήματα προς επαναχρησιμοποίηση καθώς και φορτοεκφόρτωση και μεταφορά με 
κάθε μέσο των αχρήστων προϊόντων καθαίρεσης προς απόρριψη σε θέσεις που 
υποδεικνύονται από την Υπηρεσία ανεξάρτητα από την απόσταση μεταφορά. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 
ΕΥΡΩ      11,20 
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ΑΡΘΡΟ Α16 
 
22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252 
 

Καθαίρεση,επιχρισμάτων,(ασβεστοκονιαμάτων,ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,μαρμαρ
οκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων,   τσιμεντοκονιαμάτων και 
θηραϊκοκονιαμάτων),  οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
έδαφος εργασίας και από οπιαδήποτε επιφάνεια.Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός 
των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος 
αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 
"Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.  
 

ΕΥΡΩ       5,60 
 
 

ΑΡΘΡΟ Α17 
 
Ν.22.40.02 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 
0,16 έως 0,25 m 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2272.Α 
 

Διάνοιξη οπής ή φωλεάς επί αόπλου σκυροδέματος, με ή χωρίς επίχρισμα, σε 
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των 
αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.  
 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε 
στοιχεία σκυροδέματος πάχους έως 0,25 m. Πριν την διάνοιξη οπής ή φωλεάς σε 
κάποια θέση, προηγείται ο εντοπισμός των θέσεων οπλισμού και από τις δυο 
παρειές του διανοιγόμενου στοιχείου, ώστε από τη διάνοιξη να μην διέρχεται 
οπλισμός.  
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  
 

ΕΥΡΩ       28,00 
 
 

ΑΡΘΡΟ Α18           
 
N.22.52  Αποξήλωση και επανατοποθέτηση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 
 

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, 
απλή ή με μόνωση, με τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
έδαφος, με την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων 
υλικών προς φόρτωση την αρίθμηση, ταξινόμηση χρησίμων υλικών και την μεταφορά 
τους και επανατοποθέτησή τους στην ίδια θέση,.  
  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ  4.50 
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ΑΡΘΡΟ Α19           
 
ΥΔΡ.10.17 Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος   
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6370 
 

Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 500 bar) για τον 
πλήρη καθαρισμό τους από παλιές επιστρώσεις, εξανθήματα αλάτων, 
ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, σαθρά υλικά λόγω απολέπισης/αποφλοίωσης του 
σκυροδέματος λόγω διάβρωσης του οπλισμού κ.λ.π. και την αποκάλυψη του 
υπάρχοντος οπλισμού, προκειμένου νε εκτελεσθούν οι προβλεπόμενες από την 
μελέτη επεμβάσεις δομικής αποκατάστασης του στοιχείου. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και 
απομάκρυνση  του εξοπλισμού υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, 
βυτία νερού κλπ), η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρμογής, 
η εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με 
προστατευτικές στολές πλήρους κάλυψης και κράνος πλήρους κεφαλής, η ανάλωση 
νερού και η λήψη μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων της υδροβολής. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά του μηχανήματος επί τόπου του έργου, και η 
εργασία πλήρους καθαρισμού των επιφανειών σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης 

 

ΕΥΡΩ  3,60 
 
 
ΑΡΘΡΟ Α20 
 
Ν.22.15.01  Καθαίρεση σκυροδεμάτων για αποκατάσταση τοπικών βλαβών με μικρό 
ηλεκτρικό κομπρεσέρ. 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2226 
 
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με 
μικρό ηλεκτρικό κομπρεσέρ. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως 
απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών 
αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, μετά από τεμαχισμό του όγκου 
σκυροδέματος, στις θέσεις φόρτωσης. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
 

ΕΥΡΩ 56,00 
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Β. ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 
 

ΑΡΘΡΟ Β1 
 
20.05.01   Eκσκαφή σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη κάθε είδους  με χρήση μηχανικών 
μέσων. 
 
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 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' 
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη 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.  
 

 
 

ΕΥΡΩ   4,50 
 
 

ΑΡΘΡΟ Β2 
 
20.04.01  Eκσκαφή σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη χωρίς τη χρήση μηχανικών 
μέσων.   
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122  
 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, 
εκτός από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m 
αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο 
χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του 
οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η 
οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των 
παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των 
παρειών, σύφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων 
τεχνικών έργων" 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά 
την εκσκαφή. 
 
