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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

 1ΓΕΝΙΚΟΙ 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 

∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη.

 1.1Οι 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 ∆ηµοπράτησης.

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:

 1.1.1Κάθε 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. 

 1.1.2Οι 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 
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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.

 Ως #κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους# νοείται το κόστος χρήσης του 

συγκεκριµένου 

χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους.

 1.1.3Οι 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.

 1.1.4Οι 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.

 1.1.5Οι 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 



Σελί δα  3- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

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 

∆ηµόσιο

 (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.

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

µεταφορικά 

µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις,

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

κυκλοφορίας 

και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων 

προστασίας των 

όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων 

εργαζοµένων ή 

τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής 

ρύπανσης 

ρεµάτων, ποταµών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των 

έργων σε κάθε 

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

ικριώµατα, 

σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

 1.1.8Οι 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.)

 1.1.9Οι 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.

 1.1.10Οι 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 
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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 

 1.1.11Οι 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, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.), 

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

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

(τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

που 

προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε 

είναι 

ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου 

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

 (ζ)σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, 

βλάβες σε 

άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).

 1.1.12Οι 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.

 1.1.13Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, 
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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]), 

 1.1.14Οι 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.

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

αυτοί 

δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη.

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

εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 

Ο.Κ.Ω. 

 1.1.17Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών 

εντός κοίτης 

ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 

τεχνητό 

αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των 

επιφανειακών, 

υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και 

τα 

υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα 

τεύχη 

δηµοπράτησης.

 1.1.18Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που 

εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

 1.1.19Οι 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.

 1.1.20Οι 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, 
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τόσο αστικά 

όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

 1.1.21Οι 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.

 1.1.22Εφ# 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.

 1.1.23Οι 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.

 1.1.24Οι 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.

 1.1.25Οι 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.

 1.1.26Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 

αρµόδιες Αρχές, 

την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 

ιδιαίτερη πληρωµή 

προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης.

 1.1.27Οι 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,
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 (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.

 (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.
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 (11)Ασφάλισης του έργου.

 (12)Προσυµβατικού σταδίου.

 (13)∆ιάθεσης 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

  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)∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από 

σκυρόδεµα, PVC κ.λπ.

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις 
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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.

 2ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 2.1ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

 2.1.1Η 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.

 2.1.2Η 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.
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 2.1.3Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε 

εργασίας, 

επιµετρούµενης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της 

εργασίας, 

όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο.

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

τρόπος 

πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και 

των επί 

µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου. 

 2.1.5Αν 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.

 2.1.6Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον συνοπτικό πίνακα τιµών, 

υπερισχύουν οι 

όροι του παρόντος.
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ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: OIKO∆ΟΜΙΚΑ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.01.Μ-Α1.1.1Αρθρο1

 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 σποραδική 

αντιστήριξη 

των παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές 

θεµελίων τεχνικών έργων"

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

εκσκαφών 

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την 

εκσκαφή.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2124: 100,00%

Ευρώ : Τέσσερα και Πενήντα λεπτά € 4,50

ΟΙΚ ΚΠΤ-20.31.01-Α1.1.2Αρθρο2

 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση µηχανικών µέσων.- Με την 

διάστρωση 

των προϊόντων µετά την εκφόρτωση 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2172)

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων πάσης φύσεως προϊόντων 

εκσκαφών, 

εκβραχισµών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου µεταφορικού µέσου. Στην τιµή 

συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση.

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

και 

µετά την εκσκαφή

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2172: 100,00%

Ευρώ : Εξι και Εβδοµήντα λεπτά € 6,70
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ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α1.1.3Αρθρο3

 Μεταφορές µε αυτοκίνητο- ∆ια µέσου οδών καλής βατότητας 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136)

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως.

Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km)

Μονάδα µέτρησης : Τοννοχιλιόµετρα
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ :  µηδέν και Τριάντα πέντε λεπτά € 0,35

ΟΙΚ ΚΠΤ-20.06.01-Α1.1.4Αρθρο4

 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών βάθους µεγαλύτερου των 2,00 m- Για τις γενικές 

εκσκαφές 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2132)

Πρόσθετη αποζηµίωση εκσκαφών ανά ζώνη πάχους 2,00 m πέραν του αρχικού 

βάθους των 

2,00 m.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και 

µετά την εκσκαφή.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2132: 100,00%

Ευρώ :  µηδέν και Σαράντα πέντε λεπτά € 0,45

ΟΙΚ ΚΠΤ-20.04.01.Μ-Α1.1.5Αρθρο5

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

γαιώδη-

ηµιβραχώδη 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122)

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών, 

εκτός 

από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά 

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

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

στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία 

πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των παρειών 

και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, 

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.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2122: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι και Είκοσι πέντε λεπτά € 20,25
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ΟΙΚ ΚΠΤ-22.10.02.Μ-Α1.1.6Αρθρο6

 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα- Με χρήση κρουστικού 

εξοπλισµού µειωµένης απόδοσης 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226)

Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί βαρύς εξοπλισµός, ή 

όταν απαιτείται γεωµετρική ακρίβεια των παρειών του παραµένοντος τµήµατος του 

δοµήµατος. Εκτέλεση των εργασιών χωρίς χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά µόνον µε 

χρήση αεροσφυρών διαφόρων τύπων (βαρέων έως ελαφρών).

Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µόνον όταν τα χαρακτηριστικά του προς καθαίρεση 

στοιχείου καθιστούν ανέφικτη την εφαρµογή του άρθρου 22.10.01, υπό την 

προϋπόθεση 

ότι αυτό τεκµηριώνεται στην Μελέτη του Εργου.

Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα όλων των 

κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση του 

υπολοίπου δοµήµατος άθικτου.

Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και 

εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των 

προϊόντων, ο τεµαχισµός των ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά 

τους 

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

"Καθαιρέσεις 

στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα".

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) καθαιρούµενου όγκου σκυροδέµατος.

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2226: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν δώδεκα και Πενήντα λεπτά € 112,50

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.37.03-Α1.1.7Αρθρο7

 ∆ιάνοιξη αυλακιού σε λιθοδοµή ή άοπλο σκυρόδεµα- Για πλάτος αυλακιού άνω των 

0,20 m και έως 0,30 m 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2269Γ)

∆ιάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,10 m σε λιθοδοµή ή άοπλο σκυρόδεµα, µε ή χωρίς 

επίχρισµα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης 

φύσεως απαιτούµενα ικριώµατα, η εργασία µόρφωσης των παρειών και η 

συσσώρευση των 

προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2269Γ: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι οκτώ € 28,00
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Ο∆Ν ΚΠΤ-Γ-1.1.Μ-Α1.1.8Αρθρο8

 Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β)

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 

οδοστρωµάτων 

από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου 

συµπυκνωµένου 

πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της 

επιφάνειας 

κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:

 . η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

 . η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

 . η διάστρωση, διαβροχή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η 

προβλεπόµενη 

από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια.

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά 

την κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης υπόβασης µεταβλητού πάχους

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Ο∆Ν 3121Β: 100,00%

Ευρώ : Ενδεκα και Πενήντα λεπτά € 11,50

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.23-Α1.1.9Αρθρο9

  Καθαίρεση επιχρισµάτων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252)

Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, 

µαρµαροκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοµαρµαροκονιαµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων και 

θηραϊκοκονιαµάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος 

εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των αρµών και η συσσώρευση των 

προϊόντων 

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

την 

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2252: 100,00%

Ευρώ : Πέντε και Εξήντα λεπτά € 5,60
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ΟΙΚ ΚΠΤ-22.45-Α1.1.10Αρθρο10

  Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275)

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαµβάνεται η αφαίρεση 

των 

φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα 

σιδηρά 

στηρίγµατα (τζινέτια) µε προσοχή για την επαναχρησιµοποίησή του, και η µεταφορά 

προς φόρτωση ή αποθήκευση.

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

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2275: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα έξι και Ογδόντα λεπτά € 16,80

ΟΙΚ ΚΠΤ-22.15.01.Μ-Α1.1.11Αρθρο11

 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα.- Με εφαρµογή 

συνήθων 

µεθόδων καθαίρεσης 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226)

Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε 

συνδυασµό ή µη 

µε πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και συναφή εξοπλισµό.

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".

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

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2226: 100,00%

Ευρώ : Πενήντα έξι € 56,00
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ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΧΑΛΙΚΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΓΑΡΜΠΙΛΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΛΙΘΟ∆ΕΜΑΤΑ-ΚΟΝΙΟ∆ΕΜΑΤΑ
ΟΙΚ ΚΠΤ-31.02.01-Α1.2.1Αρθρο1

 Γαρµπιλοδέµατα- Για γαρµπιλόδεµα των 200 kg τσιµέντου ανά m3 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3207)

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

τµηµάτων έργου, σε στρώσεις µέσου πάχους άνω των 4 και µέχρι 7 cm, σε 

οποιοδήποτε 

ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 

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

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη 

(χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος), η διάστρωση στις προβλεπόµενες 

από 

την µελέτη θέσεις, η συµπύκνωση και η διαµόρφωση της άνω στάθµης,

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3207: 100,00%

Ευρώ : Εβδοµήντα τρία € 73,00
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ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.03-Α1.2.2Αρθρο2

 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 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",

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

01-01-05-00 "∆ονητική 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.

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

που 
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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. ∆εν 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

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3213: 100,00%

Ευρώ : Ογδόντα τέσσερα € 84,00
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ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04-Α1.2.3Αρθρο3

 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 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",

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

01-01-05-00 "∆ονητική 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.

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

που 
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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. ∆εν 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

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3214: 100,00%

Ευρώ : Ενενήντα € 90,00
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ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.05-Α1.2.4Αρθρο4

 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε 

χρήση 

αντλίας ή πυργογερανού- Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

(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 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",

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

01-01-05-00 "∆ονητική 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.

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

που 



Σελί δα  22- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

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. ∆εν 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

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3215: 100,00%

Ευρώ : Ενενήντα πέντε € 95,00

ΟΙΚ ΚΠΤ-38.03-Α1.2.5Αρθρο5

  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.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3816: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα πέντε και Εβδοµήντα λεπτά € 15,70



Σελί δα  23- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-38.01-Α1.2.6Αρθρο6

  Ξυλότυποι χυτών τοίχων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801)

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθµη από το 

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

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

Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων 

κλπ 

στοιχείων του καλουπιού και του ικριώµατος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να 

µπορούν να παραλαµβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς 

παραµορφώσεις ή υποχωρήσεις.

Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται 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) επιφανείας σε επαφή µε το σκυρόδεµα.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3801: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τρία και Πενήντα λεπτά € 13,50



Σελί δα  24- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.01-Α1.2.7Αρθρο7

 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος λείοι κατηγορίας Β500A  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3872)

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.

