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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι  ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα
εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη
διακήρυξη.

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας
και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου,
ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου,
σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων
τευχών Δημοπράτησης του έργου.

1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά,  έστω και  αν δεν κατονομάζεται  ρητά αλλά είναι  απαραίτητη για  την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν
μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την
ειδικότητα  και  τον  αριθμό  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού,  όπως  και  την  δυνατότητα
χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση
του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται  στο περιεχόμενο των
τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς
φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] 

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι,
κρατήσεις,  τέλη  εισφοράς  και  δικαιώματα για  προμήθειες  εξοπλισμού  και  εφοδίων
γενικά  του  έργου.  Κατά  συνέπεια  και  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  Τελωνειακής
Νομοθεσίας  δεν  παρέχεται  ουσιαστικά  στην  Υπηρεσία,  που  θα  εποπτεύσει  την
εκτέλεση  του  έργου,  ή  σε  άλλη  Υπηρεσία,  η  δυνατότητα  να  εγκρίνει  χορήγηση
οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από
τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και
είδη  εξοπλισμού  του  έργου,  ούτε  στους  ενδιαφερόμενους  δικαίωμα  να  ζητήσουν
χορήγηση  τέτοιας  ατέλειας  ή  απαλλαγής  έμμεσα  ή  άμεσα.  Ο  Ανάδοχος  δεν
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 
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1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και
βοηθητικών  υλικών,  μεταφοράς  τους  στις  θέσεις  εκτέλεσης  των  εργασιών,
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με
τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των
μεταφορικών  μέσων  και  τις  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  εκτός  των  ειδικών
περιπτώσεων,  που  η  μεταφορά  πληρώνεται  ιδιαιτέρως  με  αντίστοιχα  άρθρα  του
Τιμολογίου. 

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

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

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

1.3.5 Οι  δαπάνες  λειτουργίας  όλων  των  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  και  ευκολιών  και
απομάκρυνσής  τους  μετά  την  περαίωση  του  έργου,  καθώς  και  οι  δαπάνες
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με
τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.

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

1.3.7 Οι  δαπάνες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  μονάδων  παραγωγής  σκυροδέματος,  και
προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

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

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

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

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

1.3.8 Τα πάσης  φύσεως  ασφάλιστρα  για  το  προσωπικό  του  Εργου,  τις  μεταφορές,  τα
μεταφορικά μέσα,  τα μηχανήματα έργων και  τις  εγκαταστάσεις,  καθώς και  τις  λοπές
ασφαλιστικές καλύψεις  όπως καθορίζονται  στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του
Εργου.
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1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης
των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών
σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων,  της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων,  ποταμών,
ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα,
σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

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

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

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

1.3.12 Οι  δαπάνες  εξασφάλισης  αναγκαίων  χώρων  για  την  εναπόθεση  των  εργαλείων,
μηχανημάτων κ.λπ.

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

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

αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), 
(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 
(δ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών,

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου
που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα
είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

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

1.3.14 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων,
αναπασσαλώσεων,  πύκνωσης  τριγωνομετρικού  και  πολυγωνομετρικού  δικτύου,
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται  για  την χάραξη  των
επιμέρους  στοιχείων  του  έργου,  οι  δαπάνες  σύνταξης  μελετών  εφαρμογής  (όταν
απαιτείται  για  την  προσαρμογή  των  στοιχείων  της  οριστικής  μελέτης  στο  ακριβές
ανάγλυφο  του  εδάφους  ή  υφιστάμενες  κατασκευές),  κατασκευαστικών  σχεδίων  και
σχεδίων λεπτομερειών.

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου
και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας
υπογείων  υδάτων,  δίκτυα  Οργανισμών  Κοινής  Ωφελείας  [ΟΚΩ]),  καθώς  οι  δαπάνες
σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και
Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

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

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και  πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν
αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών
σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".
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1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα
παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών
διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών,  υπογείων και  πηγαίων νερών
ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.18 Οι  δαπάνες  διατήρησης,  κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών,  του χώρου του
έργου  καθαρού  και  απαλλαγμένου  από  ξένα  προς  το  έργο  αντικείμενα,  προϊόντα
εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του
χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και  όπως
στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

1.3.19 Οι  δαπάνες  που  απορρέουν  από  δικαιώματα  κατοχυρωμένων  μεθόδων  και
ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών.

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

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

1.3.22 Οι  δαπάνες  διάθεσης  γραφείων και  λοιπών  ευκολιών  στην  Επιβλέπουσα  Υπηρεσία,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3.23 Οι  δαπάνες  των  ειδικών  μελετών,  που  προβλέπεται  στα  τεύχη  δημοπράτησης  να
εκπονηθούν  από  τον  Ανάδοχο  χωρίς  ιδιαίτερη  αμοιβή,  όπως  μελέτες  σύνθεσης
σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.

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

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση
του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται
στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά
όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται
στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.

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

1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας.

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

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις
εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του
Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.5  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο
του Έργου.
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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

μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών
σχεδίων  και  πινάκων,  λαμβανομένων  υπόψη  των  έγγραφων  εντολών  της
Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών.

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση
της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που
υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει
τον  απαιτούμενο  εξοπλισμό και  προσωπικό για  την υποστήριξη  της Υπηρεσίας
στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3 Η  πληρωμή  των  εργασιών  γίνεται  βάσει  της  πραγματικής  ποσότητας  κάθε
εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την
τιμή  μονάδας  της  εργασίας,  όπως  αυτή  καθορίζεται  στο  παρόν  Περιγραφικό
Τιμολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και  η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο
τρόπος  πληρωμής  καθορίζονται  στις  αντίστοιχες  παραγράφους  των  παρακάτω
ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 

2.1.5 Αν  το  περιεχόμενο  ένός  επιμέρους  άρθρου  του  παρόντος  Τιμολογίου,  που
αναφέρεται  σε  μια  τιμή  μονάδας,  ορίζει  ότι  η  εν  λόγω  τιμή  αποτελεί  πλήρη
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι
ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο
άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο.

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

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

 Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη
που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 

 Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη
υλικά,  καθώς  και  μίγματα  αυτών,  οι  μάργες,  τα  μετρίως  τσιμεντωμένα  (cemented)
αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα
εδάφη  που  μπορούν  να  εκσκαφθούν  αποτελεσματικά  με  συνήθη  εκσκαπτικά
μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών
υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

 Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν
δεν  χαλαρωθεί  προηγουμένως  με  εκρηκτικές  ύλες,  διογκωτικά  υλικά  ή  κρουστικό
εξοπλισμό  (λ.χ.  αερόσφυρες  ή  υδραυλικές  σφύρες).  Στην  κατηγορία  του
"βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.

 Ως  "σκληρά  γρανιτικά"και  "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται  οι  συμπαγείς  σκληροί
βραχώδεις  σχηματισμοί  από  πυριγενή  πετρώματα  και  οι  ισχυρώς  τσιμεντωμένες
κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των
σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών
ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Τα  κυριότερα  είδη  κιγκαλερίας,  τα  οποία  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  (ενδεικτικά  και  όχι
περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία
είναι τα ακόλουθα:
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- Χειρολαβές

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες
ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος
και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες
ειδικές  πλάκες  στερέωσης  (μέσα-έξω),  με  μηχανισμό  ρύθμισης  χειρολαβών  και
ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

- Χειρολαβή  (γρυλόχερο)  για  στρεπτό  παράθυρο  με  την  ανάλογη  πλάκα  στερέωσης
(μέσα),  με  μηχανισμό  ρύθμισης  χειρολαβής και  αντίκρισμα στο πλαίσιο  ή  στο άλλο
φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

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

- Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

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

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

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που
ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και
φύλλο - δάπεδο).

- Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας
χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

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

- Αναστολείς (stoppers)

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου

- Αναστολείς θύρας - τοίχου

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

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

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

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

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις
διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν
αναφέρεται  διαφορετικά  στα  οικεία  άρθρα  του  παρόντος  Τιμολογίου,  η  δε  τοποθέτηση
περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα
μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά
είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό
και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο
είδος χρωματισμού. 
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Η  εφαρμογή  συντελεστών  θα  γίνεται  όπως  ορίζεται  παρακάτω,  ενώ  η  αντιδιαβρωτική
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών,
εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Οι  ποσότητες  των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά,  όπως αυτές  επιμετρούνται
σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  και  έγιναν  αποδεκτές  από  την  Υπηρεσία,  θα  πληρώνονται
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. 

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται  στην ανωτέρω
παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι
αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι".

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται
σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m.
Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα
άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η
δαπάνη των ικριωμάτων. 

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα
οποία θα κατασκευάζονται  σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί
ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η
εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ)
στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται.

Όταν πρόκεται για κουφώματα και  κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται  εξ ολοκλήρου, η
επιμετρούμενη  επιφάνεια  των  χρωματισμών  υπολογίζεται  ως  το  γινόμενο  της  απλής
συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων
του  τετράξυλου  ή τρίξυλου)  ή  της  καταλαμβανόμενης  από μεταλλική  θύρα ή  κιγκλίδωμα
πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

α/α Είδος Συντελεστής

1. Θύρες  ταμπλαδωτές  ή  πρεσσαριστές  πλήρεις  ή  με
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του
ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου

2,30
2,70
3,00

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50%
του ύψους κάσσας θύρας.
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου

1,90
2,30
2,60

3. Υαλοστάσια :
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου
γ) με κάσσα επί μπατικού
δ) παραθύρων ρολλών
ε) σιδερένια

1,00
1,40
1,80
1,60
1,00

4. Παράθυρα  με  εξώφυλλα  οιουδήποτε  τύπου  (χωρικού,
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 3,70

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60

6. Σιδερένιες θύρες :
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ

2,80
2,00
1,00
1,60

7. Προπετάσματα σιδηρά :
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)

2,50
1,00
1,60

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00
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α/α Είδος Συντελεστής

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50

9. Θερμαντικά σώματα :
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 
θερμαντικών σωμάτων

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, 
κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα:

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

1 Πεντέλης Λευκό
2 Κοκκιναρά Τεφρόν
3 Κοζάνης Λευκό
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό
6 Μαραθώνα Γκρί
7 Νάξου Λευκό
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό

10 Βέροιας Λευκό
11 Θάσου Λευκό
12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν
2 Χίου Τεφρό
3 Χίου Κίτρινο
4 Τήνου Πράσινο
5 Ρόδου Μπεζ
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο
7 Βυτίνας Μαύρο
8 Μάνης Ερυθρό
9 Ναυπλίου Ερυθρό

10 Ναυπλίου Κίτρινο
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο
14 Αράχωβας καφέ

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών
(νερόλουστρο)
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3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 
τσιμέντο.