 

 

ΕΥΡΩ  18,80  
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ΑΡΘΡΟ B3 

 
Ν.31.01 Εμποτισμός στρώσεων αδρανών επίχωσης με γαλάκτωμα τσιμέντου (αριάνι)  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3101  
  

Εμποτισμός επίχωσης αδρανών με γαλάκτωμα τσιμέντου αναλογία Ν:Τ 3:1 κ. ό.  για 
τη σταθεροποίηση των αδρανών ώστε να είναι εφικτή η εκσκαφή της επίχωσης σε 
κατακόρυφο/παρακατακόρυφο μέτωπο με χρήση τσιμέντου κατηγορίας 32.5R για την 
παραγωγή του γαλακτώματος. Ο εμποτισμός γίνεται σε λωρίδα πλάτους έως 10cm 
κατά μήκος της εκσκαπτώμενης περιμέτρου με τον εμποτισμό των στρώσεων 
αδρανών με γαλάκτωμα να εκτιμάται σε βάθος 0,60m για 3lit γαλακτώματος ανά dm2 
της εμποτιζόμενης επιφάνειας της περιμέτρου (μήκος περιμέτρου σε dm x 1dm). Η 
εκσκαφή γίνεται σε βήματα βάθους 0,50m. Κάθε βήμα εκσκαφής βάθους 0,50m θα 
έπεται τουλάχιστο κατά 48 ώρες του εμποτισμού της περιμέτρου με γαλάκτωμα η 
οποία προηγείται.  
Σε περίπτωση μεγάλης διαμέτρου αδρανών της επίχωσης, στο γαλάκτωμα θα 
προστίθεται ανάλογα με την περίπτωση άμμος ή και ρύζι.  
 
Τιμή ανά λίτρο γαλακτώματος (lit). 
 

ΕΥΡΩ      0,10 
 

 

Γ. ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

ΑΡΘΡΟ Γ1 
 
20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 
 
Κωδικός Αναθεώρησης 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". 
 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.  
 

ΕΥΡΩ         4,50 

 
 

ΑΡΘΡΟ Γ2 
 
20.40 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2177  
 

Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με 
ζεμπίλι, τζιβιέρα, μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης 
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οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια 
με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 
 

Τιμή ανά ton και δεκάμετρο (ton x 10 m) 
 

ΕΥΡΩ   5,60 

 
 
ΑΡΘΡΟ Γ3 
 
N.20.30.ΣΧ1 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με τη 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 
 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο πριν την εκσκσαφή ή την καθαίρεση των υλικών 
που μεταφέρονται 
 

ΕΥΡΩ : 0,90 + ΜΤΦ  
 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 15 (>=5km), με 
παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (καθαιρέσεις και εκσκαφές θεμελίων και 
χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)  
 

 (0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)   15 x 0,22 = 3,30  
Συνολικό κόστος άρθρου 4,20  
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο πριν την εκσκσαφή ή την καθαίρεση των υλικών 
που μεταφέρονται 
 

ΕΥΡΩ          4,20  

 
 

ΑΡΘΡΟ Γ4 
 
N.20.30.ΣΧ2 Διάθεση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων σε αδειοδοτημένο 
χώρο παραλαβής αποβλήτων  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 
 

 
Διάθεση όλων των προιόντων εκσκαφής, γαιωδών ή βραχωδών, ασφάλτου , 
σκυροδέματος , αμμοχάλικων, κατεστραμμέων τμημάτων σωληνώσεων, προϊόντων 
κατεδάφισης κλπ. σε πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο για παραλαβή αντίστοιχων 
αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων χώρο.  
 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται το κόστος διάθεσης των αποβλήτων εκσκαφών 
και κατεδαφίσεων σε αδειοδοτημένες μονάδες ή χώρους παραλαβής αντίστοιχων 
αποβλήτων.  
 

Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα επιμετριτικά στοιχεία, επί τόπου του έργου 
για όσα από τα προϊόντα εκσκαφής και κατεδαφίσεων προβλέπεται φορτοεκφόρτωση 
και μεταφορά προς απομάκρυνση από τον τόπο του έργου.  
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) προιόντων προς διάθεση πριν την εκσκσαφή ή την 
καθαίρεση των υλικών αυτών.  
 