______________________________________________________________

|_____|__________Πεδίο_εφαρµογής______________|_______|______|

|Ονοµ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______|

|διάµε|_______|ευθυγραµµισµένα|__συγκολληµένα_|_______|______|

|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγµατα__και|_Ονοµ._|Ονοµ._|

|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώµατα__|διατοµή|µάζα/_|

|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|µέτρο_|

|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_| ______|(kg/m)|

|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|

|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__19,6_|0,154_|

|__5,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__23,8_|0,187_|

|__6,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__28,3_|0,222_|

|__6,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__33,2_|0,260_|

|__7,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__38,5_|0,302_|



Σελί δα  25- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

|__7,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__44,2_|0,347_|

|__8,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__50,3_|0,395_|

|_10,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__78,5_|0,617_|

|_12,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__113__|0,888_|

|_14,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__154__|_1,21_|

|_16,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__201__|_1,58_|

|_18,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__254__|_2,00_|

|_20,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__314__|_2,47_|

|_22,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__380__|_2,98_|

|_25,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__491__|_3,85_|

|_28,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__616__|_4,83_|

|_32,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__804__|_6,31_|

|_40,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|_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.

Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3872: 100,00%

Ευρώ : Ενα και ∆έκα τρία λεπτά € 1,13



Σελί δα  26- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-Α1.2.8Αρθρο8

 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος- ∆οµικά 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.

______________________________________________________________

|_____|__________Πεδίο_εφαρµογής______________|_______|______|

|Ονοµ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______|

|διάµε|_______|ευθυγραµµισµένα|__συγκολληµένα_|_______|______|

|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγµατα__και|_Ονοµ._|Ονοµ._|

|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώµατα__|διατοµή|µάζα/_|

|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|µέτρο_|

|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_| ______|(kg/m)|

|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______|

|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__19,6_|0,154_|

|__5,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__23,8_|0,187_|

|__6,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__28,3_|0,222_|

|__6,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__33,2_|0,260_|

|__7,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__38,5_|0,302_|



Σελί δα  27- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

|__7,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__44,2_|0,347_|

|__8,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__50,3_|0,395_|

|_10,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__78,5_|0,617_|

|_12,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__113__|0,888_|

|_14,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__154__|_1,21_|

|_16,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__201__|_1,58_|

|_18,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__254__|_2,00_|

|_20,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__314__|_2,47_|

|_22,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__380__|_2,98_|

|_25,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__491__|_3,85_|

|_28,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__616__|_4,83_|

|_32,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__804__|_6,31_|

|_40,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|_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.

Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3873: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Ενα λεπτά € 1,01

ΟΙΚ ΚΠΤ-38.45-Α1.2.9Αρθρο9

  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.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3873: 100,00%

Ευρώ : ∆ύο και Είκοσι λεπτά € 2,20



Σελί δα  28- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-32.25.05-Α1.2.10Αρθρο10

 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 

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

σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3223.Α.7)

Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 

συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 

δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και 

εργατοτεχνικού 

προσωπικού.

Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για µεµονωµένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 

υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προµέτρηση του έργου ή αποτελεί 

µεµονωµένο 

επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώµα κλπ) που δεν µπορεί να κατασκευαστεί µαζί 

µε άλλα.

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, 

σύµφωνα µε 

τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3223Α.7: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι δύο και Πενήντα λεπτά € 22,50



Σελί δα  29- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
ΟΙΚ ΚΠΤ-46.01.04-Α1.3.1Αρθρο1

 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm- Πάχους 

1 1/2 

πλίνθων (υπερµπατικοί τοίχοι) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4624.1)

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

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.

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.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 4624.1: 100,00%

Ευρώ : Σαράντα πέντε € 45,00



Σελί δα  30- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-49.01.02-Α1.3.2Αρθρο2

 ∆ιαζώµατα (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)

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3213: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα εννέα και Εβδοµήντα λεπτά € 19,70



Σελί δα  31- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-71.21-Α1.3.3Αρθρο3

  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.

Γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδας συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και 

υλικά):

- Προετοιµασία των επιφανειών εφαρµογής του επιχρίσµατος. όπως αφαίρεση 

ρύπων (µε 

κατάλληλο απορρυπαντικό), µούχλας (µε µυκητοκτόνο διάλυµα), χαλαρών υλικών (µε 

βούρτσισµα) κλπ

- Η αποκοπή µεγάλων εξοχών της υποκείµενης στρώσης

- Η ύγρανση της επιφάνειας,

- Η προστασία παρακείµενων κατασκευών και ο καθαρισµός τους µετά το πέρας της 

εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών µε οικοδικό χαρτί.

- Η διαµόρφωση τάκων ζυγίσµατος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών 

οριοθέτησης 

κενών και ορίων κλπ

γ) Στις τιµές των άρθρων δεν συµπεριλαµβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν 

περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

- Επάλειψη της επιφάνειας µε εγκεκριµένο συγκολλητικό υλικό

- Τοποθέτηση πλεγµάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισµάτων οιουδήποτε τύπου,

δ) Οι τιµές των άρθρων ισχύουν:

- Για οποιαδήποτε µεταβολή της αναφερόµενης στην περιγραφή των άρθρων 

σύνθεση των 

κονιαµάτων (µεταβολές της κοκκοµετρικής διαβάθµισης της άµµου, του 

µαρµαροκονιάµατος ή της περιεκτικότητας του κονιάµατος στα υλικά αυτά).

- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρµογής (µε το χέρι ή πιστοποιηµένη µηχανή).

- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.

- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόµενες 

διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών).

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7121: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τρία και Πενήντα λεπτά € 13,50



Σελί δα  32- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-71.41-Α1.3.4Αρθρο4

  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.

Γενικοί όροι:

α) Στις τιµές µονάδας συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και 

υλικά):

- Προετοιµασία των επιφανειών εφαρµογής του επιχρίσµατος. όπως αφαίρεση 

ρύπων (µε 

κατάλληλο απορρυπαντικό), µούχλας (µε µυκητοκτόνο διάλυµα), χαλαρών υλικών (µε 

βούρτσισµα) κλπ

- Η αποκοπή µεγάλων εξοχών της υποκείµενης στρώσης

- Η ύγρανση της επιφάνειας,

- Η προστασία παρακείµενων κατασκευών και ο καθαρισµός τους µετά το πέρας της 

εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών µε οικοδικό χαρτί.

- Η διαµόρφωση τάκων ζυγίσµατος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών 

οριοθέτησης 

κενών και ορίων κλπ

γ) Στις τιµές των άρθρων δεν συµπεριλαµβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν 

περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

- Επάλειψη της επιφάνειας µε εγκεκριµένο συγκολλητικό υλικό

- Τοποθέτηση πλεγµάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισµάτων οιουδήποτε τύπου,

δ) Οι τιµές των άρθρων ισχύουν:

- Για οποιαδήποτε µεταβολή της αναφερόµενης στην περιγραφή των άρθρων 

σύνθεση των 

κονιαµάτων (µεταβολές της κοκκοµετρικής διαβάθµισης της άµµου, του 

µαρµαροκονιάµατος ή της περιεκτικότητας του κονιάµατος στα υλικά αυτά).

- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρµογής (µε το χέρι ή πιστοποιηµένη µηχανή).

- Για οποιαδήποτε επιφάνεια.

- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόµενες 

διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών).

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7141: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τέσσερα και Εξήντα λεπτά € 14,60



Σελί δα  33- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΧ 8151.21.4.1Αρθρο1

 Λεκάνη  αποχωρητηρίου

 χαµηλής πιέσεως µε το δοχείο   πλύσεως και τα εξαρτήµατά του 

από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήµενου) τύπου, δηλαδή

λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 14: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν ενενήντα δύο και ∆έκα τρία λεπτά € 192,13

ΗΜΧ 8042.1.21.4.2Αρθρο2

 Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C.  διαµέτρου 40 mm  

πιέσεως

λειτουργίας 4  atm γιά 20  C, γιά σύνδεση µε  συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης

κόλλας  ή  µε  σύνδεση  µε  διαµορφούµενη  µούφα  στο  ένα άκρο του σωλήνα και

ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετηµένος.  Συµπεριλαµβάνονται τα

ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ

και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα πέντε και Είκοσι δύο λεπτά € 15,22

ΗΜΧ 8042.1.31.4.3Αρθρο3

 Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C.  διαµέτρου 50 mm  

πιέσεως

λειτουργίας 4  atm γιά 20  C, γιά σύνδεση µε  συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης

κόλλας  ή  µε  σύνδεση  µε  διαµορφούµενη  µούφα  στο  ένα άκρο του σωλήνα και

ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετηµένος.  Συµπεριλαµβάνονται τα

ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ

και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα πέντε και ∆έκα επτά λεπτά € 15,17



Σελί δα  34- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ 8042.1.7Χ1.4.4Αρθρο4

 Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C.  διαµέτρου 100 mm  

πιέσεως

λειτουργίας 4  atm γιά 20  C, γιά σύνδεση µε  συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης

κόλλας  ή  µε  σύνδεση  µε  διαµορφούµενη  µούφα  στο  ένα άκρο του σωλήνα και

ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετηµένος.  Συµπεριλαµβάνονται τα

ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ

και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.

(1 m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2237: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι επτά και Είκοσι τρία λεπτά € 27,23

ΗΜΧ Ν8043.31.4.5Αρθρο5

 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωµένου πολυαιθυλενίου φ18ΜΜ  

πάχος τυχώµατος 2,0mm τοποθετηµένος πιέσεως λειτουργίας για 20-80 οC 4,0 ατµ.

(1 m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ : Εννέα και Εξήντα εννέα λεπτά € 9,69

ΗΜΧ Ν8043.41.4.6Αρθρο6

 Πλαστικός  σωλήνας  ύδρευσης δικτυωµένου πολυαιθυλενίου φ25ΜΜ  

πάχος τυχώµατος 2,5mm τοποθετηµένος πιέσεως λειτουργίας για 20-80 οC 4,0 ατµ.

µε κάθε είδους ειδικά τεµάχια σύνδεσης και στερεώσεως και µικροϋλικά επί

τόπου και µε εργασία πλήρουσ εγκαταστάσεως , συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως

(1 m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 8: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι και Σαράντα τέσσερα λεπτά € 20,44

ΗΜΧ Ν8307.11.4.7Αρθρο7

 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου διαστάσεων 40 Χ 50 cm 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 

ρακόρ

χρωµέ 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, σιµεντοκονία κλπ)  και η εργασία  γιά παράδοση των

πιό πάνω σε λειτουργία.

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 17: 100,00%

Ευρώ : Τριακόσια ενενήντα δύο και ∆έκα έξι λεπτά € 392,16



Σελί δα  35- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ 8104.11.4.8Αρθρο8

 Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη διαµέτρου 1/2 ins 

πιέσεως  λειτουργίας έως  10 atm  µε  τα  µικροϋλικά και  την εργασία  πλήρους

εγκαταστάσεως.

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 11: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τρία και Πενήντα οκτώ  λεπτά € 13,58

ΗΜΧ 8104.21.4.9Αρθρο9

 Συρταρωτή  βαλβίδα  (βάννα)  ορειχάλκινη διαµέτρου 3/4 ins 

πιέσεως  λειτουργίας έως  10 atm  µε  τα  µικροϋλικά και  την εργασία  πλήρους

εγκαταστάσεως.

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 11: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τέσσερα και ∆έκα λεπτά € 14,10

ΗΜΧ 8766.3.11.4.10Αρθρο10

 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 3 Χ 1.5 mm2 χάλκινων  αγωγών. 