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι  εργασίες  κατασκευής  μεταλλικών  σκελετών  (εκτός  αλουμινίου)  τοίχων  και
ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε
έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και
με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό
αποζημιώνονται,  μαζί  με τις εργασίες αλλουμινίου,  με το άρθρο 78.34 και  στην
περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας
διαφορετικού  πάχους  από  το  προβλεπόμενο  στα  παραπάνω  άρθρα  78.34  και
78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με
το άρθρο 79.55.
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Σύμφωνα  με  την  υπ'  αριθμ.  ΔΙΠΑΔ /  ΟΙΚ  /  273  /  17.7.2012  Απόφαση  του  Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων  με θέμα : “Έγκριση
τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ( ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή
σε όλα τα Δημόσια Έργα”, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2221 Β / 30.7.2012, παρατίθεται  ο πίνακας
αντιστοίχισης των άρθρων (ΝΕΤ) της μελέτης του έργου  “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” με τις
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)

Για  την  αποφυγή  ογκωδών  και  δαπανηρών  τευχών  δημοπράτησης,  οι  λεπτομέρειες  –
περιεχόμενα  των  ΕΤΕΠ  δεν  επισυνάπτονται  στο  παρόν  τεύχος,  αλλά  είναι  αναρτημένες  στην
ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr)υπό μορφή αρχείων PDF (Ιδιαίτερο αρχείο ανά τίτλο (ΕΤΕΠ) με
εμφανές υδατογράφημα της ΓΓΔΕ, με δυνατότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ-ΕΤΕΠ

Α.Τ. ΑΡΘΡΟ
Συνοπτική περιγραφή

εργασίας
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΤΕΠ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

 10.01
Φορτοεκφόρτωση υλικών επί 
αυτοκινήτου ή σε ζώα.  

45453000-7
Εργασίες
γενικής

επισκευής και
ανακαίνισης,

45000000,
45100000,
45110000

1 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια ------

 10.07 Μεταφορές με αυτοκίνητο  

2 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια 
μέσου οδών καλής βατότητας ------

3 20.02

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες-ημιβραχώδες για την 
δημιουργία υπογείων κλπ 
χώρων

02-03-00-00

4 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 14-02-02-01

5 22.05 Διαλογή των χρησίμων πλίνθων 
από τα προϊόντα καθαιρέσεως ------

 22.20
Καθαίρεση πλακοστρώσεων 
δαπέδων παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους 

 

6 22.20.01
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή
για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών

------

7 22.20.02
Με προσοχή, για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών σε ποσοστό 
άνω του 50%

------

 22.22 Καθαίρεση επικεραμώσεων  

8 22.22.01
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή
για την εξαγωγή ακεραίων 
κεράμων

------

9 22.22.02
Με προσοχή, για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών σε ποσοστό 
άνω του 50%

------

10 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων 14-02-01-01

11 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών 
κουφωμάτων ------

12 22.50
Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή
επενδύσεων ------

13 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε 
τύπου ------

14 22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων 14-02-01-01

15 22.55σχετ. Καθαίρεση μεταλλικού ή ξύλινου
φέροντος οργανισμού στέγης

15-02-02-02
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16 22.61
Καθαίρεση επένδυσης τοίχων 
από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες 
ή γυψοσανίδες

------

17 ΑΤΗΕ 8302.1.1
Αποξήλωση σωληνώσεων 
υδρορροών ------

Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ

18 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 01-03-00-00
45453000-7
Εργασίες
γενικής

επισκευής και
ανακαίνισης,

45000000,
45100000,
45250000,
45262000

19 23.05 Πετάσματα ασφαλείας επί 
ικριωμάτων ------

20 23.14
Επενδύσεις πρόσοψης 
ικριωμάτων ------

 32.05 Σκυροδέματα μικρών έργων  

21 32.05.04
Για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 ------

22 35.02
Κατασκευή στρώσεων από 
κυψελωτό κονιόδεμα για την 
μόνωση δωμάτων.

------

23 38.02
Ξυλότυποι χυτών 
μικροκατασκευών 01-04-00-00

24 38.13 Ξυλότυποι εμφανών 
σκυροδεμάτων 01-05-00-00

 38.20
Χαλύβδινοι οπλισμοί 
σκυροδέματος  

25 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας
B500C (S500s) 01-02-01-00

26
ΥΔΡ 10.19

σχετ.

Προστασία διαβρωμένου 
οπλισμού και σποραδική 
αποκατάσταση του 
ενανθρακωμένου σκυροδέματος

------

Γ. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

27 48.50 Διακοσμητικές εμφανείς 
δρομικές πλινθοδομές 03-02-02-00 45453000-7

Εργασίες
γενικής

επισκευής και
ανακαίνισης,

45000000,
45100000,
45250000,
45262000

 49.01
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα  

28 49.01.02 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) 
μπατικών τοίχων ------

29 49.05 Σχ.1
Ενισχύσεις επιχρισμάτων με 
υαλόπλεγμα ------

30 49.05 Σχ.2 Ενισχύσεις ακμών επιχρισμάτων
με υαλόπλεγμα ------

Δ. ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)

31 Β-48 Γαλβανισμένα σιδηρά 
εξαρτήματα

04-01, 04-02,
04-04, 04-09,
04-20, 08-07

45453000-7
Εργασίες
γενικής

επισκευής και
ανακαίνισης,

45000000,
45100000,
45213316,
45310000,
45330000

32 ΑΤΗΕ 8061.1
Συλλεκτήρας υδάτων στέγης 
(ντερές)

33
ΑΤΗΕ

8061.01σχετ. 
Γλάστρα 20Χ30cm ομβρίων 
υδάτων

34
ΑΤΗΕ

8062.01σχετ. 

Υδρορρόη από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική 
ορθογώνια

35
ΑΤΗΕ

8062.02σχετ. 

Υδρορρόη από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα κλειστή ημικυκλική 
ορθογώνια

36
ΑΤΗΕ

8065.2.1σχετ. 
Υδρορροή από σιδηροσωλήνα 
έως Φ5΄΄

37 ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με 
κάλυμμα χρώματος λευκού

Τιμολόγιο - σελ. 11



38
ΑΤΗΕ

Ν\8431.99

Εκκένωση και επαναπλήρωση 
εγκατάστασης κεντρικής 
θέρμανσης.

39
ΑΤΗΕ

Ν\8827.3.2

Ρευματοδότης στεγανός 
χωνευτός πλήρης SCHUKO 
εντάσεως 16Α

40
ΑΤΗΕ

Ν\8992.24.1

Φωτιστικό σώμα οροφής 
στεγανό (πλαφονιέρα) 
κατάλληλο για W.C. με κάλυμμα 
και λάμπα οικονομίας ή led max 
100w e27.

41 Δ.1
Συντήρηση εγκατάστασης 
Θέρμανσης - Ψύξης

42 Δ.2 Συντήρηση εγκατάστασης 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

43 52.51
Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με
απλές μοριοσανίδες ή 
ινοσανίδες

------
45453000-7
Εργασίες
γενικής

επισκευής και
ανακαίνισης,

45000000,
45100000,
45261000,
45420000

44 53.43σχετ. Δάπεδο ξύλινο LAMINATE 03-07-01-02

 53.50 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, 
πάχους τουλάχιστον 12 mm  

45 53.50.03 Από ξυλεία τύπου δρυός ------

46 56.23 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου 
μή τυποποιημένα 03-09-01-00

47 61.05
Φέροντα στοιχεία από 
σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς 
ύψους ή πλευράς έως 160 mm

------

48 61.06
Φέροντα στοιχεία από 
σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς 
ύψους ή πλευράς >160 mm 

------

49 61.12
Γωνιόκρανα προστασίας ακμών 
τοιχοπετασμάτων από 
γυψοσανίδες

------

50 61.13
Γωνιόκρανα προστασίας 
κατακορύφων ακμών 
επιχρισμάτων 

------

51 61.13 Σχ.1
Ειδικά προφίλ για δημιουργία 
κορνιζωμάτων στα επιχρίσματα ------

52 61.13 Σχ.2 Ειδικά προφίλ για δημιουργία 
σκοτιών στα επιχρίσματα ------

53 61.31
Μεταλλικός σκελετός 
τοιχοπετάσματος ------

54 62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου 
από ευθύγραμμες ράβδους 03-08-02-00

 62.60
Θύρες μεταλλικές 
πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, 
μονόφυλλες

 

55 62.60.02

Θύρες πυρασφαλείας, 
μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς
φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 
60 min

------

 62.61
Θύρες μεταλλικές 
πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, 
δίφυλλες

 

56 62.61.02
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες,
ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, 
κλάσης πυραντίστασης 60 min

------

 64.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από 
ράβδους συνήθων διατομών  

57 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από 
ράβδους συνήθων διατομών  
απλού σχεδίου από 
ευθύγραμμες ράβδους