ΕΥΡΩ          3,05 
 
 
 

Δ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
 
32.01 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  
 

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 
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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  

 
 

ΑΡΘΡΟ Δ1 
 

32.01.03  Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
 
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 

  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ        84,00 

 
 
ΑΡΘΡΟ Δ2 

 
32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30   
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215  
  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ      101,00 
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ΑΡΘΡΟ Δ3 
 
 
N.79.21ΣΧ1 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος κρυσταλλικής δράσης 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7921  
 

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 
 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί 
μέρους χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 
 
Το προϊόν μπορεί είτε να προστεθεί στα αδρανή και αναμιχθεί με αυτά και ένα 
ποσοστό του απαιτούμενου νερού ή να αναμιχθεί με νερό (με την προτεινόμενη από 
τον κατασκευαστή αναλογία) και να προστεθεί στη βαρέλα. 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης 
που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες 
διαστρωθέντος σκυροδέματος. 
 
ΕΥΡΩ   [1,65] 
 

 
ΑΡΘΡΟ Δ4 
 
61.06  Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς 

>160 mm  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 
 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με 
ύψος ή πλευρά μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε 
λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος 
ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά 
περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων 
ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη  και έδρασή τους επί 
των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου 
κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE).  

Στην τοποθέτηση κατακόρυφων μεταλλικών στοιχείων πλαισίων σε επαφή με 
υποστυλώματα οπλισμένου σκυροδέματος, θα χρησιμοποιείται μη συρρικνούμενη 
πάστα ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης επαφή μεταξύ μεταλλικών στοιχείων και 
οπλισμένου σκυροδέματος. Πριν την διάνοιξη οπών τοποθέτησης βλήτρων τόσο στο 
σκυρόδεμα όσο και στις μεταλλικές διατομές θα προηγείται εντοπισμός και 
καταγραφή του πλέγματος των οπλισμών στα στοιχεία σκυροδέματος στις περιοχές 
επαφής τους με τις μεταλλικές διατομές 

  

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 

 

ΕΥΡΩ      2,80 
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ΑΡΘΡΟ Δ5 
 
77.34  Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7740 
 
Αμμοβολή ή μεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιομηχανική 
εγκατάσταση ποιότητας SA 2 ½, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 
υδραυλικών έργων". 

Καθαρισμός μεταλλικής επιφάνειας με αμμοβολή ή μεταλλοβολή κατηγορίας SA 2 1/2 
κατά τους Σουηδικούς κανονισμούς, σε βιομηχανική εγκατάσταση. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηροκατασκευής  
 

ΕΥΡΩ [0,17] 
 
 
ΑΡΘΡΟ Δ6 
 

77.33  Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7740 

Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός 
σιδηρών επιφανειών". 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) γαλβανισμένης σιδηροκατασκετής 
 

ΕΥΡΩ [0,34] 
 
 
ΑΡΘΡΟ Δ7 
 

77.31 Yπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή γαλβανισμένων 
στοιχείων με βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό 
οξύ. (Etch Primer) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
 

Υπόστρωμα (αστάρι) χρωματισμού επιφανειών από αλουμίνιο ή γαλβανισμένων 
στοιχείων, με βάση εποξειδικές ρητίνες δύο συστατικών ή πολυουρεθανικές δύο 
συστατικών ή με ειδικό αστάρι βάσεως φωσφορικού οξέος (Etch Primer), δύο 
συστατικών, συμβατές με την τελική βαφή, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".  
 

Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά 
την πρώτη στρώση και δεύτερη στρώση (υλικά και εργασία),  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ [2,80] 
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ΑΡΘΡΟ Δ8 
 

77.55  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 
 ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755  
 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
 

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ [6,70] 
 

 
 
 
 

 

38.20  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
 

 
 

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  
(mm

2
) 

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 . 
  