Ορατό  ή εντοιχισµένο,  δηλαδή  προµήθεια,  προσκόµιση υλικών  και µικροϋλικών

(κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,

µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων

κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτηρίου τοποθετήσεως,  διαµορφώσεως και  συνδέσεως των  άκρων αυτού  (στα

κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 46: 100,00%

Ευρώ : Πέντε και Επτά λεπτά € 5,07

ΗΜΧ 8766.3.21.4.11Αρθρο11

 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό διατοµής 3 Χ 2.5 mm2 χάλκινων  αγωγών. 

Ορατό  ή εντοιχισµένο,  δηλαδή  προµήθεια,  προσκόµιση υλικών  και µικροϋλικών

(κολλάρα, κοχλίας, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,

µονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγµατα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων

κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτηρίου τοποθετήσεως,  διαµορφώσεως και  συνδέσεως των  άκρων αυτού  (στα

κυτία και εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 46: 100,00%

Ευρώ : Πέντε και Σαράντα δύο λεπτά € 5,42



Σελί δα  36- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ 8735.2.21.4.12Αρθρο12

 Κυτίο  διακλαδώσεως, Πλαστικό        

∆ιαµέτρου ή διαστάσεων  Φ 80 Χ 80mm        

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.

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 41: 100,00%

Ευρώ : Τέσσερα και Εβδοµήντα έξι λεπτά € 4,76

ΗΜΧ 8915.1.31.4.13Αρθρο13

 Μικροαυτόµατος γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραµµών ενδεικτικού τύπου WL-

SIEMENS

 µονοπολικός εντάσεως 16 Α  κατάλληλος γιά τοποθέτηση  µέσα σε µεταλλικό πίνακα

διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, γιά κάθε

φύσεως µονωτικά  στηρίγµατα και λοιπές  εσωτερικές διατάξεις του  πίνακα καθώς

και βοηθητικά υλικά  και µικροϋλικά και την εργασία  πλήρους τοποθετήσεως στον

πίνακα.

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 55: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα και Τέσσερα λεπτά € 10,04

ΗΜΧ Ν8560.83.51.4.14Αρθρο14

Φυγοκεντρικός ανεµιστήρας εντός ηχοµονωµένου κιβωτίου,  πλήρης µε βάση και 

ηλεκτροκινητήρα, εντός κιβωτίου από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα ηχοµονωµένο 

µε 

πυκνό ακουστικό αφρό 5cm, µε ρυθµιστή στροφών (REB-5000W), σύµφωνα µε τα 

σχέδια 

 και τις προδιαγραφές της µελέτης δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 

σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µέσω φλαντζών και καραβόπανου και 

ηλεκτρικής 

ενέργειας, δοκιµή παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Επτακόσια ένδεκα και Σαράντα έξι λεπτά € 711,46



Σελί δα  37- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ Ν8560.83.61.4.15Αρθρο15

Φυγοκεντρικός ανεµιστήρας εντός ηχοµονωµένου κιβωτίου,  πλήρης µε βάση και 

ηλεκτροκινητήρα, εντός κιβωτίου από γαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα ηχοµονωµένο 

µε 

πυκνό ακουστικό αφρό 5cm, µε ρυθµιστή στροφών (REB-5000W), σύµφωνα µε τα 

σχέδια 

 και τις προδιαγραφές της µελέτης δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 

σύνδεση προς τα δίκτυα αεραγωγών µέσω φλαντζών και καραβόπανου και 

ηλεκτρικής 

ενέργειας, δοκιµή παράδοση σε κανονική λειτουργία

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Επτακόσια ογδόντα έξι και Εξήντα τρία λεπτά € 786,63

ΗΜΧ Ν8577.41.1.151.4.16Αρθρο16

Εξωτερική µονάδα συστήµατος κλιµατισµού VRV-R410A, inverter αντλία θερµότητος. 

H 

µονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρµανση (αντλία θερµότητας). Η θερµαντική και 

η ψυκτική ισχύς της µονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και 

τα σχέδια της µελέτης. Η µονάδα θα είναι ππήρης µε όλα τα υλικά όργανα και 

εξαρτήµατα, κατάλληλη για εξωτερική τοποθέτηση. Συµπεριλαµβάνονται επίσης υλικά 

και εργασία στήριξης, τοποθέτησης, σύνδεσης µε δίκτυα για πλήρη εγκατάσταση, 

παράδοση σε πλήρη οµαλή και αυτόµατη λειτουργία.

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : ∆έκα επτά χιλιάδες εξακόσια δέκα και Πενήντα δύο 

λεπτά

€ 17.610,52

ΗΜΧ Ν8577.41.1.211.4.17Αρθρο17

Εξωτερική µονάδα συστήµατος κλιµατισµού VRV-R410A, inverter αντλία θερµότητος. 

H 

µονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρµανση (αντλία θερµότητας). Η θερµαντική και 

η ψυκτική ισχύς της µονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και 

τα σχέδια της µελέτης. Η µονάδα θα είναι πλήρης µε όλα τα υλικά όργανα και 

εξαρτήµατα, κατάλληλη για εξωτερική τοποθέτηση. Συµπεριλαµβάνονται επίσης υλικά 

και εργασία στήριξης, τοποθέτησης, σύνδεσης µε δίκτυα για πλήρη εγκατάσταση, 

παράδοση σε πλήρη οµαλή και αυτόµατη λειτουργία.

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα εννέα και 

Πενήντα δύο λεπτά

€ 22.559,52



Σελί δα  38- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ Ν8959.31.4.18Αρθρο18

Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασόµενου ρεύµατος, τάσεως 

230/400 V, 50 περιόδων αποτελούµενο από κινητήρα DIESEL και εναλλακτήρα 

πλήρες µε 

δεξαµενή καυσίµων και πίνακα αυτόµατης µεταγωγής, δηλαδή προµήθεια και 

προσκόµιση 

του ζεύγους και πίνακα µεταγωγής, των βοηθητικών διατάξεων και απαραιτήτων 

σωληνώσεων και καλωδιώσεων γιά τη σύνδεσή του προς τον πίνακα µεταγωγής και 

την 

αποθήκη καυσίµων καθώς και των σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων και κάθε 

εργασία µε 

τα υλικά και µικροϋλικά γιά την κατασκευή της από µπετόν βάσεως της 

εγκαταστάσεως 

του ζεύγους και πίνακα µεταγωγής, της κατασκευής των σωληνώσεων και 

καλωδιώσεων, 

της δοκιµής και της πραδόσεως σε πλήρη λειτουργία

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Πέντε χιλιάδες πεντακόσια εξήντα τρία και Ενενήντα 

τέσσερα λεπτά

€ 5.563,94

ΗΜΧ Ν8982.32.231.4.19Αρθρο19

 Ηλεκτροφόρος ράγα επιφανειακής τοποθέτησης, τριών κυκλωµάτων, µε τα 

εξαρτήµατα 

στις άκρες για σύνδεση µε δίκτυο και για κάλυψη,  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 

εγκατάσταση ηλεκτροφόρας ράγας και εξαρτηµάτων,  δοκιµή και παράδοση σε 

λειτουργία σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτροµηχανολογικών 

εγκ/σεων 

του έργου.

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Σαράντα οκτώ  και Εξήντα τέσσερα λεπτά € 48,64

ΗΜΧ Ν8982.32.241.4.20Αρθρο20

 Ηλεκτροφόρος ράγα για χωνευτή τοποθέτηση, τριών κυκλωµάτων, µε τα εξαρτήµατα 

στις άκρες για σύνδεση µε δίκτυο και για κάλυψη,  δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 

εγκατάσταση ηλεκτροφόρας ράγας και εξαρτηµάτων,  δοκιµή και παράδοση σε 

λειτουργία σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτροµηχανολογικών 

εγκ/σεων 

του έργου

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Πενήντα τρία και Εβδοµήντα τέσσερα λεπτά € 53,74



Σελί δα  39- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ Ν9999.642.3.41.4.21Αρθρο21

Πυροσβεστικό συγκρότηµα , δοχείο διαστολής, βάσεις µηχανηµάτων, κλπ, δηλαδή 

προµήθεια εξοπλισµού, µεταφορά εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και 

κανονική 

λειτουργία, σύµφωνα µε τα σχέδια, τους όρους των σχετικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών 

(Τ.Π.) των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου   

( 1 Τεµ. )

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Ενδεκα χιλιάδες τριάντα έξι και Εβδοµήντα ένα λεπτά € 11.036,71

ΗΜΧ Ν8182.11.1.11.4.22Αρθρο22

Λεκάνη αποχωρητηρίου πορσελάνης κατάλληλη για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) 

χαµηλής πίεσης πλήρης, δηλαδή λεκάνη αντίστοιχο πλαστικό ανατοµικό κάθισµα 

δοχείο 

πλύσεως µε τα εξαρτήµατα του , υλικά και µικρουλικά στερεώσεως και συγκολήσεως 

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων.  

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Πεντακόσια τριάντα και ∆έκα τρία λεπτά € 530,13

ΗΜΧ Ν8182.11.2.11.4.23Αρθρο23

Νιπτήρας πορσελάνης κατάλληλη για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)  πλήρης, 

δηλαδή 

 νιπτήρας, αντίστοιχοστήριγµα, σιφώνι µε βαλβίδα, υλικά και µικρουλικά 

στερεώσεως και συγκολήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 

συγκολλήσεως στοµίων.  

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Επτακόσια πενήντα δύο και Εβδοµήντα εννέα λεπτά € 752,79

ΗΜΧ Ν8182.11.3.11.4.24Αρθρο24

Καθρέπτης τοίχου µε ρυθµιζόµενη κλίση κατάλληλος για άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

(ΑΜΕΑ) πλήρης, δηλαδή καθρέπτης πλήρης υλικά και µικρουλικά στερεώσεως και 

συγκολήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Τετρακόσια είκοσι ένα και Εβδοµήντα οκτώ  λεπτά € 421,78



Σελί δα  40- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ Ν8182.11.41.4.25Αρθρο25

 Πλαίσιο στήριξης στην λεκάνη ΑΜΕΑ εκ των οποίων το ένα ανακλινόµενο µε θέση 

χαρτοθήκης  , δηλαδή υλικά και µικρουλικά στερεώσεως επί τόπου και εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως  .

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 14: 100,00%

Ευρώ : Τετρακόσια εξήντα οκτώ  και Σαράντα δύο λεπτά € 468,42

ΗΜΧ Ν8182.11.5.11.4.26Αρθρο26

Πλαίσιο στήριξης σε χώρο WC  ΑΜΕΑ, δηλαδή υλικά και µικρουλικά στερεώσεως επί 

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  .

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : ∆ιακόσια εξήντα πέντε και Επτά λεπτά € 265,07

ΗΜΧ Ν8182.11.6.11.4.27Αρθρο27

Αναµικτήρας (µπαταρία) νιπτήρα  ΑΜΕΑ, δηλαδή υλικά και µικρουλικά στερεώσεως 

επί 

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  .