------
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 64.10 Κιγκλιδώματα από 
σιδηροσωλήνες μαύρους  

58 64.10.03
Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ
2'' ------

 65.02 Υαλόθυρες αλουμινίου 
ανοιγόμενες  

 65.02.01
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά 
βαμμένο αλουμίνιο  

59 65.02.01.01 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, 
μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη 03-08-03-00

60 65.02.01.02
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, 
δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη 03-08-03-00

ΣΤ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

 71.01
Αρμολογήματα όψεων 
υφισταμένων τοιχοδομών  

45453000-7
Εργασίες
γενικής

επισκευής και
ανακαίνισης,

45000000,
45100000,
45410000,
45430000 

61 71.01.04 Αρμολογήματα όψεων 
πλινθοδομών παντός είδους ------

62 71.21
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά 
με τσιμεντοκονίαμα 03-03-01-00

63 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με
τσιμεντοκονίαμα 03-03-01-00

64 71.71
Προσαύξηση τιμής 
επιχρισμάτων λόγω ύψους από 
το δάπεδο εργασίας

------

65 71.85 Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο 
κονίαμα ------

66 72.16
Επικεράμωση με κεραμίδια 
ρωμαϊκού τύπου 03-05-01-00

 73.16 Επιστρώσεις με πλάκες 
τσιμέντου  

67 73.16.02
Επιστρώσεις με πλάκες 
τσιμέντου πλευράς άνω των 30 
cm

------

 75.01
Κατώφλια και περιζώματα 
(μπορντούρες) επιστρώσεων 
από μάρμαρο 

 

68 75.01.01
Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο 
πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 
30 cm

------

 75.21 Επιστρώσεις στηθαίων 
(πεζουλίων) με μάρμαρο  

69 75.21.04

Επιστρώσεις στηθαίων με 
μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά 
σκληρό, πάχους 2 cm και 
πλάτους άνω των 20 cm

------

 75.41
Επενδύσεις βαθμίδων μήκους 
έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό  

70 75.41.01
Επενδύσεις βαθμίδων με 
μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm 
(βατήρων/μετώπων)

------

Ζ. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

71 76.14 Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) 
απλοί 03-08-07-01

45453000-7
Εργασίες
γενικής

επισκευής και
ανακαίνισης,

45000000,
45100000,
45320000,
45440000

 76.22
Υαλοπίνακες ασφαλείας 
(LAMINATED)  

72 76.22.04

Υαλοπίνακες ασφαλείας 
(Laminated) συνολικού πάχους 
18 mm 
(6 mm + μεμβράνη + 6 mm + 
μεμβράνη + 6 mm)

03-08-07-02

 76.27
Διπλοί θερμομονωτικοί - 
ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί 
υαλοπίνακες
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73 76.27.01

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού 
πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 
mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 
mm)

03-08-07-02

74 77.01 Υδροχρωματισμοί ασβέστου 
νέων επιφανειών 03-10-02-00

 77.02
Υδροχρωματισμοί ασβέστου 
παλαιών επιφανειών  

75 77.02.01

Υδροχρωματισμοί ασβέστου 
παλαιών επιφανειών με 
επισκευές της επιφανείας σε 
ποσοστό έως 5%

03-10-02-00

76 77.10

Υδροχρωματισμοί επιφανειών 
σκυροδέματος ή 
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

03-10-01-00

77 77.15
Προετοιμασία επιχρισμένων 
επιφανειών τοίχων για 
χρωματισμούς

03-10-02-00

78 77.55

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί 
σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών,
βάσεως νερού η διαλύτου

03-10-03-00

 77.80

Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων με χρώματα 
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως

 

79 77.80.01

Εσωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως

03-10-02-00

80 77.80.02
Εξωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

03-10-02-00

 77.84

Χρωματισμοί επιφανειών 
γυψοσανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως νερού

 

81 77.84.01

Χρωματισμοί επιφανειών 
γυψοσανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς ακρυλικής ή
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 
βάσεως νερού, χωρίς 
σπατουλάρισμα της 
γυψοσανίδας

03-10-02-00

82 77.84.02
Με σπατουλάρισμα της 
γυψοσανίδας 03-10-02-00

 78.05 Γυψοσανίδες  

83 78.05.04
Γυψοσανίδες ανθυγρές, 
επίπεδες, πάχους 12,5 mm ------

 78.10 Τσιμεντοσανίδες  

84 78.10.02
Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, 
πάχους 12,5 mm ------

 78.30 Ψευδοροφή διακοσμητική, 
επισκέψιμη, φωτιστική  

85 78.30.01

Ψευδοροφή διακοσμητική, 
επισκέψιμη, φωτιστική,  από 
πλάκες ορυκτών ινών πάχους 
15 έως 20 mm, 
διαστάσεων 600x600 mm ή 
625x625 mm

03-07-10-01

86 78.35 Ψευδοροφή ανισόπεδη από 
γυψοσανίδες

03-07-10-01
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87 78.91
Επένδυση κατακόρυφης ή 
οριζόντιας επιφάνειας με 
γαλβανισμένη λαμαρίνα

------

88 79.08
Στεγανωτικές επιστρώσεις με 
τσιμεντοειδή υλικά ------

89 79.09 Επίστρωση με απλό 
ασφαλτόπανο 08-05-01-02

90 79.10
Στεγάνωση ξύλινης στέγης με 
λεπτή ελαστομερή 
υδρατμοπερατή μεμβράνη

------

91 79.17
Προστασία στεγανωτικής 
μεμβράνης με στραντζαριστή 
γαλβανισμένη λαμαρίνα

03-06-01-02

92 79.38
Πλήρωση δευτερευόντων αρμών
διαστολής με ελαστομερές 
ακρυλικό υλικό

08-05-02-05

93 79.47
Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες
από αφρώδη εξηλασμένη 
πολυστερίνη πάχους 50 mm

03-06-02-02

94 Z.1

Έλεγχος, επισκευή και 
προμήθεια υλικών για τη 
συντήρηση δημοτικών κτιρίων 
όπου θα προκύψουν 

------

Η. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

95 Η.1

Σύνταξη και υποβολή σχεδίου 
εκτέλεσης εργασιών:
α) την αρμόδια Νομαρχιακή 
Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
σύμφωνα με το άρθρο 12 
«έγκριση  εκτέλεσης εργασιών» 
της εγκυκλίου εφαρμογής του 
Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ Α’ 212/09-
10- 2006) και την Υ.Α. 
8243/1113/1991 αρθρ.. 7 και 
έγκριση του απ΄ αυτή 
β)στην αρμόδια Επιθεώρηση 
Εργασίας εάν ζητηθεί (αρμόδια 
υπηρεσία του Σώματος  
Επιθεώρησης Εργασίας 
σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ. 8 
του Ν. 2639/1998) Έκδοση 
οικοδομικής Άδειας. 15-04

45453000-7
Εργασίες
γενικής

επισκευής και
ανακαίνισης,
45262660-5,
90650000-8, 

96 Η.2
Εργασίες αποξήλωσης στεγών 
από κυματοειδή φύλλα 
αμιαντοτσιμένου.

97 Η.3

Συλλογή συσκευασία σήμανση, 
προσωρινή αποθήκευση και 
διασυνοριακή μεταφορά 
αποβλήτων αμιαντούχων υλικών
που προέκυψαν από τις 
εργασίες αποξήλωσης

98 Η.4

Απορρύπανση χώρων με την 
διεξαγωγή τελικών μετρήσεων 
διάχυσης ινών αμιάντου που να 
αποδεικνύουν ότι είναι κάτω του 
ορίου, σύμφωνα με την 
νομοθεσία και ότι ο χώρος είναι 
καθαρός από αμίαντο.

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
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Άρθρο  : ΟΙΚ 10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,
άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε
τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

Τιμή ανά τόνο (ton)

Α.Τ. : 1

Άρθρο  : ΟΙΚ 10.01.01  Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1101

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 13,50
           (Ολογράφως): δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο  : ΟΙΚ 10.07 Μεταφορές με αυτοκίνητο 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)

Α.Τ. : 2

Άρθρο  : ΟΙΚ 10.07.01 δια μέσου οδών καλής βατότητας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,35
           (Ολογράφως): μηδέν και τριάντα πέντε λεπτά

Α.Τ. : 3

Άρθρο  : ΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία 

υπογείων κλπ χώρων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία
υπογείων  κλπ  χώρων,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  του  έργου  και  την  ΕΤΕΠ  02-03-00-00  "Γενικές
εκσκαφές κτιριακών έργων",  ελαχίστης  πλευράς κάτοψης άνω των 3,00  m και  συγχρόνως  ολικής
επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από
τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου,  εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του
οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται
ιδιαίτερα),  με  την  μόρφωση  των  παρειών  ή  πρανών  και  του  πυθμένα,  τις  τυχόν  απαιτούμενες
σποραδικές  αντιστηρίξεις  των  παρειών  και  την  συσσώρευση  των  προϊόντων  εκσκαφής  σε  μέση
απόσταση έως 30 m.