  

ΑΡΘΡΟ Δ9  
 
38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)  
 
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

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

 

ΕΥΡΩ      1,07 



ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                       Μάιος 2020 
                                                                                                                                                                          σελ. 28/41 

 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

28 

 
 

ΑΡΘΡΟ  Δ10 
 
38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C (S500s)  
 
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-3873  
  

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

 

ΕΥΡΩ      1,01 
 
 

ΑΡΘΡΟ  Δ11 
 
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)". 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

 

ΕΥΡΩ      15,70 
 

 
ΑΡΘΡΟ  Δ12 
  
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.  

 

ΕΥΡΩ   [2,00]                   
 
 

ΑΡΘΡΟ  Δ13 
 
23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2303  
 
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 
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Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και 
στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η 
εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της 
ξυλείας και των μεταλλικών μερών. 
 

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα 
παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα 
ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την 
μελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται 
ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως 
της Υπηρεσίας.  
 

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας 
εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του 
ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται 
ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 

ΕΥΡΩ 5,60 

 
 

Ε.ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ 
 
 
 Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από 

οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 

α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά 
επί τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας 
από άργιλο ", με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου 
εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες 
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο 
καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα 
κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος 
τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή 
ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου     

 

β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση 
ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, αλλά δεν 
συμπεριλαβάνεται: 

 

γ)  Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται 
ιδιαίτερα: 

- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα 
ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα, γαλβανισμένοι 
συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 

- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση 
νεροχυτών και καπακιών 

- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 
= η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων 

διαζωμάτων 
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δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος 
και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι 
διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm2, οι δε  διάτρητοι με 
οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2. 

 
46.01 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 

cm 
 

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 
6x9x19 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.  
 
 

ΑΡΘΡΟ Ε1 
 

46.01.02 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4622.1 
 

 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  
 

ΕΥΡΩ       19,50 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ Ε2 
 

46.01.03 Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4623.1 
 

 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  
 

ΕΥΡΩ       33,50 
 
 
49.01  Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 
 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων 
πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 
4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.  
 

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 
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σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το 
άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 

ΑΡΘΡΟ Ε3 
 

49.01.02 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 
 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  μ.μ.  
 
 
ΕΥΡΩ      19,70 
 
 

ΣΤ. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ 
 
 

ΑΡΘΡΟ  ΣΤ1 
 

71.41  Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7141  
 

Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου επί 
τοίχων, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος και σε ύψος μέχρι 4,00 m από του 
δαπέδου εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα 
με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου",.σε τρείς στρώσεις, εκ των οποίων η 
πρώτη πιτσιλιστό με μεσοκόκκη άμμο, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) με άμμο 
μεσόκοκκη και η τρίτη εκτελουμένη σε δύο φάσεις με άμμο σπυρωτή μεσόκοκκη, 
ραντιστή με θυμαράκι ή με μηχανή,  
 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 
ΕΥΡΩ       14,60 
 
 

ΑΡΘΡΟ  ΣΤ2 
 

71.21  Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα τοιχοποιϊών 

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

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

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ       [13,50] 
 
 

ΑΡΘΡΟ  ΣΤ3 

 

71.52  Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7152  
 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος, σε οποιαδήποτε στάθμη 
από το έδαφος και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται 
επί τόπου".σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 
των 400 kg τσιμέντου, η δε δεύτερη και τρίτη με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg 
τσιμέντου.  
 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, 
εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται το μεταλλικό πλέγμα.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ   [14,00] 
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Ζ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΩΝ - ΝΟΝΩΣΕΙΣ 
 
 
ΑΡΘΡΟ Ζ1 
 
 

77.81.01 Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, 
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
 

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) 
 

 
 

ΕΥΡΩ [13,50] 
 
 
ΑΡΘΡΟ Ζ2 
 

 
 

77.17.01 Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή 
σκυροδεμάτων 
 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737  
 

Σπατουλάρισμα προετοιμασμένης επιφανείας σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων" και 03-10-05-00 "Χρωματισμοί 
ξύλινων επιφανειών".  
 

Τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας επιφανείας, εφαρμογή πρώτης 
στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης 
στρώσης, διασταυρουμένης προς την προηγούμενη, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και 
ψιλοστοκάρισμα. Εναλλακτικά, τρίψιμο με γυαλόχαρτο για την μόρφωση λείας 
επιφάνειας εφαρμογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσματος με τσιμεντοειδές 
λευκό ακρυλικό υλικό σε μορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσματος έτοιμου 
προς χρήση, τρίψιμο με γυαλόχαρτο, εφαρμογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού 
σπατουλαρίσματος, τελικό τρίψιμο με γυαλόχαρτο. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 

ΕΥΡΩ [3,40] 
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ΑΡΘΡΟ Ζ3 
 

 

77.15  Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
 

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  
 

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, 
καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως 
ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με 
αντοχή στα αλκάλια. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 
 

ΕΥΡΩ [1,70] 
 
 

ΑΡΘΡΟ Ζ4 
 

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). 
 

ΕΥΡΩ [3,90] 
 
 
ΑΡΘΡΟ Ζ5 
 

7.28 Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα 
χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
 
Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών 
(αστάρι) επί μή μεταλλικών επιφανειών (π.χ. νέα και παλαιά επιχρίσματα, 
σκυρόδεμα, οπτόπλινθοι, γυψοσανίδες, και μοριoσανίδες). Υλικό με βάση 
υδατοδιαλυτές μικρομοριακές ακρυλικές ρητίνες ή ρητίνες σιλικονούχου βάσεως 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προετοιμασία επιφανειών, πρώτη 
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στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά την πρώτη στρώση και δεύτερη 
στρώση. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ [3,35] 
 

 
ΑΡΘΡΟ Ζ6 

73.16.02  Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7317 
 

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 
cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα 
υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
.Υλικά και εργασία πλήρως περατωμένη  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ    13,50 
 

 
Ν  ΑΡΘΡΟ Ζ7 
 
Ν.75.31.01 Επανατοποθέτηση μετά από επεξεργασία ποδιών παραθύρων και 
κατωφλίων.  
 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7531) 

 

Επανατοποθέτηση ποδιών παραθύρων και κατωφλίων από τις θέσεις από όπου 
αποξηλώθηκαν. Περιλαμβάνονται  υλικά κατεργασίας και εργασία κοπής, 
μορφώσεως, λειοτρίψεως, τοποθετήσεως και καθαρισμού.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  50,00 
 

 
ΑΡΘΡΟ Ζ8 

Ν.22.56 Επανατοποθέτηση ερμαρίων, κλιματιστικών, ειδών υγιεινής 
 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6102) 
 
Επανατοποθέτηση ερμαρίων, κλιματιστικών, ειδών υγιεινής κ.λ.π στις θέσεις από 
όπου αποξηλώθηκαν. Περιλαμβάνονται  μεταφορά των ανωτέρω μετά το πέρας και 
την ολοκλήρωση των εργασιών από τις θέσεις αποθήκευσης ,τοποθέτηση και 
στερέωση αυτών καταλλήλως της όλης εργασίας ανοιγμένης σε τεμάχιο χώρου. 

 

Τιμή ανά τεμ. χώρου 
 

ΕΥΡΩ  30,00 
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ΑΡΘΡΟ Ζ9 

Ν.22.45 Επανατοποθέτηση κουφωμάτων  
 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2275) 
 
Επανατοποθέτηση κουφωμάτων ισογείου στις θέσεις από όπου αποξηλώθηκαν. 
Περιλαμβάνονται  μεταφορά των ανωτέρω μετά το πέρας και την ολοκλήρωση των 
εργασιών από τις θέσεις αποθήκευσης ,συντήρηση όπου απαιτείται και τοποθέτηση 
και στερέωση αυτών καταλλήλως της όλης εργασίας ανοιγμένης σε επιφάνεια 
φωφώματος.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ      40,00 
 
 
ΑΡΘΡΟ Ζ10 

Ν. 22.56  Ανακατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων. 
 

Τιμή κατά αποκοπή. 

 
ΕΥΡΩ 2.000,00                   
 
 
ΑΡΘΡΟ Ζ11 

Ν.22.56 Ανακατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 
 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6102) 
 
Τιμή κατά αποκοπή. 