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Εξακόσια εξήντα τέσσερα και Εξήντα εννέα λεπτά € 664,69

ΗΜΧ 8175.21.4.28Αρθρο28

 Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη διπλό εντοιχισµένο ,

µε τα µικροϋλικά στερεώσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 13: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τρία και Είκοσι έξι λεπτά € 13,26

ΗΜΧ 8732.2.31.4.29Αρθρο29

 Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, σπιράλ ,  ∆ιαµέτρου Φ 16mm  

ορατός  ή εντοιχισµένος,  δηλαδή σωλήνας  µε τα  απαραίτητα πλαστικά προστόµια

ίσια ή καµπύλα και µικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 41: 100,00%

Ευρώ : Τρία και Ενενήντα έξι λεπτά € 3,96



Σελί δα  41- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ 8774.3.31.4.30Αρθρο30

 Καλώδιο  τύπου  NYY τριπολικό      ,

διατοµής 3 Χ 4 mm2 , ορατό  ή  εντοιχισµένο.

∆ηλαδή 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.

(1 m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 47: 100,00%

Ευρώ : Εξι και Ογδόντα έξι λεπτά € 6,86

ΗΜΧ Ν81741.4.31Αρθρο31

∆οχείο ρευστού σάπωνα πλήρες δηλαδή υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, εργασία 

πλήρους τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία   

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : ∆έκα τρία και Σαράντα έξι λεπτά € 13,46

ΗΜΧ Ν8826.61.11.4.32Αρθρο32

Ρευµατοδότης ΣΟΥΚΟ16Α/220V, πλήρης δηλαδή προµήθεια, εγκατάσταση και 

σύνδεση µε 

δίκτυο, ρευµατοδότης µε το αντίστοιχο κουτί της βάσεως, την αντίστοιχη πλάκα, 

χωνευτός σε τοίχο ή σε επιδαπέδιοστόµιο ή σε κανάλι διελεύσεως καλωδίων ή 

γυψοσανίδα, ως και κάθε υλικό, µικρουλικό και εργασία για παράδοση σε κανονική 

λειτουργία.

( 1 Τεµ. )

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Ενδεκα και Εβδοµήντα οκτώ  λεπτά € 11,78



Σελί δα  42- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ Ν8840.200.11.4.33Αρθρο33

Ηλεκτρικός µεταλλικός πίνακας έως 250Α, βάθους 200mm, IP40-43, IK07-08 µε πόρτα, 

βάθους γενικώς από 190mm έως και 230mm, χωρίς τα όργανα  του (διακόπτες, 

ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες), αλλά µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου 

και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών (όλων τερµατισµένων σε κλέµµες), ακροδέκτες, 

κλέµµες ράγας µε ενιαία σήµανση µε ετικέττες κλέµµας/καλωδίου,  χάλκινων µπαρών, 

καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσµολογίας, καναλιών καλωδίων κλπ. µικρουλικά, 

δηλαδή 

προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας  των οργάνων, διάνοιξη οπών 

ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση στον τοίχο µε πακτωµένα σιδερένια 

ελάσµατα, σύνδεση των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών όπως και κάθε 

εργασία 

για δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις σχετικές 

τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτροµηχανολογικών  εγκαταστάσεων του 

έργου.Επιµετράται τετραγωνικό µέτρο όψης πίνακα.  

( 1 Τεµ. )

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Πεντακόσια ογδόντα τρία και Είκοσι έξι λεπτά € 583,26

ΗΜΧ Ν8880.1.31.4.34Αρθρο34

∆ιακόπτης πινάκων (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων διαστάσεων χωνευτός µε 

µοχλίσκο, 

δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία   

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6402: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τέσσερα και Ενενήντα λεπτά € 14,90

ΗΜΧ Ν8978.60.11.4.35Αρθρο35

Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 

εγκατάσταση φωτιστικού σώµατος και λαµπτήρων,δοκιµή και παράδοση σε 

λειτουργία   

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Πενήντα πέντε και Πενήντα έξι λεπτά € 55,56

ΗΜΧ 8138.1.21.4.36Αρθρο36

 Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαµέτρου 1/2 ins 

µε τα µικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 11: 100,00%

Ευρώ : Οκτώ  και Ενενήντα επτά λεπτά € 8,97



Σελί δα  43- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ Ν8041.80.101.4.37Αρθρο37

Πλαστικός σωλήνας PP-R (80), ΡΝ 20,τοποθετηµένος µε όλα τα προτεινόµενα από τον 

κτασκευαστή του σωλήνα ειδικά τεµάχια θερµοσυγκόλλησης (µούφες, ταυ, γωνίες, 

συστολές,µαστοί κλπ) και υλικά στερέωσης (διµερή µεταλλικά στηρίγµατα µε 

εσωτερική ελαστική επίστρωση. Συµπεριλαµβάνονται η διάνοιξη και αποκατάσταση 

αυλάκων (χανδρώµατα), οπών διέλευσης στα δοµικά στοιχεία,δηλαδή σωλήνας, στον 

τόπο του έργου και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και δοκιµές πίεσης και 

λειτουργίας.   

(1 µ.)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Εξήντα εννέα και Τριάντα οκτώ  λεπτά € 69,38

ΗΜΧ Ν82081.4.38Αρθρο38

∆ίδυµο στόµιο πυρόσβεσης πλήρες, αποτελούµενο απο πλάκα στήριξης στον τοίxο, 

δύο 

στόµια 2 1/2 ins µε καπάκι όπως περιγράφεται λεπτοµερώς στις προδιαγραφές και τα 

σxέδια, δηλ. προµήθεια, µεταφορά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και 

παράδοσης 

σε πλήρη λειτουργία.

( 1 Τεµ. )

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Τριακόσια δέκα εννέα και Τριάντα τέσσερα λεπτά € 319,34

ΗΜΧ Ν8537.21.4.39Αρθρο39

Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής 

οποιωνδήποτε 

διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασµένος σύµφωνα µε τους 

Αµερικάνικους 

κανονισµούς. Συµπεριλαµβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεµάχια (καµπύλες, γωνίες, 

ταύ, S, κυτία διακλάδωσης, plenum, κλπ), οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγµατα 

διαχωρισµού και ρυθµίσεως της ποσότητας του αέρα και τα στόµια λήψεως ή 

απορρίψεως αέρα, µε τις ενισχύσεις, µε τα ειδικά προφίλ από γαλβανισµένη λαµαρίνα 

που χρησιµοποιούνται για την σύνδεση των τεµαχίων των αεραγωγών µεταξύ τους, µε 

τις ειδικά διαµορφωµένες ενισχυτικές γωνιές, τους γαλβανισµένους κοχλίες, 

ροδέλες, παξιµάδια, σφικτήρες µε τα υλικά στερέωσης, ανάρτησης στα δοµικά 

στοιχεία του κτιρίου από σταντζαρισµένα γαλβανισµένα προφίλ βαρέως τύπου, µε 

µεταλλικά βύσµατα, γαλβανισµένες ντίζες. Επίσης συµπεριλαµβάνονται τα  υλικά 

στεγάνωσης, η εργασία κατασκευής, εγκαταστάσεως και ρυθµίσεως.

(1 kg)

Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Πέντε και Σαράντα εννέα λεπτά € 5,49



Σελί δα  44- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ Ν8548.21.21.4.40Αρθρο40

Πυροδιάφραγµα αεραγωγών, µονόφυλλο µε τηκτό 70οC  µε ενσωµατοµένη ηλεκτρική 

επαφή 

ένδειξης θέσεωςσύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτροµηχανολογικών 

εγκαταστάσεων του έργου. ∆ηλαδή προµήθεια και εργασία εγκαταστάσεως, 

συνδέσεως  

και ρυθµίσεως για παράδοση σε λειτουργία.

( 1 τεµ )

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Εκατόν δέκα πέντε και Σαράντα έξι λεπτά € 115,46

ΗΜΧ Ν8548.50.41.4.41Αρθρο41

∆ιάφραγµα (τάµπερ) αντεπιστροφής εξαεριστήρων διαµέτρου 160 mm, σύµφωνα µε 

τις 

τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου. 

∆ηλαδή 

προµήθεια και εργασία εγκαταστάσεως και ρυθµίσεως για παράδοση σε λειτουργία.

( 1 τεµ )

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Εξήντα επτά και ∆έκα επτά λεπτά € 67,17

ΗΜΧ Ν8774.6.6.11.4.42Αρθρο42

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 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  

(1 m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Είκοσι δύο και Τριάντα έξι λεπτά € 22,36



Σελί δα  45- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΗΜΧ Ν8774.6.7.11.4.43Αρθρο43

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 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  

(1 m)

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Τριάντα δύο και Είκοσι οκτώ  λεπτά € 32,28



Σελί δα  46- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΟΙΚ ΚΠΤ-73.36.01-Α1.5.1Αρθρο1

 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια µε τσιµεντοκονίαµα σε τρεις στρώσεις πάχους 

3,0 cm 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7335)

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα µε δύο 

στρώσεις 

τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση µε 

πατητό τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7335: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα οκτώ € 18,00

ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.02-Α1.5.2Αρθρο2

 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331)

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

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

20x20 

cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε 

αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε κόλλα 

πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση 

των 

αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό 

πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής 

επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού 

µε τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7331: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα τρία και Πενήντα λεπτά € 33,50



Σελί δα  47- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-73.26.01-Α1.5.3Αρθρο3

 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα- Επενδύσεις τοίχων 

µε 

πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, µε χρήση κονιαµάτων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1)

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.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πλακίδια, η τσιµεντοκονία ή η κόλλα επί 

τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρµολόγηση, ο τελικός 

καθαρισµός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση 

υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ,

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7326.1: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα τρία και Πενήντα λεπτά € 33,50

ΟΙΚ ΚΠΤ-74.30.09-Α1.5.4Αρθρο4

 Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου σκληρού έως εξαιρετικά 

σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεµάχια ανά τετραγωνικό µέτρο 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7441)

Επιστρώσεις δαπέδων µε ισοµεγέθεις πλάκες µαρµάρου, ορθογωνισµένες, σύµφωνα 

µε 

την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους".

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί 

τόπου, τα 

υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα 

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος 

και 

καθαρισµού

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7441: 100,00%

Ευρώ : Ενενήντα έξι € 96,00



Σελί δα  48- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-75.01.04-Α1.5.5Αρθρο5

 Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων 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)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7508: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν έξι € 106,00

ΟΙΚ ΚΠΤ-75.11.02-Α1.5.6Αρθρο6

 Περιθώρια (σοβατεπιά) από µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 

(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

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra)

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7513: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα και ∆έκα λεπτά € 10,10



Σελί δα  49- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-75.41.01-Α1.5.7Αρθρο7

 Επενδύσεις βαθµίδων µήκους έως 2,00 m µε µάρµαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm 

(βατήρων/µετώπων) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541)

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

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7541: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα εννέα € 39,00



Σελί δα  50- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ Ν7340.14.11.5.8Αρθρο8

  Πατηµένο χώµα τελικού συνολικού πάχους 20 cm    

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331)

            Πατηµένο χώµα τελικού συνολικού πάχους 20 cm (µίγµα, 3Α - αργίλου - 

τσιµέντου) τελικού συνολικού πάχους 20 cm, σε δύο στρώσεις πάχους 10cm. 