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

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,80
           (Ολογράφως): δύο και ογδόντα λεπτά

Α.Τ. : 4

Άρθρο  : ΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222

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

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

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,70
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           (Ολογράφως): δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά

Α.Τ. : 5

Άρθρο  : ΟΙΚ 22.05 Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2223 

Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως, καθαρισμός τους από το κονίαμα και
μεταφορά και συγκεντρωσή τους σε σωρούς ευκόλου καταμετρήσεως σε κατάλληλες θέσεις εντός του
γηπέδου, ώστε να μη παρακωλύωνται οι εργασίες. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 11,20
           (Ολογράφως): έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο  : ΟΙΚ 22.20 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 

πάχους

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου,
τύπου  Μάλτας,  πορσελάνης,  μωσαϊκού,  κεραμικών,  σχιστολίθου,  κλπ),  με  το  κονίαμα  στρώσεως
αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως
προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Α.Τ. : 6

Άρθρο  : ΟΙΚ 22.20.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7,90
           (Ολογράφως): επτά και ενενήντα λεπτά

Α.Τ. : 7

Άρθρο  : ΟΙΚ 22.20.02 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237

Συμπεριλαμβάνεται  ο  καθαρισμός  των  ακεραίων  χρησίμων  πλακών  από  το  κονίαμα,  η
μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 11,20
           (Ολογράφως): έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο  : ΟΙΚ 22.22 Καθαίρεση επικεραμώσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Α.Τ. : 8

Άρθρο  : ΟΙΚ 22.22.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6,70
           (Ολογράφως): έξι και εβδομήντα λεπτά

Α.Τ. : 9

Άρθρο  : ΟΙΚ 22.22.02 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50% 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241
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Καθαίρεση με άνω του 60% χρησίμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των
ακεραίων χρησίμων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβασμός τους από τη στέγη, η μεταφορά
τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσμα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 9,00
           (Ολογράφως): εννιά και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 10

Άρθρο  : ΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,60
           (Ολογράφως): πέντε και εξήντα λεπτά

Α.Τ. : 11

Άρθρο  : ΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

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

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 16,80
           (Ολογράφως): δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Α.Τ. : 12

Άρθρο  : ΟΙΚ  22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων
(διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την
μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,60
           (Ολογράφως): πέντε και εξήντα λεπτά

Α.Τ. : 13 

Άρθρο  : ΟΙΚ 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και  του
μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση
ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,60
           (Ολογράφως): πέντε και εξήντα λεπτά

Α.Τ. : 14
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Άρθρο  : ΟΙΚ 22.54 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252 

Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με τα τα απαιτούμενα
ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 9,00
           (Ολογράφως): εννιά και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 15

Άρθρο  : ΟΙΚ 22.55σχετ.  Καθαίρεση μεταλλικού ή ξύλινου φέροντος οργανισμού στέγης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102 

Καθαίρεση  μεταλλικού  ή  ξύλινου  φέροντος  οργανισμού  στέγης  (τεγίδες,  επιτεγίδες,  ζευκτά  κάθε
τύπου),  σε  οποιαδήποτε  ύψος  από  το  δάπεδο  εργασίας,  με  αποσυναρμολόγηση  ή/και  κοπή.
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή
αποθήκευση,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  15-02-02-02  "Καθαιρέσεις  μεταλλικών
κατασκευών με θερμικές μεθόδους".

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.000,00
           (Ολογράφως): χίλια και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 16

Άρθρο  : ΟΙΚ 22.61 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή 

γυψοσανίδες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2239 

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες, οιουδήποτε σχεδίου και
πάχους, μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας.
Συμπεριλαμβάνονται  τα  απαιτούμενα  ικριώματα,  ο  καταβιβασμός  και  διαλογή  των  υλικών,  η
συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, η ταξινόμηση χρησίμων υλικών και η μεταφορά
τους προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,70
           (Ολογράφως): δύο και εβδομήντα λεπτά

Α.Τ. : 17

Άρθρο  : ΑΤΗΕ Κ\8302.1.1          Αποξήλωση σωληνώσεων, υδρορροών κλπ

Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 14  100%

Αποξήλωση-αποσύνδεση-τάπωμα,  μετά  των  μικρουλικών  καθώς  και  μεταφορά  στους  χώρους
απόρριψης, σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, υδρορροών κλπ.

(Μέτρηση σε μ.μ)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,00
           (Ολογράφως): δύο και μηδέν λεπτά

Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ
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Α.Τ. : 18

Άρθρο  : ΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην  τιμή  μονάδας  συμπεριλαμβάνεται  το  ενοίκιο  των  μεταλλικών  πλαισίων  και  στηριγμάτων,  η
μεταφορά  των  πάσης  φύσεως  υλικών  επί  τόπου  του  έργου,  η  εργασία  συναρμολόγησης  και
αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι  επαρκώς στερεωμένα επί  της επιφανείας  του κτιρίου,  δε  θα παρουσιάζουν
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται  ανηγμένα στις  επί  μέρους τιμές
μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,60
           (Ολογράφως): πέντε και εξήντα λεπτά

Α.Τ. : 19

Άρθρο  : ΟΙΚ 23.05 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2304 

Πετάσματα  ασφαλείας  (κατακόρυφα  ή  κεκλιμένα  ή  οριζόντια  πέρα  από  τα  δάπεδα  εργασίας  των
ικριωμάτων,  σανιδώματα,  πατάρια)  επί  ικριωμάτων  από  σανίδες  ή  μεταλλικά  φύλλα,  για  την
προστασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών, διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις
υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας σανιδώματος.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,60
           (Ολογράφως): πέντε και εξήντα λεπτά

Α.Τ. : 20

Άρθρο  : ΟΙΚ 23.14 Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2314.1 

Επένδυση πρόσοψης ικριωμάτων με λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, προσδεμένα με σύρμα ή
συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του ικριώματος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και
τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς τανυσμένα.

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,65
           (Ολογράφως): μηδέν και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο  : ΟΙΚ 32.05 Σκυροδέματα μικρών έργων 

Παραγωγή  σκυροδέματος  μικρών  έργων  επί  τόπου,  με  φορητούς  αναμικτήρες  σκυροδέματος  ή
αυτοκινούμενες  μπετονιέρες,  ποιότητας  έως  C16/20,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  κανονισμού
τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών
ή/και  λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος,  σύμφωνα με την μελέτη του έργου,  χωρίς  την
δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως
πλάγιες μεταφορές και  η εργασία διάστρωσης και  συμπύκνωσης,  σε οποιαδήποτε στάθμη από το
δάπεδο  εργασίας.  Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με
ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με
βάση το άρθρο 32.02.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Α.Τ. : 21

 Άρθρο : ΟΙΚ 32.05.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 106,00
           (Ολογράφως): εκατόν έξι και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 22

Άρθρο  : ΟΙΚ 35.02 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3504 

Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 400 και 600 kg/m3, με
250 kg τσιμέντου ανά m3, στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις για την μόνωση δωμάτων και
την δημιουργία των απαιτουμένων ρύσεων. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου
του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος),  o καθαρισμός της επιφανείας
διάστρωσης  (πλάκα  από  σκυρόδεμα),  η  διάστρωση  σε  πρώτη  φάση  στρώσης  από  κυψελωτό
κονιόδεμα  των  400  kg/m3  (σε  πάχος  ίσο  προς  τα  2/3  του  συνολικού  προβλεπομένου)  και  η
διάστρωση, μετά την παρέλευση του προβλεπομένου από την μελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους
με κυψελωτό κονιόδεμα των 600 kg/m3.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 110,00
           (Ολογράφως): εκατόν δέκα και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 23

Άρθρο  : ΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή τους
(π.χ.  φρεατίων,  επιστέψεων  τοίχων,  βαθμίδων,  περιζωμάτων  εμβαδού  μέχρι  0,30  m2  κλπ),  σε
οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος,  σύμφωνα με την μελέτη και  την ΕΤΕΠ 01-04-00-00
"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".

Στην  τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  η  φθορά και  απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών,  η
εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης
όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 22,50
           (Ολογράφως): είκοσι δύο και πενήντα λεπτά

Α.Τ. : 24

Άρθρο  : ΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3841

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα πλακέ
τύπου  ΒΕΤΟFORM ή  πλανισμένες  σανίδες  σε  αρίστη  κατάσταση  (καινουργής  ξυλεία  ή  ξυέία  με
λιγώτερες  από  πέντε  χρήσεις),  για  την  επίτευξη  του  προβλεπόμενου  επιφανειακού  τελειώματος,
σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ 01-05-00-00  "Καλούπια  εμφανούς  (ανεπένδυτου)  έγχυτου
σκυροδέματος".  

Τιμολόγιο - σελ. 21



Συμπεριλαμβάνεται  η  επάλειψη  των  ξυλοτύπων  με  κατάλληλο  αντικολλητικό  υλικό,  η  τοποθέτηση
πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών
του ξυλότυπου., 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 20,25
           (Ολογράφως): είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά

Άρθρο  : ΟΙΚ 38.20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Προμήθεια  και  μεταφορά επί  τόπου  του  έργου  χάλυβα  οπλισμού  σκυροδέματος,  μορφής  διατομών,
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη,
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια
οπλισμού.  Εκτέλεση  εργασιών  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  01-02-01-00  "Χαλύβδινος  οπλισμός
σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με
μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 

Οι Πίνακες θα συντασσονται  βάσει  των σχεδίων της μελέτης και  θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης,
τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη
ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός
του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.

Ονομ. 
διάμετρος

(mm)

Πεδίο εφαρμογής

Ονομ.
διατομή 

(mm2)

Ονομ. 
μάζα/
μέτρο 
(kg/m)

Ράβδοι
Κουλούρες και

ευθυγραμμισμένα
προϊόντα

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα
πλέγματα και
δικτυώματα

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0   19,6 0,154
5,5   23,8 0,187
6,0      28,3 0,222
6,5   33,2 0,260
7,0   38,5 0,302
7,5   44,2 0,347
8,0      50,3 0,395

10,0    78,5 0,617
12,0    113 0,888
14,0    154 1,21
16,0    201 1,58
18,0  254 2,00
20,0  314 2,47
22,0  380 2,98
25,0  491 3,85
28,0  616 4,83
32,0  804 6,31
40,0  1257 9,86
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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.

Α.Τ. : 25

Άρθρο  : ΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,07
           (Ολογράφως): ένα και επτά λεπτά

Α.Τ. : 26

Άρθρο : ΥΔΡ 10.19 σχετ.  Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και σποραδική αποκατάσταση 

του ενανθρακωμένου σκυροδέματος  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370

Προστασία διαβρωµένου οπλισµού και αποκατάσταση του ενανθρακωµένου σκυροδέµατος σύµφωνα
µε την Τεχνική Περιγραφή Εργασιών και τις οδηγίες της Επίβλεψης που περιλαµβάνει:

 την σποραδική αποκατάσταση σε ποσοστό από 20%-60% το m2.