 
ΕΥΡΩ 2.000,00                   
                   
 
 
ΑΡΘΡΟ Ζ12 
 
65.02.01.03 Τοποθέτηση νέων φεγγιτών 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6504 
 
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
  
 

ΕΥΡΩ  145,00 
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ΑΡΘΡΟ Ζ13 
 
73.26.02 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, με χρήση 
κονιαμάτων 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7328.1 

 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα 
τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά 
με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση 
των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό 
τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  39,00  
 
 
ΑΡΘΡΟ Ζ14 
 
73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 

 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές".   
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με 
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με 
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η 
πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, 
ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής 
καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού 
με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ   [31,50] 
 
 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 
ειδικοί όροι: 
 

α)   Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα 
μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 
κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα 
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θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής 
(κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών 
από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

 

β)  Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 
θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 
αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας 
για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   

 

γ)  Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την 
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 
εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 
της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  

 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 
(MSDS: MaterialSafetyDataSheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που 
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα 
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.  
 
 
ΑΡΘΡΟ Ζ15 
 

N.77.30ΣΧ Ενισχυτικό πρόσφυσης υλικών τσιμεντοειδούς βάσης 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735 
 

Υπόστρωμα που εφαρμόζεται για τη σύνδεση υφιστάμενων (σκυρόδεμα, τούβλα, 
τσιμεντόλιθοι, γύψος, ξύλινα στοιχεία, γυψοσανίδες, λίθοι, κεραμικά πλακίδια) και 
νέων υλικών τσιμεντοειδούς βάσης (νέο σκυρόδεμα, επίχρισμα, τσιμεντοκονία, 
κονίαμα, γύψος). 
 

Η επιφάνεια προς εφαρμογή πρέπει να είναι δομικά σταθερή και καθαρή, 
χωρίςσκόνη, τσιμεντόνερα, ρύπους, εξανθήματα, βαφέςήελαιώδεις - λιπαρές ουσίες 
ή άλλες ρυπογόνες ουσίες που μπορεί ναεπηρεάσουν δυσμενώς την πρόσφυση. 
Λείες και/ή πυκνόπορες επιφάνειεςσκυροδέματος πρέπει να τρίβονται ελαφρά ώστε 
να δημιουργηθεί επιφάνεια μεανοικτό πορώδες. Οι επιφάνειες εφαρμογής θα είναι 
στεγνές εντελώς καιξηρές. 
 
Η εφαρμογή θα γίνει με βούρτσα ή ρολό που εμπεριέχει λάτεξ σε μία ή δύο στρώσεις, 
ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Για εφαρμογή σε εκτεταμένες 
επιφάνειες μπορεί να εφαρμοστεί σύστημα ανάερου ψεκασμού. Όταν χρησιμοποιηθεί 
πιστόλι, οι στρώσεις εφαρμόζονται “σταυρωτά”, δηλαδή με τη μέθοδο εφαρμογής 
ενός κάθετου “περάσματος” πάνω σε κάθε οριζόντια στρώση πουπροηγείται. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ   [7,55] 
 



ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                       Μάιος 2020 
                                                                                                                                                                          σελ. 39/41 

 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

39 

 
 
ΑΡΘΡΟ Ζ16 
 
77.97 Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
 

Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος, για την προστασία έναντι 
διείσδυσης χλωριόντων και διοξειδίου του άνθρακα, ανθεκτικές στις περιβαλλοντικές 
συνθήκες, με εξασφάλιση διαπνοής του σκυροδέματος (εκτόνωση υδρατμών δια 
μέσου πόρων), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3, με σήμανση CE, εφαρμοζόμενες με ρολλό ή 
πιστολέτο 
 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η προετοιμασία της 
επιφανείας εφαρμογής, η εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (primer) αν συνιστάται 
από τον προμηθευτή του υλικού, τα ικριώματα, τα απαιτούμενα εργαλεία και 
συσκευές και η εργασία ανάμιξης και εφαρμογής του υλικού της επίστρωσης. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας 
 
ΕΥΡΩ   [13,50] 

  
 
 

 

 79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ  

 
 
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών 
αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς 
ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από 
σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων 
του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή 
έργα.  

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του 
προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην 
συσκευασία.    

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 
(MSDS: MaterialSafetyDataSheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που 
χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα 
κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.  
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ΑΡΘΡΟ Ζ17 
 

79.05ΣΧ  Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με χαλαζιακό κονίαμα κρυσταλλικής 
ανάπτυξης 

 
Επάλειψη επιφανειών με στεγνωτικό υλικό κρυσταλλικής ανάπτυξης εκτελουμένη επί  
επιφανείας σκυροδέματος, τσιμεντοκονίας, πλίνθων, τσιμεντόλιθων κλπ. 
 
Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, λάδια, ρύπους, σαθρά 
υλικά.Λείες και/ή πυκνόπορες επιφάνειες σκυροδέματος πρέπει να τρίβονται ελαφρά 
ώστε να δημιουργηθεί επιφάνεια με ανοικτό πορώδες. Η εφαρμογή θα γίνεται με 
βούρτσα ή ρολό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή σε δύο στρώσεις, η 
δεύτερη κάθετη στην πρώτη. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο βασικού υλικού (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως 
 
 

ΕΥΡΩ   [8,55] 

 

 
ΑΡΘΡΟ Ζ18 
 
79.21ΣΧ2 Αναστολέας διάβρωσης τσιμεντοειδούς βάσης 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7921  
 
Οι οπλισμοί θα προστατευτούν με αναστολέα διάβρωσης τσιμεντοειδούς βάσης. Το 
υλικό εφαρμόζεται με πινέλο σε δύο στρώσεις και επικαλύπτει τους οπλισμούς. Η 
δεύτερη στρώση θα εφαρμοστεί αφού σκληρύνει η πρώτη.. 
 
Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η εργασία. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) 

 
ΕΥΡΩ   [3,58] 
 

 
ΑΡΘΡΟ Ζ19 
 

79.21ΣΧ3 Αναστολέας διάβρωσης  αέριας φάσης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7921  
 
Εφαρμογή στα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος για την προστασία των οπλισμών 
έναντι διάβρωσης λόγω ενανθράκωσης. Εμφυτεύεται αμπούλα με δράση εναέριου 
αναστολέα διάβρωσης. Η ακτίνα δράσης κάθε αμπούλας θα είναι το μέγιστο 1m. Για 
τα υποστυλώματα απαιτείται τουλάχιστον 1 (ένα) ανά μέτρο ύψους, για τις δοκούς 1 
(ένα) ανά μέτρο μήκους και για τις πλάκες και τους εξώστες 1(ένα) ανά τετρ. μέτρο.  
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Η κάθε αμπούλα τοποθετείται σε οπή που διανοίγεται εντός της μάζας του 
σκυροδέματος η οποία  κατόπιν σφραγίζεται με επισκευαστικό κονίαμα. 
Το άρθρο περιλαμβάνει το υλικό καθώς και την εργασία. Συγκεκριμένα η εργασία 
περιλαμβάνει τα εξής: 
α. Σχεδιάζεται κάνναβος τοποθέτησης χρησιμοποιώντας την αρχή της ίσης ακτίνας. 
Η μέγιστη ακτινική απόσταση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1 μέτρο. 
Διανοίγονται οπές με κρουστικό δράπανο σκυροδέματος χρησιμοποιώντας τρυπάνι 
Φ25. Το βάθος διάτρησης δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 40mm. 
β. Απομακρύνεται η σκόνη στην οπή με φυσητήρα και τοποθετείται μια κάψουλα στο 
βάθος της οπής χρησιμοποιώντας πχ. οπλισμό Φ20. Δε χρησιμοποιείται το τρυπάνι 
από την πλευρά της σύνδεσης με το δράπανο για την αποφυγή επαφής λαδιών με 
την κάψουλα. Σε δεύτερο χρόνο τοποθετείται το πώμα σφράγισης μπροστά από την 
τοποθετημένη κάψουλα. 
γ.Πληρώνεται η οπή με λεπτόρρευστο επισκευαστικό κονίαμα γενικής χρήσης 
χρησιμοποιώντας πιστόλι κονιαμάτων. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΥΡΩ   [10,00] 
 
 
ΑΡΘΡΟ Ζ20 
 
 
79.16 Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914 
 

Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε 
οποιαδήποτε θέση του έργου. Για την μόνωση της επιφάνειας τοιχοποιιών που 
χρησιμοποιούνται ως ξυλότυποι. 
 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 
 
 

79.16.01 Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm 
 

 
 
 

ΕΥΡΩ  [0,55] 
 
 

 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΪΟΣ 2020 Για την Ανάδοχο Ένωση 
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