Αναλυτικά 

η εργασία κατασκευής του διαδρόµου περιλαµβάνει : α) Προµήθεια υλικού 3Α, 

τσιµέντου, αργιλικού χώµατος (κατά περίπτωση και κατόπιν εγκρίσεως της επίβλεψης 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί και χώµα εκσκαφών του έργου  µετά από καλό 

κοσκίνισµα), 

µεταφορά στον τόπο εργασίας και κοσκίνισµα. β) Ανάµιξη µε αναµικτήρα του 3Α 

χώµατος και τσιµέντου εν ξηρώ και στην συνέχεια πρόσθεση  νερού (αναλογία 

µίγµατος: 3Α 75% , άργιλος 25% και 80 Κg/m3 τσιµέντου), γ) ∆ιάστρωση µε µηχανικό 

µέσον ή χειρονακτικά (τσουγκράνες)  συµπύκνωση   µε ταυτόχρονη διαµόρφωση των 

απαιτουµένων κλίσεων (η συµπύκνωση αρχίζει από τα δύο άκρα για να δηµιουργηθεί 

µικρή καµπυλότητα στον κύριο άξονά του  και µέχρις ότου επιτευχθεί ο απαιτούµενος 

βαθµός συµπυκνώσεως (τουλάχιστον εως ότου ο τροχός του οδοστρωτήρα να µην 

αφήνει 

ίχνος στο πέρασµά του). δ) Έλεγχος της τελικής επιφάνειας υψοµετρικά και στις 

θέσεις που υπολείπεται ή υπερέχει του προκαθοριζοµένου υψοµέτρου θα γίνουν 

διορθώσεις µε πρόσθεση ή αφαίρεση του υλικού. ε) ∆ιαβροχή της επιφάνειας µε 

άφθονο νερό και ταυτόχρονη συµπύκνωση έτσι ώστε η τυχόν πλαιονάζουσα παιπάλη 

να 

ανέλθει στην επιφάνεια υπό µορφή πολτού. Μετά το στέγνωµα ακολουθεί σκούπισµα 

της 

τελικής επιφανείας. στ) Η τελική σύσταση του µίγµατος θα αποφασιστεί επί τόπου 

κατόπιν κατασκευής δοκιµίων και θα τυγχάνει της εγκρίσεως της υπηρεσίας και τυχόν 

µικροτροποποιήσεις στη σύσταση δεν επηρεάζουν την τιµή του παρόντος άρθρου.  

Ήτοι 

υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής.   

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2162: 100,00%

Ευρώ : ∆ώδεκα και Οκτώ  λεπτά € 12,08



Σελί δα  51- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-79.11.01-Α1.5.9Αρθρο9

 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες- Μεµβράνη οπλισµένη µε πολυεστερικό 

πλεγµα 

και µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912)

Επίστρωση µε ελαστοµερή µεµβράνη, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-

01 

"Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες".

Περιλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιµελής καθαρισµός της 

επιφάνειας εφαρµογής, η επάλειψη µε θερµή οξειδωµένη ασφαλτόκολλα, η 

αλληλοκάλυψη 

των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερµοκόλληση στις απολήξεις 

(άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακµές, γωνίες και 

συναρµογές, και απολήξεις.

Γενικοι 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: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που 

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 

περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7912: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τέσσερα και Εξήντα λεπτά € 14,60



Σελί δα  52- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΟΙΚ Ν56.18.261.6.1Αρθρο1

  Σταθερά Ερµάρια (πινάκων, µηχανολογικών) µε MDF καπλαµά ∆ρυός     

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5612.1)

Ερµάρια (ντουλάπια) µε όψεις από MDF καπλαµά ∆ρυός πάχους 18 χλσ, πλάτους εως 

40 

εκ., οιονδήποτε µήκους και ύψους και διατάξεως σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.  

Πλαίσιο (κουτί πλήρες) από MDF καπλαµά ∆ρυός πάχους 16mm µετά ράχεως από 

µελαµίνη 

πάχους 10 χλστ. και χωρίς καπάκι (πάγκο), στηριζόµενο σε πλαστικά ρυθµιζόµενα 

πόδια και φάσα αντίστοιχη του φύλλου. Θυρόφυλλα µονόφυλλα ή πολύφυλλα από 

MDF 

καπλαµά ∆ρυός µε πλαίσιο από πηχάκι αντίστοιχου ξύλου 18 χλστ. ∆ύο ράφια 

εσωτερικά από M.D.F. µελαµίνη πάχους 19 χλστ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και η 

βαφή µε διαφανές λούστρα. 'Ητοι εν γένει υλικά και µικρουλικά κατασκευής, 

στηρίξεως και λειτουργίας των φύλλων,καθώς και  σύρτες,  κλείθρα, χειρολαβές 

κ.λ.π., άπαντα επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής, βαφής και 

τοποθετήσεως.

(1 m2 όψεως πλήρους ερµαρίου)   

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5612.2: 100,00%

Ευρώ : ∆ιακόσια πενήντα τέσσερα και Ογδόντα δύο λεπτά € 254,82

ΟΙΚ Ν56.26.11.6.2Αρθρο2

"Ποδιές παραθύρων εκ βαµµένης ξυλείας µεράντι"

Ποδιές παραθύρων εκ βαµµένης ξυλείας µεράντι, ήτοι σανίδωµα πάχους 2,00 cm 

ροκανισµένον και πλανισµένον, οιουδήποτε πλάτους περαστόν εις το κατωκάσι 

παραθύρου και εδραζόµενο σε καδρόνια  2Χ4cm, µε αρµοκάλυπτρο διατοµής µετά 

κυµατίου 1,2/6,0-4,5 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθετήσεως, 

στερεώσεως και βαφής σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια 

λεπτοµερειών.   

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας όψης

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Εξήντα επτά και Πενήντα λεπτά € 67,50



Σελί δα  53- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΝΕΤ-Ν53.50.02-Β1.6.3Αρθρο3

 Σοβατεπιά πλάτους 15 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm- Από ξυλεία τύπου Σουηδίας 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5352)

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους απο 10-15 cm, πάχους τουλάχιστον 12 

mm και µήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασµένα και τοποθετηµένα µε 

ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των 

περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται µε στόκο στην απόχρωση 

του 

ξύλου), µε τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις 

εγκοπές-αρµούς αερισµού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά µε ανοξείδωτη σίτα για 

τη δηµιουργία διακένου αερισµού (στις απαιτούµενες θέσεις), πλήρως τοποθετηµένα.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5352: 100,00%

Ευρώ : ∆ώδεκα και Τριάντα ένα λεπτά € 12,31



Σελί δα  54- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-61.24-Α1.6.4Αρθρο4

  Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων µε µεταλλικές εσχάρες βιοµηχανικής 

προέλευσης 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104)

Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων σε οποιοδήποτε ύψος µε µεταλλικές εσχάρες 

βιοµηχανικής προέλευσης, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης και την 

ΕΤΕΠ 08-07-01-03 "'Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές", 

γαλβανισµένες εν θερµώ µε οποιοδήποτε άνοιγµα βρόχου, από λάµες και στρογγυλό 

σίδηρο. Προµήθεια εσχαρών επί τόπου, µικροϋλικά και εργασία τοποθέτησης και 

στερέωσης.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)

(α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται:

- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), 

στερέωσης (χηµικά ή εκτονούµενα βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, 

σύµφωνα µε τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, 

ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα,

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόµενα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, 

EPDM κλπ),

- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.

(β) Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών 

στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε 

βάση 

τη µονάδα µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή αναπροσαρµόζεται αναλογικά µε βάση την 

αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6104: 100,00%

Ευρώ : Εξι και Εβδοµήντα λεπτά € 6,70



Σελί δα  55- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ Ν61.05.14.11.6.5Αρθρο5

  Χαλύβδινα κουφώµατα (Υ1) βιοµηχανικής παραγωγής µε δίφυλλη  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6102)

      Χαλύβδινα κουφώµατα βιοµηχανικής παραγωγής, λεπτής διατοµής, µε ειδικές 

πατούρες για κρυφούς µηχανισµούς και ελαστικά παρενθέµατα στεγάνωσης για τέλεια 

εφαρµογή κάσας - φύλλου. Η διατοµή τους είναι 50Χ55mm και πάχος 1,5 mm µε ειδική 

πατούρα για την υποδοχή ελαστικών παρενθεµάτων και µπινί 20 mm και υποβάλλεται 

σε 

γαλβάνισµα εν θερµώ µε επικάλυψη συστήµατος Sendzimir και στις δύο πλευρές 

πάχους 

200 gr/m2 σύµφωνα µε το πρότυπο UNI EN 10142/3/9. Η κατασκευή των κασών και 

πλαισίων θα γίνει µε ειδική επεξεργασία κολλήσεων, λείανσης, και ηλεκτροστστικής 

βαφής σε φούρνο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Θα έχουν υαλοπίνακες 10 mm. Η ενσωµάτωση των υαλοπινάκων στα πλαίσια θα γίνει 

µε 

κουµποτά πηχάκια καταλλήλου βάθους και ελαστικά παρενθέµατα. Η στεραίωση των 

κασών στη γειτονική κατασκευή γίνεται µε βίδες σε απόσταση 30 εως 50 cm η κάθε 

µία, πάνω σε µεταλλικές ψευτόκασες διατοµής 40Χ20 mm. Μεταξύ των ψευτοκασών 

και 

των κασών θα προβλέπεται κενό 3-5 mm το οποίο θα σφραγίζεται µε µαστίχη. Ο 

εξοπλισµός των δίφυλλων ανοιγόµενων υαλοθυρών θα περιλαµβάνει τέσσερις 

χαλύβδινους µεντεσέδες βιδωτού και ρυθµιζόµενου τύπου. Κλειδαριά ενός σηµείου, 

ζεύγος ανοξείδωτου πόµολου και δύο εξωτερικούς γαλβανισµένους σύρτες. ∆ηλαδή 

υλικά εν γένει επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθετήσεως του 

κουφώµατος Υ1 (υαλοπετάσµα - ανεµοφράχτης µε δίφυλλη ανοιγόµενη θύρα µε 

φεγγίτες 

και σταθερά πλαϊνά), συνολικών διαστάσεων 3,70X7,00 m, σύµφωνα µε τα σχέδια 

λεπτοµερειών.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)   

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6102: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τρεις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα τέσσερα και 

∆έκα έξι λεπτά

€ 13.464,16



Σελί δα  56- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ Ν61.05.14.21.6.6Αρθρο6

  Χαλύβδινα κουφώµατα (Υ2) βιοµηχανικής παραγωγής µε δίφυλλη ανοιγόµενη θύρα 

µε 

φεγγίτες και σταθερά πλαϊνά, συνολικών διαστάσεων 3,20Χ2,20 m 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6102)

            Χαλύβδινα κουφώµατα βιοµηχανικής παραγωγής, λεπτής διατοµής, µε 

ειδικές πατούρες για κρυφούς µηχανισµούς και ελαστικά παρενθέµατα στεγάνωσης 

για 

τέλεια εφαρµογή κάσας - φύλλου. Η διατοµή τους είναι 50Χ55mm και πάχος 1,5 mm µε 

ειδική πατούρα για την υποδοχή ελαστικών παρενθεµάτων και µπινί 20 mm και 

υποβάλλεται σε γαλβάνισµα εν θερµώ µε επικάλυψη συστήµατος Sendzimir και στις 

δύο 

πλευρές πάχους 200 gr/m2 σύµφωνα µε το πρότυπο UNI EN 10142/3/9. Η κατασκευή 

των 

κασών και πλαισίων θα γίνει µε ειδική επεξεργασία κολλήσεων, λείανσης, και 

ηλεκτροστστικής βαφής σε φούρνο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Θα έχουν υαλοπίνακες 10 mm. Η ενσωµάτωση των υαλοπινάκων στα πλαίσια θα γίνει 