 την  τοπική  καθαίρεση  του  σκυροδέµατος  σε  ικανό  πλάτος  εκατέρωθεν  της  περιοχής
επέµβασης

 τον µηχανικό καθαρισµό της επιφάνειας στην οποία θα εφαρµοσθεί η επισκευαστική κονία
προστασίας του οπλισµού

 επικάλυψη  του  οπλισµού  µε  τσιµεντοειδές  κονίαµα  προστασίας  και  ενίσχυσης  της
πρόσφυσης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού

 επικάλυψη  της  διαβρωµένης  επιφάνειας  σκυροδέµατος  (περιοχή  ενανθράκωσης)  µε
επισκευαστικό κονίαµα πάχους 1 cm σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού

 εξοµάλυνση  και  σφράγιση  πορώδους µε  τσιµεντοειδές  πάχους  1,5  mm σύµφωνα  µε  τις
προδιαγραφές του υλικού

Πλήρης περαιωµένη εργασία καθαίρεσης, καθαρισµού, επικάλυψης και εξοµάλυνσης σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 45,00
           (Ολογράφως): σαράντα πέντε και μηδέν λεπτά
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Γ. ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

Α.Τ. : 27

Άρθρο  : ΟΙΚ 48.50 Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4622.1

Διακοσμητική εμφανής πλινθοδομή, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από
οπτόπλινθους", οποιουδήποτε σχεδίου, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομική), με συμπαγείς οπτοπλίνθους
διαστάσεων 20x10x5 cm, που δομoύνται με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου. 

Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  όλων  των  απαιτουμένων  υλικών  επί  τόπου,  η  δαπάνη  του
απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάματος κτισίματος, οι πλάγιες
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο
καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 56,00
           (Ολογράφως): πενήντα έξι και μηδέν λεπτά

Άρθρο  : ΟΙΚ 49.01 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213

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

Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  των  απαιτουμένων  υλικών  επί  τόπου,  οι  πλάγιες  μεταφορές,  τα
ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου
από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 

Στην  περίπτωση  κατασκευής  διαζωμάτων  μεγαλύτερης  διατομής,  η  τιμή  του  παρόντος  άρθρου
προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν
των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Α.Τ. : 28

Άρθρο  : ΟΙΚ 49.01.02 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 21,78
           (Ολογράφως): είκοσι ένα και εβδομήντα οκτώ λεπτά

Α.Τ. : 29

Άρθρο  : ΟΙΚ 49.05 Σχ.1 Ενισχύσεις επιχρισμάτων με υαλόπλεγμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 

Ενίσχυση  επιχρισμάτων  με  υαλόπλεγμα  (160  gr/m2)  επί  πλακών  εξηλασμένης  πολυστερίνης.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του πλέγματος και η στερέωσή του επί των πλακών με κατάλληλη
οργανική κόλλα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού και τις υποδείξεις της
υπηρεσίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,00
           (Ολογράφως): πέντε και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 30

Άρθρο  : ΟΙΚ 49.05 Σχ.2 Ενισχύσεις ακμών επιχρισμάτων με υαλόπλεγμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 
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Ενίσχυση ακμών επιχρισμάτων με υαλόπλεγμα (160  gr/m2) επί πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του πλέγματος και η στερέωσή του επί των πλακών με κατάλληλη
οργανική κόλλα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού και τις υποδείξεις της
υπηρεσίας. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,60
           (Ολογράφως): ένα και εξήντα λεπτά

Δ. ΔΙΚΤΥΑ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ)

Α.Τ. : 31

Άρθρο : Β-48 Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2672

Κατασκευή πλαισίων, καλυμμάτων, εσχαρών, αγκυρώσεων και λοιπών απλών σιδηρών εξαρτημάτων
φρεατίων,  σύμφωνα  με  την μελέτη,  από μορφοχάλυβα κατηγορίας  S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025,
γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

 η προμήθεια των απαιτουμένων διατομών μορφοχάλυβα και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τα
σχέδια (κοπές,  λοξοτμήσεις,  διατρήσεις,  συγκολλήσεις κλπ) σε εγκατάσταση εξοπλισμένη με τις
απαιτούμενες εργαλειομηχανές

 το θερμό γαλβάνισμα της έτοιμης κατασκευής 

 τα  απαιτούμενα  εξαρτήματα  λειτουργίας  και  στερέωσης  (στροφείς,  περικόχλια  κλπ),  όλα
γαλβανισμένα εν θερμώ

 η μεταφορά των ετοίμων γαλβανισμένων στοιχείων στην θέση εγκατάστασης

 η διάνοιξη οπών σε υπάρχοντα στοιχεία από σκυρόδεμα για την πάκτωση των γαλβανισμένων
στοιχείων

 η παρασκευή και εφαρμογή τσιμεντοκονίας για την έδραση και πάκτωση των στοιχείων

 η τοποθέτηση και στερέωση των γαλβανισμένων στοιχείων στις προβλεπόμενες από την μελέτη
θέσεις και στάθμες

Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται και οι οπλισμοί σύνδεσης των πλακών ή φορέων πρόσβασης με τα
ακρόβαθρα.
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο γαλβανισμένων σιδηρών εξαρτημάτων πλήρως τοποθετημένων (kg).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,60
           (Ολογράφως): δύο και εξήντα λεπτά

Α.Τ. : 32

Άρθρο :ΑΤΗΕ 8061.1 Συλλεκτήρας υδάτων στέγης (ντερές)

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1  100%

Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης   (ντερές)  από   γαλβανισμένη   λαμαρίνα   πάχους   0,6  έως  0,8  mm
συμπεριλαμβανομένων των υλικών συγκολλήσεως, στερεώσεως και κάθε φύσεως εργασίας για πλήρη
λειτουργία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 42,62
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           (Ολογράφως): σαράντα δύο και εξήντα δύο λεπτά

Α.Τ. : 33

Άρθρο :ΑΤΗΕ 8061.01σχετ. Γλάστρα 20Χ30cm ομβρίων υδάτων.

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1  100%

Γλάστρα 20Χ30cm ομβρίων υδάτων, από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 εώς 0,8mm, κορνιζωτή,
συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως κλπ. Όπως και της εργασίας πλήρους τοποθετήσεως.

Μέτρηση σε τεμάχια (τεμ.)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 40,00
           (Ολογράφως): σαράντα και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 34

Άρθρο :ΑΤΗΕ  8062.01σχετ. Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα  ανοικτή  ημικυκλική
ορθογώνια
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1  100%

Υδρορρόη  από γαλβανισμένη λαμαρίνα, ανοικτή ημικυκλική ορθογώνια, πάχους  0,6 έως  0,8  ΜΜ
συμπεριλαμβανομένων    των    υλικών    συνδέσεως,    των   στηριγμάτων  στερεώσεως,
τοποθετουμένων   στις  αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 Μ και της εξ’ 6  CM
τουλάχιστον   επικαλύψεως  [καβαλλήματος]   του   ενός  τεμαχίου  με  το  άλλο όπως εξαρτημάτων,
μικρουλικών και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

Μέτρηση σε κιλά άνευ εξαρτημάτων (Kgr)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 16,00
           (Ολογράφως): δέκα έξι και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 35

Άρθρο :ΑΤΗΕ  8062.02σχετ. Υδρορρόη  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα  κλειστή  ημικυκλική
ορθογώνια
Κωδικός αναθεώρησης:ΗΛΜ 1  100%

Υδρορρόη  από γαλβανισμένη λαμαρίνα,κλειστή ημικυκλική ορθογώνια,  πάχους 0,6  έως 0,8  ΜΜ
συμπεριλαμβανομένων    των    υλικών    συνδέσεως,    των   στηριγμάτων  στερεώσεως,
τοποθετουμένων   στις  αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 Μ και της   εξ'  6  CM
τουλάχιστον   επικαλύψεως  [καβαλλήματος]   του   ενός  τεμαχίου  με  το  άλλο όπως εξαρτημάτων,
μικρουλικών και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

Μέτρηση σε κιλά άνευ εξαρτημάτων (Kgr)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 9,60
           (Ολογράφως): εννέα και εξήντα λεπτά

Α.Τ. : 36

Άρθρο :ΑΤΗΕ 8065.2.1σχετ. Υδρορροή από σιδηροσωλήνα έως Φ5΄΄

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1  100%

Υδρορροή από σιδηροσωλήνα Φ3'' έως Φ5'' συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εξαρτημάτων, των
υλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και
ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 Μ και 6cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με
το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως.

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 16,00
           (Ολογράφως): δέκα έξι και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 37

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2      Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού
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Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 18  100%

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία
πλήρους τοποθετήσεως.(1 τεμ) χρώματος λευκού

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 20,66
           (Ολογράφως): είκοσι και εξήντα έξι λεπτά

Α.Τ. : 38

Άρθρο : ΑΤΗΕ\8431.99 Εκκένωση και επαναπλήρωση εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης.

Κωδικός αναθεώρησης:   ΗΛΜ 26 100%

Εκκένωση  και  επαναπλήρωση  εγκατάστασης  κεντρικής  θέρμανσης,  για  την  αντικατάσταση
θερμαντικών σωμάτων, διακοπτών, βαννών, κυκλοφορητών, φθαρμένων τμημάτων σωλήνων κ. λ. π.,
δηλαδή  εργασία εκκένωσης ολόκληρης της εγκατάστασης του οποίου (ενός) κτιρίου του Α. Π. Θ.  από
το λεβητοστάσιο καί  επαναπλήρωση αυτής, τον  εξαερισμό του δικτύου και όλων των θερμαντικών
σωμάτων αυτού (του κτιρίου) και παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Μέτρηση σε τεμάχια (τεμ.)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 104,00
           (Ολογράφως) : εκατόν τέσσερα και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 39

Άρθρο : ΑΤΗΕ\8827.3.2 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16Α.

Κωδικός αναθεώρησης:   ΗΛΜ 049 

Ρευματοδότης  στεγανός  SCHUKO-εντάσεως  16A  με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση,
μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία.

Μέτρηση σε τεμάχια (τεμ.)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,05
           (Ολογράφως) : έντεκα και πέντε λεπτά

Α.Τ. : 40

Άρθρο : ΑΤΗΕ\8992.24.1  Φωτιστικό σώμα οροφής στεγανό (πλαφονιέρα) κατάλληλο για W.C.
με κάλυμμα και λάμπα οικονομίας ή led max 100w e27.

Κωδικός αναθεώρησης:   ΗΛΜ 049 

Φωτιστικό σώμα οροφής στεγανό (πλαφονιέρα) κατάλληλο για W.C. με κάλυμμα και λάμπα οικονομίας
ή led max 100w e27, προμήθεια προσκόμιση, μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέο σε
λειτουργία.

Μέτρηση σε τεμάχια (τεμ.)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 25,00
           (Ολογράφως) : είκοσι πέντε και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 41

Άρθρο : Δ.1  Συντήρηση εγκατάστασης Θέρμανσης - Ψύξης

Χωρίς αναθεώρηση 

Στην  τιμή  του  άρθρου  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  για  τον  έλεγχο,  την  εργασία  επισκευής  και  την
προμήθεια των υλικών για τη συντήρηση της εγκατάστασης Θέρμανσης -Ψύξης.
Η τιμολόγηση των εργασιών και των προς προμήθεια υλικών θα γίνεται με βάση την έρευνα αγοράς
και συγκριτικά με τα Τιμολόγια Δημοσίων Έργων,  για να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή τιμή σε
σχέση με την ποιότητα.
Στην  πλήρη  συντήρηση  της  εγκατάστασης  Θέρμανσης  -Ψύξης  περιλαμβάνεται  η  μεταφορά,  η
προμήθεια και τοποθέτηση των υλικών και μικροϋλικών για παντός είδους εργασίες που απαιτούνται
και που δεν αναφέρονται ρητά στο παραπάνω άρθρο.

Μέτρηση σε τεμάχια (τεμ.)
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.500,00
           (Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 42

Άρθρο : Δ.2  Συντήρηση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Χωρίς αναθεώρηση 

Στην  τιμή  του  άρθρου  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  για  τον  έλεγχο,  την  εργασία  επισκευής  και  την
προμήθεια των υλικών για τη συντήρηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.
Η τιμολόγηση των εργασιών και των προς προμήθεια υλικών θα γίνεται με βάση την έρευνα αγοράς
και συγκριτικά με τα Τιμολόγια Δημοσίων Έργων,  για να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή τιμή σε
σχέση με την ποιότητα.
Στην πλήρη συντήρηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης περιλαμβάνεται η μεταφορά, η προμήθεια
και τοποθέτηση των υλικών και μικροϋλικών για παντός είδους εργασίες που απαιτούνται και που δεν
αναφέρονται ρητά στο παραπάνω άρθρο.

Μέτρηση σε τεμάχια (τεμ.)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.500,00
           (Ολογράφως) : χίλια πεντακόσια και μηδέν λεπτά

Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
 

Α.Τ. : 43

Άρθρο: ΟΙΚ 52.51 Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή ινοσανίδες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5251 

Επικαλύψεις  σκελετών  τοίχων  με  απλές  μοριοσανίδες  ή  ινοσανίδες  πάχους  16  mm,  κατάλληλα
στερεωμένες σε υπάρχοντες σκελετούς, με τα υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την εργασία
πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επενδυμένης επιφάνειας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,50
           (Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Α.Τ. : 44

Άρθρο: ΟΙΚ 53.43 σχετ. Δάπεδο ξύλινο LAMINATE

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5343 

Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων, τύπου "laminate", σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα κολλητά δάπεδα",
ανεξάρτητα από διαστάσεις και σχέδιο τοποθέτησης, πάχους 8 έως 10 mm που εφαρμόζεται με ειδική
κόλλα σε οριζόντια όμαλή επιφάνεια κατάλληλα επεξεργασμένη και καθαρή.

Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  των  δρύινων  λωρίδων  τύπου  "laminate",και  της
κόλλας,  τα  μικροϋλικά,  η  εργασία  προετοιμασίας  της  επιφάνειας  εφαρμογής  και  επικόλλησης  του
δαπέδου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 18,00
           (Ολογράφως) : δέκα οκτώ και μηδέν λεπτά
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Άρθρο: ΟΙΚ 53.50 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 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)

Α.Τ. : 45

Άρθρο: 53.50.03 Από ξυλεία τύπου δρυός
                                                

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5353

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,30
           (Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά

Α.Τ. : 46

Άρθρο: ΟΙΚ 56.23 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού
πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε
όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες,
κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή
σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα
 Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm
 Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο

επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με
περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλευμένες ακμές. 

 Τα φύλλα  (μονά  ή  διπλά)  από  νοβοπάν  με  μελαμίνη  οιουδήποτε  χρώματος,  εσωτερικά  και
εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3
mm με στρογγυλευμένες ακμές. 

 Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα)  φύλλων και  κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου
διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 

 Στήριξη  της  κατασκευής  σε  ρυθμιζόμενα  ποδαρικά  με  απόληξη  από  πλαστικό  προφίλ  για  την
προστασία τους από την υγρασία 

 Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm. 

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 225,00
           (Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 47

Άρθρο  : ΟΙΚ 61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160
mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104

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

Με  την  τιμή  του  παρόντος  άρθρου  τιμολογούνται  και  τα  ειδικά  εξαρτήματα  μεταλλικών
πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων. 

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων. 
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,70
           (Ολογράφως): δύο και εβδομήντα λεπτά

Α.Τ. : 48

Άρθρο  : ΟΙΚ 61.06 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160
mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104

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

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,80
           (Ολογράφως): δύο και ογδόντα λεπτά

Α.Τ. : 49

Άρθρο  : ΟΙΚ 61.12 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6116

Γωνιόκρανα  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα  πάχους  1,00  mm,  κατάλληλα  διαμορφωμένη,  διατομής
30x30  mm,  τοποθετούμενα  για  προστασία  των  κατακόρυφων  ακμών  γωνιών  τοιχοπετασμάτων,
στερεούμενα με γαλβανισμένες βίδες, στον μεταλλικό σκελετό του τοιχοπετάσματος. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,90
           (Ολογράφως): τρία και ενενήντα λεπτά

Α.Τ. : 50

Άρθρο  : ΟΙΚ 61.13 Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6116

Γωνιόκρανα  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα  πάχους  1,00  mm,  κατάλληλα  διαμορφωμένη,  διατομής
30x30  mm,  τοποθετούμενα  για  προστασία  των  κατακόρυφων  ακμών  επιχρισμένων  τοίχων,
στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία στον τοίχο. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,60
           (Ολογράφως): δύο και εξήντα λεπτά

Α.Τ. : 51

Άρθρο  : ΟΙΚ 61.13 Σχ.1 Ειδικά προφίλ για δημιουργία κορνιζωμάτων στα επιχρίσματα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6116

Ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένη λαμαρίνα κατάλληλα διαμορφωμένη σε σχήμα L διαστάσεων 10/50,
ενδεικτικού  τύπου  CATNIK ή  KNAUF,  τοποθετημένα  για  τη  δημιουργία  νέων  επιπέδων  σε
επιχρίσματα, κορνιζωμάτων, πλαισίων και την προστασία των ακμών των επιχρισμάτων, στερεούμενα
με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία στον τοίχο.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,65
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           (Ολογράφως): δύο και εξήντα πέντε λεπτά

Α.Τ. : 52

Άρθρο  : ΟΙΚ 61.13 Σχ.2 Ειδικά προφίλ για δημιουργία σκοτιών στα επιχρίσματα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6116

Ειδικά  τεμάχια  από  γαλβανισμένη  λαμαρίνα  κατάλληλα  διαμορφωμένη  σε  σχήμα  Π  διαστάσεων
10/30/10,  ενδεικτικού  τύπου  CATNIK ή  KNAUF,  τοποθετημένα  για  τη  δημιουργία  σκοτίας  και  την
προστασία των ακμών των επιχρισμάτων, στερεούμενα με γαλβανισμένους ήλους και τσιμεντοκονία
στον τοίχο.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,15
           (Ολογράφως): δύο και δέκα πέντε λεπτά

Α.Τ. : 53

Άρθρο  : ΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118

Κατασκευή  μεταλλικού  σκελετού  για  την  τοποθέτηση  μη  φέροντος  τοιχοπετάσματος  με  ή  χωρίς
ανοίγματα  (εκτός  ψευδοροφών),  σύμφωνα  με  την  μελέτη,  σε  οποιοδήποτε  ύψος  από  το  δάπεδο
εργασίας,  από  απλές  στραντζαριστές  διατομές  γαλβανισμένου  μορφοσιδήρου  ή  διατομές
στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα
ή  χημικά  βύσματα  και  γενικά  μορφοσίδηρος,  στρατζαριστές  διατομές,  βύσματα,  σύνδεσμοι  και
μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,80
           (Ολογράφως): δύο και ογδόντα λεπτά

Α.Τ. : 54

Άρθρο  : ΟΙΚ 62.21Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6221 

Κατασκευή  και  τοποθέτηση  σιδηρών  θυρών,  απλού  σχεδίου  από  ευθύγραμμες  ράβδους
οποιασδήποτε  διατομής,  καρφωτών,  με  ή  χωρίς  εντορμίες,  με  όλα  τα  εξαρτήματα  στερέωσης,
ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη
και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,00
           (Ολογράφως): πέντε και μηδέν λεπτά