µε 

κουµποτά πηχάκια καταλλήλου βάθους και ελαστικά παρενθέµατα. Η στεραίωση των 

κασών στη γειτονική κατασκευή γίνεται µε βίδες σε απόσταση 30 εως 50 cm η κάθε 

µία, πάνω σε µεταλλικές ψευτόκασες διατοµής 40Χ20 mm. Μεταξύ των ψευτοκασών 

και 

των κασών θα προβλέπεται κενό 3-5 mm το οποίο θα σφραγίζεται µε µαστίχη. Ο 

εξοπλισµός των δίφυλλων ανοιγόµενων υαλοθυρών θα περιλαµβάνει τέσσερις 

χαλύβδινους µεντεσέδες βιδωτού και ρυθµιζόµενου τύπου. Κλειδαριά ενός σηµείου, 

ζεύγος ανοξείδωτου πόµολου και δύο εξωτερικούς γαλβανισµένους σύρτες. ∆ηλαδή 

υλικά εν γένει επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθετήσεως του 

κουφώµατος Υ2 (υαλοπετάσµα - ανεµοφράχτης µε δίφυλλη ανοιγόµενη θύρα µε 

φεγγίτες 

και σταθερά πλαϊνά), συνολικών διαστάσεων 3,20Χ2,20 m,, σύµφωνα µε τα σχέδια 

λεπτοµερειών.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)   

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6102: 100,00%

Ευρώ : Τρεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα επτά και Ενενήντα 

οκτώ  λεπτά

€ 3.697,98



Σελί δα  57- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ Ν61.05.14.31.6.7Αρθρο7

   Χαλύβδινα κουφώµατα (Υ4) βιοµηχανικής παραγωγής µε δίφυλλη ανοιγόµενη θύρα 

µε 

φεγγίτες και σταθερά πλαϊνά, συνολικών διαστάσεων 3,20X2,50m 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6102)

Χαλύβδινα κουφώµατα βιοµηχανικής παραγωγής, λεπτής διατοµής, µε ειδικές 

πατούρες 

για κρυφούς µηχανισµούς και ελαστικά παρενθέµατα στεγάνωσης για τέλεια 

εφαρµογή 

κάσας - φύλλου. Η διατοµή τους είναι 50Χ55mm και πάχος 1,5 mm µε ειδική πατούρα 

για την υποδοχή ελαστικών παρενθεµάτων και µπινί 20 mm και υποβάλλεται σε 

γαλβάνισµα εν θερµώ µε επικάλυψη συστήµατος Sendzimir και στις δύο πλευρές 

πάχους 

200 gr/m2 σύµφωνα µε το πρότυπο UNI EN 10142/3/9. Η κατασκευή των κασών και 

πλαισίων θα γίνει µε ειδική επεξεργασία κολλήσεων, λείανσης, και ηλεκτροστστικής 

βαφής σε φούρνο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Θα έχουν υαλοπίνακες 10 mm. Η ενσωµάτωση των υαλοπινάκων στα πλαίσια θα γίνει 

µε 

κουµποτά πηχάκια καταλλήλου βάθους και ελαστικά παρενθέµατα. Η στεραίωση των 

κασών στη γειτονική κατασκευή γίνεται µε βίδες σε απόσταση 30 εως 50 cm η κάθε 

µία, πάνω σε µεταλλικές ψευτόκασες διατοµής 40Χ20 mm. Μεταξύ των ψευτοκασών 

και 

των κασών θα προβλέπεται κενό 3-5 mm το οποίο θα σφραγίζεται µε µαστίχη. Ο 

εξοπλισµός των δίφυλλων ανοιγόµενων υαλοθυρών θα περιλαµβάνει τέσσερις 

χαλύβδινους µεντεσέδες βιδωτού και ρυθµιζόµενου τύπου. Κλειδαριά ενός σηµείου, 

ζεύγος ανοξείδωτου πόµολου και δύο εξωτερικούς γαλβανισµένους σύρτες. ∆ηλαδή 

υλικά εν γένει επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθετήσεως του 

κουφώµατος Υ4 (υαλοπετάσµα - ανεµοφράχτης µε δίφυλλη ανοιγόµενη θύρα µε 

φεγγίτες 

και σταθερά πλαϊνά), συνολικών διαστάσεων 3,20X2,50m, σύµφωνα µε τα σχέδια 

λεπτοµερειών.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)   

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6102: 100,00%

Ευρώ : Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα οκτώ  και 

Εβδοµήντα πέντε λεπτά

€ 4.898,75

ΟΙΚ Ν65.01.21.6.8Αρθρο8

 κλείθρα υαλοστασίων  και µηχανισµοί λειτουργείας και ασφαλείας γαι υαλοστάσια  

ξυλείας η αλουµινίου.

Προµήθεια υλικών και µικριυλικών και εργασία πλήρους τοποθέτησης σύµφωνα µε 

τα σχέδια της υπηρεσίας

(Τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5432: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τέσσερα και Πενήντα λεπτά € 14,50



Σελί δα  58- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ Ν64.29.11.6.9Αρθρο9

 Πόµολο εσωτερικής θύρας 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6239)

Πόµολο εσωτερικής θύρας µε ροζέτα, µπρονζέ σε τύπο επιλογής της επίβλεψης. Η 

τιµή 

της εργασίας τοποθέτησης περιλαµβάνεται στο άρθρο των κουφωµάτων

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)   

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Πενήντα πέντε και Ενενήντα λεπτά € 55,90

ΟΙΚ Ν64.29.51.6.10Αρθρο10

Σύρτης θύρας

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6239)

Σύρτης θύρας, τύπου επιλογής της επίβλεψης.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)   

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : ∆έκα και Σαράντα επτά λεπτά € 10,47

ΟΙΚ Ν64.29.81.6.11Αρθρο11

 Κλειδαριά χωνευτή µεσόπορτας µε κύλινδρο 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6239)

Κλειδαριά χωνευτή µεσώπορτας, φαρδιά για ξύλινες πόρτες, µε ατσάλινο πρόσωπο 

και 

ορειχάλκινη επικάλυψη, µε κύλινδρο. Η τιµή της εργασίας τοποθέτησης 

περιλαµβάνεται στο άρθρο των κουφωµάτων

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)   

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Είκοσι δύο € 22,00



Σελί δα  59- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ Ν54.44.11.6.12Αρθρο12

  Αντικατάσταση υφιστάµενων ταµπλαδωτών εξωτερικών θυρών (Θ2) µε όµοιες 

ξύλινες

Αντικατάσταση υφιστάµενων ταµπλαδωτών εξωτερικών θυρών (Θ2) µε όµοιες ξύλινες 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5442.3 100,00% 

Αντικατάσταση υφιστάµενων ταµπλαδωτών εξωτερικών θυρών (Θ2) µε όµοιες ξύλινες 

κατασκευασµένες από 

Σουηδική ξυλεία Α' ποιότητος, δηλαδή αποτύπωση της υφιστάµενης θύρας, 

αποξήλωση 

και αποµάκρυνση αυτής, 

κατασκευή νέας ταµπλαδωτής µε την ίδιατ εχνοτροπία µε την υπάρχουσα, κατασκευή 

και τοποθέτηση νέας κάσας, και 

γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεωςκαι λειτουργίας (εκτός από χωνευτή 

κλειδαριά και χειρολαβές) και 

µικροϋλικά καθώς και εργασία αποτύπωσης, κατασκευής, τοποθέτησης και 

στερέωσης, 

περιλαµβανοµένης και της 

εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 

Τιµήανάτετραγωνικόµέτρο (m2). 

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Τριακόσια σαράντα έξι και Ογδόντα τρία λεπτά € 346,83



Σελί δα  60- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-62.01-Α1.6.13Αρθρο13

  Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6201)

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρού υαλοστασίου βάρους έως 10 kg/m2 από ποικίλες 

σιδηρές διατοµές απλής, διπλής ή πολλαπλής επαφής, σταθερού ή κινητού και γενικά 

σιδηρές διατοµές, υλικά και εξαρτήµατα συγκόλλησης, στερέωσης, ανάρτησης και 

λειτουργίας και εργασία τοποθέτησης και στερέωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα".

Περιλαµβάνονται γενικώς τα ακόλουθα:

- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), 

στερέωσης (χηµικά ή εκτονούµενα βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, 

σύµφωνα µε τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από 

ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα,

- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, 

κυψελωτό χαρτί, κλπ),

- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.

Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών 

στοιχείων 

των άρθρων, στη περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη 

µονάδα 

µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή αναπροσαρµόζεται µε βάση την αναλογία συνολικού 

βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)

Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6201: 100,00%

Ευρώ : Επτά και Ενενήντα λεπτά € 7,90



Σελί δα  61- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-62.24-Α1.6.14Αρθρο14

  Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6224)

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή µονόφυλλων µε ή χωρίς 

φεγγίτες, 

θυρίδες ή περσίδες ανοιγόµενες ή µη µε θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαµαρίνας 

µαύρης πάχους 1,2 mm και µε ενδιάµεσες νευρώσεις καθώς και µε σταθερούς ή 

κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής, µε 

αρµοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαµαρίνα µαύρη, 

σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά 

σύνδεσης 

τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεµφερούς) και 

χειρολαβές από λευκό µέταλλο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 

"Σιδηρά κουφώµατα".

Περιλαµβάνονται γενικώς τα ακόλουθα:

- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), 

στερέωσης (χηµικά ή εκτονούµενα βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, 

σύµφωνα µε τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από 

ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα,

- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, 

κυψελωτό χαρτί, κλπ),

- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.

Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών 

στοιχείων 

των άρθρων, στη περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη 

µονάδα 

µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή αναπροσαρµόζεται µε βάση την αναλογία συνολικού 

βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)

Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6224: 100,00%

Ευρώ : Πέντε και Εξήντα λεπτά € 5,60

ΟΙΚ ΚΠΤ-64.10.03-Α1.6.15Αρθρο15

 Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες µαύρους- Από σιδηροσωλήνες µαύρους Φ 2" 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6413)

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώµατος απλού από οριζόντια τµήµατα και 

ορθοστάτες 

από σιδηροσωλήνες µαύρους, µε όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεµάχια και γενικά 

σιδηροσωλήνες, ειδικά τεµάχια, αντισκωριακή επίστρωση µε βαφή βάσεως 

ψευδαργύρου 

σε δύο στρώσεις, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού χρωµατισµού 

(συµπεριλαµβανοµένων των υλικών βαφής).

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6413: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα έξι και Ογδόντα λεπτά € 16,80



Σελί δα  62- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-64.29-Α1.6.16Αρθρο16

  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

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6428: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι € 20,00

ΟΙΚ Ν64.28.21.6.17Αρθρο17

  Μεταλλικοί σωλήνες ΙΝΟΧ διαµέτρου 33,7 mm, πάχους 1,50 mm, ποιότητος  A.I.S.I. 