Άρθρο  : ΟΙΚ 62.60 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236

Προμήθεια  και  τοποθέτηση  μονόφυλλης  μεταλλικής  ανοιγόμενης  θύρας  πυρασφαλείας,
συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης
από  κάσσα  από  στραντζαρισμένη  λαμαρίνα  DKP  ελαχίστου  πάχους  2,0  mm  με  διάταξη
καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική
επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση
από  ορυκτοβάμβακα  πυκνότητος  τουλάχιστον  140  kg/m3  με  συνδετικό  υλικό  αποτελούμενο  από
ορυκτές κόλλες (όχι  φαινολικές ρητίνες),  με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD),
κλειδαριά  και  χειρολαβές  πυρασφαλείας  εξ  ολοκλήρου  από  χαλύβδινα  εξαρτήματα  με  ιδιαίτερο
πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η
κάσσα  και  τα  θυρόφυλλα  θα  είναι  ηλεκτροστατικά  βαμμένα  στο  εργοστάσιο,  σε  επόχρωση  της
επιλογής της Υπηρεσίας. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας
στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η
τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

Τιμολόγιο - σελ. 31



Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Α.Τ. : 55

Άρθρο  :  ΟΙΚ 62.60.02 Θύρες πυρασφαλείας,  μονόφυλλες,  ανοιγόμενες,  χωρίς φεγγίτη,
κλάσης πυραντίστασης 60 min

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 280,00
           (Ολογράφως): διακόσια ογδόντα και μηδέν λεπτά

Άρθρο  : ΟΙΚ 62.61 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης
από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο  Φορέα,  αποτελούμενης  από κάσσα
από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ.
από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα
ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5  mm και  εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα
πυκνότητος  τουλάχιστον  140  kg/m3  με  συνδετικό  υλικό  αποτελούμενο  από  ορυκτές  κόλλες  (όχι
φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές
πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας,
μηχανισμό  επαναφοράς  (σούστα)  πυρασφαλείας,  μηχανισμό  προτεραιότητας  κλεισίματος  φύλλων,
σύρτες  χαλύβδινους  ακινητοποίησης  του  ενός  θυροφύλλου  και  μπάρα  πανικού.  Η  κάσσα  και  τα
θυρόφυλλα  θα  είναι  ηλεκτροστατικά  βαμμένα  στο  εργοστάσιο,  σε  επόχρωση  της  επιλογής  της
Υπηρεσίας. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσσας
στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η
τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Α.Τ. : 56

Άρθρο  : ΟΙΚ 62.61.02 Θύρες πυρασφαλείας,  δίφυλλες, ανοιγόμενες,  χωρίς φεγγίτη, κλάσης
πυραντίστασης 60 min

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 335,00
           (Ολογράφως): τριακόσια τριάντα πέντε και μηδέν λεπτά

Άρθρο  : ΟΙΚ 64.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 

Κατασκευή  και  τοποθέτηση  σιδηρών  κιγκλιδωμάτων  εξωστών,  κλιμάκων,  περιφράξεων  κλπ.,  από
ράβδους συνήθων διατομών.  Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  του μορφοσιδήρου και  των υλικών
ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των
κιγκλιδωμάτων.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

Α.Τ. : 57

Άρθρο  : ΟΙΚ 64.01.01 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 4,50
           (Ολογράφως): τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο  : ΟΙΚ 64.10 Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους 

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)
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Α.Τ. : 58

Άρθρο  : ΟΙΚ 64.10.03 Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2"

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6413

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 16,80
           (Ολογράφως): δέκα έξι και ογδόντα λεπτά

Άρθρο  : ΟΙΚ 65.02 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων,σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
                               

Άρθρο  : ΟΙΚ 65.02.01 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο
 
Α.Τ. : 59

Άρθρο  : ΟΙΚ 65.02.01.01 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 165,00
           (Ολογράφως): εκατόν εξήντα πέντε και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 60

Άρθρο  : ΟΙΚ 65.02.01.02 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6503

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 155,00
           (Ολογράφως): εκατόν πενήντα πέντε και μηδέν λεπτά

ΣΤ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο :ΟΙΚ 71.01  Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών 

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 450
kg  τσιμέντου  με  λεπτόκκοκη  άμμο.  Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  των  υλικών  επί  τόπου,  η
επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με
καθαρό νερό και  μεταλλική βούρτσα μέχρι  βάθους 2  έως 3 cm από την επιφάνεια  του  τοίχου,  η
διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία,
η συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως

Α.Τ. : 61

Άρθρο :  ΟΙΚ 71.01.04    Αρμολογήματα όψεων πλινθοδομών παντός είδους 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7104

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 16,80
           (Ολογράφως): δεκαέξι και ογδόντα λεπτά

Α.Τ. : 62

Άρθρο :  ΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121 
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Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις
στρώσεις,  από  τις  οποίες  η  πρώτη  πιτσιλιστή,  η  δεύτερη  στρωτή  (λάσπωμα)  και  τρίτη  τριπτή
(τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m
από  το  δάπεδο  εργασίας,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ 03-03-01-00  "Επιχρίσματα  με
κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 13,50
           (Ολογράφως): δεκατρία και πενήντα λεπτά

Α.Τ. : 63

Άρθρο :  ΟΙΚ 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122 

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις τρείς
στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το
δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που
παρασκευάζονται επί τόπου".

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 14,00
           (Ολογράφως): δέκα τέσσερα και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 64

Άρθρο :  ΟΙΚ 71.71 Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7171 

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00  m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00  m ύψους από το
κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο, εξώστη). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,68
           (Ολογράφως): μηδέν και εξήντα οκτώ λεπτά

Α.Τ. : 65

Άρθρο :  ΟΙΚ 71.85 Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136 

Επιχρίσματα τοίχων ή οροφών με έτοιμο κονίαμα των 150 kg τσιμέντου ανά m3, με έγρωμα
πρόσμικτα,  βιομηχανικής προέλευσης,  παραδιδόμενο σε σάκκους ή σιλό,  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
998-1  "Προδιαγραφή  κονιαμάτων  τοιχοποιίας  -  Μέρος  1:  Εξωτερικά  και  εσωτερικά
επιχρίσματα", με σήμανση CE.
Συμπεριλαμβάνεται  η προμήθεια του υλικού επί τόπου,  οι  πλάγιες μεταφορές,  η απώλεια
υλικού (φύρα), τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 18,00
           (Ολογράφως): δέκα οκτώ και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 66

Άρθρο :  ΟΙΚ 72.16 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211 
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Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους
ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών
".

Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  των  απαιτουμένων  τύπων  κεραμιδιών,  ήλων,  σύρματος
γαλβανισμένου  και  τσιμεντοκονιάματος  των  450  kg  επί  τόπου,  τα  ικριώματα  και  η  εργασία
τοποθετήσεως  και  προσδέσεως  των  κεραμιδιών  με  σύρμα  και  η  κολυμβητή  τοποθέτηση  των
ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 23,50
           (Ολογράφως): είκοσι τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο :  ΟΙΚ 73.16 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Α.Τ. : 67

Άρθρο :  ΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7316

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 13,50
           (Ολογράφως): δέκα τρία και πενήντα λεπτά

Άρθρο :  ΟΙΚ 75.01 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο 

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)

Α.Τ. : 68

Άρθρο :  ΟΙΚ 75.01.01 Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7501

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 78,50
           (Ολογράφως): εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο :  75.21 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο 

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00
"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  των  πλακών  σχιστού  μαρμάρου  επί  τόπου,  τα  υλικά
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής
των  πλακών,  μόρφωσης  εγκοπής  (ποταμού)  κάτω  από  το  εξέχον  άκρο,  λειότριψης,  στρώσης,
αρμολογήματος και καθαρισμού 

Oι  τιμές  του  παρόντος  άρθρου αναφέρονται  σε  μάρμαρο προέλευσης Βέροιας,  λευκό,  εξαιρετικής
ποιότητος (extra)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
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Α.Τ. : 69

Άρθρο :  ΟΙΚ 75.21.04 Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,
πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7526 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 73,00
           (Ολογράφως): εβδομήντα τρία και μηδέν λεπτά

Άρθρο :  ΟΙΚ 75.41 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό

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

Α.Τ. : 70

Άρθρο :  ΟΙΚ 75.41.01 Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 39,00
           (Ολογράφως): τριάντα εννιά και μηδέν λεπτά

Ζ. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

Α.Τ. : 71

Άρθρο :  ΟΙΚ 76.14 Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7614 

Υαλοπίνακες  αδιαφανείς  (ματ)  απλοί,  πάχους  3  mm,  οποποιωνδήποτε  διαστάσεων,  πλήρως
τοποθετημένοι με στόκο και καρφάκια ή μεταλλικούς συνδέσμους ή πηχάκια (ξύλινα ή μεταλλικά) σε
ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί
εν επαφή υαλοπίνακες".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 31,00
           (Ολογράφως): τριάντα ένα και μηδέν λεπτά

Άρθρο :  ΟΙΚ 76.22 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float)
και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με
ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και  σιλικόνη.  Υλικά και  μικροϋλικά επί  τόπου και
εργασία  πλήρους  τοποθέτησης,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-08-07-02  "Διπλοί
υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό".
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Α.Τ. : 72

Άρθρο :  ΟΙΚ 76.22.04 Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + 
μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 73,00
           (Ολογράφως): εβδομήντα τρία και μηδέν λεπτά

Άρθρο :  ΟΙΚ 76.27 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED),
oποποιωνδήποτε  διαστάσεων,  απόχρωσης,  βαθμού  φωτοδιαπερατότητας  και  βαθμού
φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο
κενό". πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία,
με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Α.Τ. : 73

Άρθρο :  ΟΙΚ 76.27.01 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8
mm, κρύσταλλο 5 mm) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 50,00
           (Ολογράφως): πενήντα και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 74