304 πλήρως τοποθετηµένοι   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428)

Μεταλλικοί σωλήνες ΙΝΟΧ διαµέτρου 33,7 mm, πάχους 1,50 mm, ποιότητος  A.I.S.I. 

30, στερεωµένοι στα πλαϊνά της σκάλας µε ειδικά εξαρτήµατα (ροζέτα Φ6 επίσης 

ανοξείδωτη) και στο δάπεδο και την οροφή µε επίσης ανοξείδωτο κάλυµµα Φ76Χ13 

mm 

σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 'Ητοι υλικά, 

µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.   

Τιµή ανά µέτρο (m)  

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6428: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα δύο και Εβδοµήντα οκτώ  λεπτά € 32,78



Σελί δα  63- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ Ν64.28.121.6.18Αρθρο18

  Στηθαίο κλιµακοστασίου, πλήρης    

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428)

      Στηθαίο κλιµακοστασίου, πλήρης, σχεδίου και διατάξεως σύµφωνα µε τα σχέδια 

της µελέτης, µήκους 5,00 m αποτελούµενο από έναν οριζόντιο σωλήνα INOX Φ33,7 

mm 

σε ύψος 1,00 m από το δάπεδο του ορόφου και τέσσερις κατακόρυφους ορθοστάτες 

INOX 

Φ33,7 mm που πακτώνονται στην πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα κάτω από το 

ξύλινο 

δάπεδο του ορόφου. Μεταξύ των ορθοστατών τοποθετείται τζάµι SECURIT πάχους 10 

mm 

η στήριξη των τζαµιών γίνεται σε τέσσερα σηµεία µε ειδικά ανοξείδωτα εξαρτήµατα.. 

'Ητοι υλικά, µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.

Τιµή κατ#αποκοπή  για ένα ταµάχιο   

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6428: 100,00%

Ευρώ : Χίλια εκατόν δέκα τέσσερα και Ενενήντα έξι λεπτά € 1.114,96



Σελί δα  64- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ
ΟΙΚ Ν73.39.141.7.1Αρθρο1

  

Επεξεργασία της τελικής επιφάνειας σκυροδέµατος µε σκληρυντικό  υλικό, 

   αναγνωρισµένου προς έγκριση από την Υπηρεσία,  

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7337)

Επεξεργασία της τελικής επιφάνειας σκυροδέµατος µε σκληρυντικό  υλικό, 

αναγνωρισµένου προς έγκριση από την Υπηρεσία,, οιουδήποτε χρώµατος επιλογής 

της 

Υπηρεσίας. 

Το σκληρυντικό υλικό θα εφαρµοστεί πάνω σε επιφάνεια νωπού σκυροδέµατος 

καταλλήλων προδιαγραφών (ελάχιστο C20/25 µε κάθηση - slump, 4 -6 cm) σύµφωνα 

και 

µε τις τεχνικές προδιαγραφές (κατανάλωση 6 Kg/m2). ∆ηλαδή, προµήθεια υλικών εν 

γένει επί τόπου, διασπορά, συµπίεση µε ειδικούς µηχανικούς λειαντήρες, διασπορά 

της υπόλοιπης ποσότητας του σκληρυντικού, φινίρισµα της επιφάνειας µε µηχανικό 

λειαντήρα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται λεία και αντιολισθηρή επιφάνεια, χάραξη και 

κοπή των απαραιτήτων αρµών και πλήρωση τους µε ασφαλτική µαστίχη και τέλος 

ψεκασµός µε αντιεξετµιστική µεµβράνη αναγνωρισµένου προς έγκριση από την 

Υπηρεσία,

∆ηλαδή προµήθεια υλικών επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής σύµφωνα µε 

τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή των υλικών και τις οδηγίες της επίβλεψης.   

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7337: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι και Εβδοµήντα οκτώ  λεπτά € 20,78

ΟΙΚ ΚΠΤ-76.20.01-Α1.7.2Αρθρο2

  Υαλοπίνακες οπλισµένοι πάχους 6,50 mm και µήκους έως 1,00 m 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7621)

Υαλοπίνακες οπλισµένοι πλήρως τοποθετηµένοι µε συνδέσµους και στόκο επί 

µεταλλικού σκελετού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και 

πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7621: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα οκτώ  και Ενενήντα λεπτά € 38,90



Σελί δα  65- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.01-Α1.7.3Αρθρο3

 Χρωµατισµοί επί Εσωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων µε χρήση χρωµάτων, 

ακρυλικής 

στυρενιο-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.

Ειδικοί όροι:

α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 

µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 

κατασκευών 

και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, 

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, 

επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί 

να 

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 

νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 

θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 

αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 

για 

την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την 

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 

εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 

της 

τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 

Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που 

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 

περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7785.1: 100,00%

Ευρώ : Εννέα € 9,00



Σελί δα  66- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-Α1.7.4Αρθρο4

 Χρωµατισµοί επί Εξωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων µε χρήση χρωµάτων, 

ακρυλικής 

ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1)

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα 

ακρυλικής, 

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο 

σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί 

επιφανειών επιχρισµάτων".

Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού 

χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία.

Ειδικοί όροι:

α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 

µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 

κατασκευών 

και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, 

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, 

επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί 

να 

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 

νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 

θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 

αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 

για 

την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την 

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 

εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 

της 

τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 

Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που 

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 

περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7785.1: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα και ∆έκα λεπτά € 10,10



Σελί δα  67- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-77.20.01-Α1.7.5Αρθρο5

 Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως νερού η 

διαλύτου 

αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. 

Εφαρµογή υλικού µε βάση ανόργανα πιγµέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής 

δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό 

άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιµατίτη ( ΜΙΟ) ή µε βάση 

αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού 

υµένα 

τα 50 µικρά.

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744)

Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφανείας, 

σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 

χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".

Ειδικοί όροι:

α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 

µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 

κατασκευών 

και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, 

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, 

επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί 

να 

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 

νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 

θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 

αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 

για 

την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την 

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 

εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 

της 

τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 

Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που 

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 

περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7744: 100,00%

Ευρώ : ∆ύο και Είκοσι λεπτά € 2,20



Σελί δα  68- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-77.55-Α1.7.6Αρθρο6

  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,

Ειδικοί όροι:

α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 

µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 

κατασκευών 

και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, 

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, 

επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί 

να 

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 

νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 

θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 

αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 

για 

την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την 

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 

εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 

της 

τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 

Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που 

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 

περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7755: 100,00%

Ευρώ : Εξι και Εβδοµήντα λεπτά € 6,70



Σελί δα  69- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-77.67.02-Α1.7.7Αρθρο7

 Χρωµατισµοί σωληνώσεων- ∆ιαµέτρου από 1 1/4 έως 2" 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.4)

Χρωµατισµοί σωληνώσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 

"Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".

Ειδικοί όροι:

α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 

µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 

κατασκευών 

και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, 

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, 

επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί 

να 

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 

νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 

θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 

αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 

για 

την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την 

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 

εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 

της 

τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 

Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που 

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 

περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) σωλήνων

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7767.4: 100,00%

Ευρώ : ∆ύο και Είκοσι πέντε λεπτά € 2,25



Σελί δα  70- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-79.02-Α1.7.8Αρθρο8

  Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902)

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό ελαστοµερές γαλάκτωµα, 

εκτελούµενη 

επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και 

εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις σύµφωνα µε τις 

οδηγίες του προµηθευτή.

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Γενικοι 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: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που 

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 

περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7902: 100,00%

Ευρώ : ∆ύο και Είκοσι λεπτά € 2,20



Σελί δα  71- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-77.71.01-Α1.7.9Αρθρο9

 Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µε ελαιόχρωµα αλκυδικής ή 

τροποποιηµένης 

πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771)

Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

10-

05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασµα, σπατουλάρισµα, στοκαρίσµατα, ψιλοστοκαρίσµατα, 

διάστρωση αλκυδικού υποστρώµατος ή υποστρώµατος δύο συστατικών και 

διάστρωση 

βερνικοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Ειδικοί όροι:

α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 

µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 

κατασκευών 

και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, 

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, 

επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί 

να 

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 

νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 

θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 

αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 

για 

την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την 

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 

εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 

της 

τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 

Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που 

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 

περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7771: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα και Εβδοµήντα λεπτά € 10,70



Σελί δα  72- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ Ν7775.31.7.10Αρθρο10

Πυράντοχο βερνίκι ξύλινων επιφανειών.

Βερνίκι επιβράδυνσης µετάδοσης πυρκαγιάς σε ξύλινα αρχιτεκτονικά µέλη 

και επιφάνειες.

(1 m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Ενδεκα και Σαράντα οκτώ  λεπτά € 11,48



Σελί δα  73- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-77.96-Α1.7.11Αρθρο11

  Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744)

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.

Ειδικοί όροι:

α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 

µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 

κατασκευών 

και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, 

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, 

επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί 

να 

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 

νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 

θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 

αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 

για 

την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την 

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 

εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 

της 

τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 

Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που 

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 

περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7744: 100,00%

Ευρώ : ∆ύο και Ογδόντα λεπτά € 2,80



Σελί δα  74- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ Ν72.24.21.7.12Αρθρο12

  

Επιστέγασις πέργκολας µε τέντα ειδικού υφάσµατος που σύρεται ηλεκτροκίνητα 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7223)

    

      Επιστέγασις πέργκολας µε τέντα ειδικού υφάσµατος που σύρεται ηλεκτροκίνητα, 

πλήρης σύµφωνα µε τα σχέδια και τις προδιαγραφές. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου 

και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθετήσεως σύµφωνα και µε τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. (συµπεριλαµβάνεται και ο 

µηχανισµός)

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) τοποθετηµένου υφάσµατος.   

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7223: 100,00%

Ευρώ : Σαράντα τρία και Πενήντα εννέα λεπτά € 43,59

Υ∆Ρ ΚΠΤ-10.17-Α1.7.13Αρθρο13

 Εφαρµογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέµατος 

(Κωδικός Αναθεώρησης ∆Ρ 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.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  Υ∆Ρ 6370: 100,00%

Ευρώ : Τρία και Εξήντα λεπτά € 3,60



Σελί δα  75- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΣ ΚΠΤ-Β10.61.7.14Αρθρο14

 Καθιστικά - Παγκάκια- Καθιστικά µε χαλύβδινο σκελετό και δοκίδες σύνθετης 

ξυλείας 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5104)

Καθιστικά µε δύο πλευρικά γαλβανισµένα χαλύβδινα στηρίγµατα, επιπέδου σχήµατος, 

βαµένα µε βαφή φούρνου (θερµοσκληρυνόµενη πούδρα), µε κάθισµα και πλάτη από 

ξύλινες δοκίδες διατοµής 74 x 30 mm από σύνθετη αντικολλητή ξυλεία πεύκης τύπου 

Σουηδίας µε διπλή στρώση υδατοδιαλυτού χρώµατος και τελική επίστρωση 

προστατευτικού κεριού.

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάστασταση καθιστικών κοινοχρήστων 

χώρων, 

σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01.

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται η συσκευασία και αποσυσκευασία των επιµέρους 

στοιχείων των καθιστικών, η προσωρική αποθήκευση και φύλαξή τους στο εργοτάξιο, 

η 

συναρµολόγηση και στερέωση ή πάκτωσή τους σύµφωνα µε τις οδηγίες του 

προµηθευτή 

και τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, τα πάσης φύσεως υλικά που απαιτούνται για 

την εγκατάστασή τους καθώς και η λήψη µέτρων προστασίας των καθιστικών από 

φθορές 

και ρύπανση κατά την εκτέλεση διαφόρων άλλων εργασιών του έργου.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου καθιστικού

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5104: 100,00%

Ευρώ : Τετρακόσια ενενήντα € 490,00



Σελί δα  76- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-77.68-Α1.7.15Αρθρο15

  Απόξεση και βερνίκωµα ξυλίνων δαπέδων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7768)

Συµπληρωµατική επεξεργασία της επιφανείας του δαπέδου για την επίτευξη λείας 

επιφάνειας κατάλληλης για βερνίκωµα: πλήρης απόξεση της επιφανείας µε κατάλληλο 

µηχάνηµα εφοδιασµένο µε απορροφητήρα, ψιλοστοκάρισµα, 1η στρώση βερνικιού, 

τρίψιµο και καθάρισµα, 2η στρώση εκτελουµένη όπως πρώτη και 3η στρώση (τελική) 

χωρίς τριψιµο. Υλικά, µικροϋλικά και εξοπλισµός επί τόπου και εργασία.

Ειδικοί όροι:

α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 

µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 

κατασκευών 

και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, 

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, 

επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί 

να 

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 

νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 

θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 

αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 

για 

την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την 

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 

εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 

της 

τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 

Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που 

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 

περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7768: 100,00%

Ευρώ : Επτά και Τριάντα λεπτά € 7,30



Σελί δα  77- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-76.01.03-Α1.7.16Αρθρο16

 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή µεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 5,0 mm 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7604.1)

Υαλοπίνακες απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετηµένοι µε στόκο 

και 

καρφίδες ή µεταλλικούς συνδέσµους ή µε πηχίσκους (ξύλινους ή µεταλλικούς) επί 

ξυλίνου ή µεταλλικού σκελετού, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 

"Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7604.1: 100,00%

Ευρώ : Είκοσι πέντε και Ογδόντα λεπτά € 25,80



Σελί δα  78- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2:ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΡΣ ΚΠΤ-∆1.82.1.1Αρθρο1

 ∆ένδρα κατηγορίας ∆8 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο 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)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΠΡΣ 5210: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν εβδοµήντα € 170,00

ΠΡΣ ΚΠΤ-∆1.72.1.2Αρθρο2

 ∆ένδρα κατηγορίας ∆7 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο 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)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΠΡΣ 5210: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν είκοσι € 120,00



Σελί δα  79- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΣ ΚΠΤ-∆2.52.1.3Αρθρο3

 Θάµνοι κατηγορίας Θ5 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο 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 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)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΠΡΣ 5210: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα € 30,00

ΠΡΣ ΚΠΤ-∆2.42.1.4Αρθρο4

 Θάµνοι κατηγορίας Θ4 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο 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 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)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΠΡΣ 5210: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα τέσσερα € 14,00



Σελί δα  80- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΣ ΚΠΤ-∆112.1.5Αρθρο5

 Προµήθεια οργανικών φυτικών υποστρωµάτων 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5340)

Προµήθεια επί τόπου του έργου οργανικού φυτικού υποστρώµατος προερχοµένου 

από 

ελεγχόµενη αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών υπολειµµάτων, σε σφραγισµένη 

συσκευασία, µε αναγραφή της εγγυηµένης σύνθεσης και της περιεκτικότητα σε 

θρεπτικά στοιχεία και χούµο.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3)

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΠΡΣ 5340: 100,00%

Ευρώ : Ογδόντα πέντε € 85,00

ΠΡΣ Ν-∆172.1.6Αρθρο6

 Προµήθεια κοκκώδους λιπάσµατος 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5340)

Προµήθεια επί τόπου του έργου κοκκώδους λιπάσµατος αποτελούµενο απο άζωτο 

12%, 

φωσφορο 12%, κάλιο 17% µε µαγνήσιο και ιχνοστοιχεία, σε σφραγισµένη 

συσκευασία, 

µε αναγραφή της εγγυηµένης σύνθεσης και της περιεκτικότητας των στοιχεία.

Τιµή ανά kg (kg)

Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Ενα € 1,00



Σελί δα  81- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΡΣ ΚΠΤ-Γ22.2.1Αρθρο1

 Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1620)

Ενσωµάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, 

οργανοχουµικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, µε οποιοδήποτε µέσο, 

σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, 

των 

µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της 

εργασίας. Η προµήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα.

Τιµή ανά κυβικό µέτρο εδάφους επεξεργασµένου µε βελτιωτικά (m3)

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΠΡΣ 1620: 100,00%

Ευρώ : Πέντε € 5,00



Σελί δα  82- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε3.22.3.1Αρθρο1

 Άνοιγµα λάκκων µε χρήση κοχλιοφόρου συσκευής- διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5150)

Aνοιγµα λάκκων µε χρήση κοχλιοφόρου συσκευής, 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 εκτέλεση 

της 

εργασίας.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΠΡΣ 5150: 100,00%

Ευρώ :  µηδέν και Πενήντα λεπτά € 0,50

ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε4.12.3.2Αρθρο2

 Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος- διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 

m 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5110)

Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, 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 

εκτέλεση της εργασίας.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΠΡΣ 5110: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Σαράντα λεπτά € 1,40

ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε4.22.3.3Αρθρο3

 Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος- διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 

m 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5110)

Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, 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 

εκτέλεση της εργασίας.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΠΡΣ 5110: 100,00%

Ευρώ : ∆ύο και Σαράντα λεπτά € 2,40



Σελί δα  83- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε4.32.3.4Αρθρο4

 Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος- διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 

m 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5110)

Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, 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 

εκτέλεση της εργασίας.

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΠΡΣ 5110: 100,00%

Ευρώ : Τέσσερα € 4,00

ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε9.62.3.5Αρθρο5

 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 lt 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210)

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 12,50 - 22,00 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, 

σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης, 

σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 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, 

δοχεία κλπ).

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΠΡΣ 5210: 100,00%

Ευρώ : Τρία € 3,00



Σελί δα  84- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε9.72.3.6Αρθρο6

 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 lt 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210)

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 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 και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης, 

σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 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, 

δοχεία κλπ).

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΠΡΣ 5210: 100,00%

Ευρώ : Τέσσερα € 4,00

ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε9.82.3.7Αρθρο7

 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41 - 80 lt 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5210)

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41 - 80 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 και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης, 

σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 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, 

δοχεία κλπ).

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΠΡΣ 5210: 100,00%

Ευρώ : Εξι € 6,00



Σελί δα  85- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε11.1.22.3.8Αρθρο8

 Υποστύλωση δένδρων- µε την αξία του πασσάλου- Για µήκος πασσάλου πάνω από 

2,50 

m 

Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη 

και 

την ΕΤΕΠ 10-05-09-00

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5240)

Yποστύλωση δέντρου µε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου, βαµµένου, 

πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η αξία και µεταφορά επί τ'οπου του πασσάλου, οι 

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των εργαλείων που 

θα 

χρησιµοποιηθούν για την κατακόρυφη έµπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε 

είδος εδάφους, και µε οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ' 

αυτόν 

µε κατάλληλο µέσον.

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΠΡΣ 5240: 100,00%

Ευρώ : Τέσσερα € 4,00



Σελί δα  86- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΡΣ Ν-ΣΤ2.1.5.12.4.1Αρθρο1

 Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών- Άρδευση φυτών µε επίγειο ή υπόγειο 

σύστηµα 

άρδευσης, αυτοµατοποιηµένο 

(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5321)

Άρδευση φυτοτεχνικού πλούτου µε επίγειο ή υπόγειο σύστηµα άρδευσης 

(αυτοµατοποιηµένο), σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. 

Περιλαµβάνεται ο έλεγχος του ποτίσµατος και η συντήρηση του επίγειου ή υπόγειου 

δικτύου για όλα τα φυτά, σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους µέχρι την οριστική παραλαβή 

των εργασιών.

Τιµή τεµαχίου (τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΠΡΣ 5311: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν πενήντα τρία και ∆έκα λεπτά € 153,10

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11-07-2017                                                 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11-07-2017                                             

    ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΣΗΣ 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11-07-2017                                             

    ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΣΗΣ 

                                        ΤΜΗΜΑΤΟΣ                

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11-07-2017                                             

    ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΣΗΣ 

                                        ΤΜΗΜΑΤΟΣ                

        

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11-07-2017                                             

    ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΣΗΣ 

                                        ΤΜΗΜΑΤΟΣ                

        

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11-07-2017                                             

    ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΣΗΣ 

                                        ΤΜΗΜΑΤΟΣ                

        

ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΟΥ ΑΛΙΚΗ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11-07-2017                                             

    ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΣΗΣ 

                                        ΤΜΗΜΑΤΟΣ                

        

ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΟΥ ΑΛΙΚΗ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11-07-2017                                             

    ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΣΗΣ 

                                        ΤΜΗΜΑΤΟΣ                

        

ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΟΥ ΑΛΙΚΗ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11-07-2017                                             

    ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΣΗΣ 

                                        ΤΜΗΜΑΤΟΣ                

        

ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΟΥ ΑΛΙΚΗ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11-07-2017                                             

    ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΣΗΣ 

                                        ΤΜΗΜΑΤΟΣ                

        

ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΟΥ ΑΛΙΚΗ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11-07-2017                                             

    ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΣΗΣ 

                                        ΤΜΗΜΑΤΟΣ                

        

ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΟΥ ΑΛΙΚΗ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11-07-2017                                             

    ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΣΗΣ 

                                        ΤΜΗΜΑΤΟΣ                

        

ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΟΥ ΑΛΙΚΗ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΪΚΑ

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11-07-2017                                             

    ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΣΗΣ 

                                        ΤΜΗΜΑΤΟΣ                

        

ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΟΥ ΑΛΙΚΗ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΪΚΑ

ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ                        ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11-07-2017                                             

    ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΣΗΣ 

                                        ΤΜΗΜΑΤΟΣ                

        

ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΟΥ ΑΛΙΚΗ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΪΚΑ

ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ                        ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ 

                                  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11-07-2017                                             

    ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΣΗΣ 

                                        ΤΜΗΜΑΤΟΣ                

        

ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΟΥ ΑΛΙΚΗ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΪΚΑ

ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ                        ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ 

                                  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       

 

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11-07-2017                                             

    ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΣΗΣ 

                                        ΤΜΗΜΑΤΟΣ                

        

ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΟΥ ΑΛΙΚΗ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΪΚΑ

ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ                        ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ 

                                  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       

 

                              

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11-07-2017                                             

    ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΣΗΣ 

                                        ΤΜΗΜΑΤΟΣ                

        

ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΟΥ ΑΛΙΚΗ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΪΚΑ

ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ                        ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ 

                                  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       

 

                              

    ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11-07-2017                                             

    ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ            Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΣΗΣ 

                                        ΤΜΗΜΑΤΟΣ                

        

ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΟΥ ΑΛΙΚΗ                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ

ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΪΚΑ

ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ                        ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ 

                                  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       
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