Άρθρο :  ΟΙΚ 77.01 Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7701 

Υδροχρωματισμοί  ασβέστου  νέων  επιφανειών,  εσωτερικών  ή  εξωτερικών  τοίχων  ή  οροφών,  με
ψεκαστήρα  ή/και  χρωστήρα,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-02-00  "Χρωματισμοί
επιφανειών επιχρισμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,70
           (Ολογράφως): ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο :  ΟΙΚ 77.02 Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7706 

Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών υδροχρωματισμένων επιφανειών, με ψεκαστήρα ή χρωστήρα,
με  σποραδικές  επισκευές  της  επιφανείας,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-02-00
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Α.Τ. : 75

Άρθρο :  ΟΙΚ 77.02.01 Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7706

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,20
           (Ολογράφως): δύο και είκοσι λεπτά

Α.Τ. : 76

Άρθρο  :   ΟΙΚ  77.10  Υδροχρωματισμοί  επιφανειών  σκυροδέματος  ή  τσιμεντοκονιάματος  με
ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725 
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Υδροχρωματισμοί  με  τσιμεντόχρωμα  επιφανειών  σκυροδέματος  ή  τσιμεντο-κονιάματος,  σε  δύο  ή
περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125
μικρά.  Υλικά  πάσης  φύσεως  και  εργασία,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-01-00
"Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 3,90
           (Ολογράφως): τρία και ενενήντα λεπτά

Α.Τ. : 77

Άρθρο :  ΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735 

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,70
           (Ολογράφως): ένα και εβδομήντα λεπτά

Α.Τ. : 78

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755 

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 6,70
           (Ολογράφως): έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο  :   ΟΙΚ  77.80  Χρωματισμοί  επί  επιφανειών  επιχρισμάτων  με  χρώματα  υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Α.Τ. : 79

Άρθρο  :  ΟΙΚ  77.80.01  Εσωτερικών  επιφανειών  με  χρήση  χρωμάτων,  ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 9,00
           (Ολογράφως): εννιά και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 80
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Άρθρο :  ΟΙΚ 77.80.02 Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-
ακριλικής βάσεως.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 10,10
           (Ολογράφως): δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο :  ΟΙΚ 77.84 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1 

Χρωματισμοί  επιφανειών  γυψοσανίδων  με  χρώμα  υδατικής  διασποράς  ακρυλικής  ή  βινυλικής  ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00
"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία  των  επιφανειών,  εφαρμογή  ειδικής  γάζας  στις  συναρμογές  των  γυψοσανίδων,
αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της απορροφήτικότητάς
της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.
Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Α.Τ. : 81

Άρθρο :  ΟΙΚ 77.84.01 Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 9,00
           (Ολογράφως): εννιά και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 82

Άρθρο :  ΟΙΚ 77.84.02 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 12,40
           (Ολογράφως): δώδεκα και σαράντα λεπτά

Άρθρο :  ΟΙΚ 78.05 Γυψοσανίδες

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, για την
επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2,
επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται ιδιαιτέρως). 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου μικρότερου από
0.72  m2,  οι  τιμές  των  άρθρων  78.05.01.εως  78.05.12  προσαυξάνονται  με  την  τιμή  του  άρθρου
78.05.13.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Α.Τ. : 83

Άρθρο :  ΟΙΚ 78.05.04 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 15,50
           (Ολογράφως): δέκα πέντε και πενήντα λεπτά

Άρθρο :  ΟΙΚ 78.10 Τσιμεντοσανίδες

Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12467,  με  σήμανση  CE,  τοποθετημένες  σε  κατακόρυφη  ή  οριζόντια  επιφάνεια,  μετά  των  υλικών
στοκαρίσματος  των  αρμών  και  των  μέσων  στερέωσης  (πχ  βίδες)  με  την  εργασία  πλήρους
τοποθέτησης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Α.Τ. : 84

Άρθρο :  ΟΙΚ 78.10.02 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 31,50
           (Ολογράφως): τριάντα ένα και πενήντα λεπτά

Άρθρο :  ΟΙΚ 78.30 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή διακοσμητική,  επισκέψιμη, φωτιστική,  από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων
αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε
σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 

α) Η ρύθμιση και  σταθεροποίηση του υπάρχοντος  σκελετού ανάρτησης για  την εξασφάλιση
πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 

β) Η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  των  εμφανών  ή  μή,  στοιχείων  στήριξης  των  πλακών  και
τελειωμάτων  της  ψευδοροφής,  από  ανοδιωμένο  αλουμίνιο,  κατάλληλης  διατομής  και
αισθητικού αποτελέσματος 

γ) Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής
της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής

Α.Τ. : 85

Άρθρο  :   ΟΙΚ  78.30.01  Ψευδοροφή  από  πλάκες  ορυκτών  ινών  πάχους  15  έως  20  mm,
διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 25,90
           (Ολογράφως): είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά

Α.Τ. : 86

Άρθρο :  ΟΙΚ 78.35 Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809

Ψευδοροφή ανισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, από κοινές, ανθυγρές ή πυράντοχες γυψοσανίδες
πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων και σχεδίου, σε υπάρχοντα κρυφό ανισόπεδο σκελετό
ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
 

α) Η ρύθμιση και  σταθεροποίηση του υπάρχοντος  σκελετού ανάρτησης για  την εξασφάλιση
πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 

β) Η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  των  εμφανών  ή  μή,  στοιχείων  στήριξης  των  πλακών  και
τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο 

γ) Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής
της Υπηρεσίας.

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 24,70
           (Ολογράφως): είκοσι τέσσερα και εβδομήντα λεπτά

Α.Τ. : 87

Άρθρο  :   ΟΙΚ  78.91  Επένδυση  κατακόρυφης  ή  οριζόντιας  επιφάνειας  με  γαλβανισμένη
λαμαρίνα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231
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Επένδυση  κατακόρυφων  ή  οριζοντίων  επιφανειών  με  επίπεδη  διάτρητη  γαλβανισμένη  λαμαρίνα
πάχους 1,50  mm, επί μεταλλικού σκελετού, και  στερέωση αυτής με γαλβανισμένους κοχλιοφόρους
ήλους στην περίπτωση ξυλίνου σκελετού, σε πυκνό κάνναβο σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια
της μελέτης (υλικά και εργασία). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α) Η  διαμόρφωση  και  τοποθέτηση  του  μεταλλικού  σκελετού  (περίπου  2,00  kg/m2)  από
στραντζαριστές διατομές τύπου "U" και γωνιακά ελάσματα που στερεώνεται στην τοιχοποιΐα
ή στην φέρουσα υποδομή με βλήτρα χημικού ή μηχανικού τύπου μέσω "οβάλ" οπών για
διόρθωση της κατακορύφου του τοίχου (υλικά, μέσα, αναλώσιμα και εργασία) 

β) Η  τοποθέτηση  επί  του  σκελετού  πετασμάτων  (πάνελς)  από  στραντζαρισμένα  φύλλα
γαλβανισμένης λαμαρίνας πάχους 1,5  mm, με διάτρηση σε ποσοστό 30% της επιφανείας
(οπές Φ2,5  mm ανά 5  mm), σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες (υλικά, μέσα,
αναλώσιμα και εργασία). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 29,00
           (Ολογράφως): είκοσι εννιά και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 88

Άρθρο :  ΟΙΚ 79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903 

Επίστρωση  με  προαναμιγμένα  τσιμεντοειδή  στεγανωτικά  υλικά  εντός  σφραγισμένης  συσκευασίας,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση  CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή
ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας
επίστρωσης  και  η  εφαρμογή  του  υλικού  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  προμηθευτή,  καθώς  και  η
προμήθεια  και  εφαρμογή  ενισχυτικού  πρόσφυσης  (ασταριού),  συμβατού  με  το  υλικό,  αν  αυτό
συνιστάται από τον προμηθευτή του.

Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (kg)  τσιμεντοειδούς  υλικού,  με  βάση  το  απόβαρο  των  συσκευασιών  που
χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 5,60
           (Ολογράφως): πέντε και εξήντα λεπτά

Α.Τ. : 89

Άρθρο :  ΟΙΚ 79.09 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η
χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων στις συνδέσεις.

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7,90
           (Ολογράφως): επτά και ενενήντα λεπτά

Α.Τ. : 90

Άρθρο :  ΟΙΚ 79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5  kg/m2, υδρατμοπερατή, ειδική
για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου.

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση  πλατυκέφαλων
καρφιών  ή  με  διχαλωτές  αγράφες,  η  επικάλυψη  των  λωρίδων  της  στρώσης  κατά  20  cm και  η
προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά)
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ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 7,90
           (Ολογράφως): επτά και ενενήντα λεπτά

Α.Τ. : 91

Άρθρο  :   ΟΙΚ  79.17  Προστασία  στεγανωτικής  μεμβράνης  με  στραντζαριστή  γαλβανισμένη
λαμαρίνα

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244 

Προστασία  στεγανωτικής  μεμβράνης  και  ευπαθών  περιοχών,  σε  κατακόρυφη  επιφάνεια,  με
στραντζαριστή  γαλβανισμένη  λαμαρίνα  πλάτους  200  mm περίπου και  πάχους  1  mm,  οιασδήποτε
μορφής,  με  στηρίγματα από ειδικά γαλβανισμένα βύσματα και  ειδικές  ροδέλες,  και  σφράγιση  τών
κενών με  μαστίχα σιλικόνης,  σύμφωνα με  την μελέτη  και  την ΕΤΕΠ 03-06-01-02  "Στεγανοποίηση
δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 2,80
           (Ολογράφως): δύο και ογδόντα λεπτά

Α.Τ. : 92

Άρθρο :  ΟΙΚ 79.17 79.38 Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό
υλικό

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936

Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρμών διαστολής (δευτερεύουσας σημασίας), πλάτους έως 25
mm  και  ελάχιστου  βάθους  5  έως  8  mm,  οποποιωνδήποτε  δομικών  στοιχείων,  με  ελαστομερές
ακρυλικό υλικό και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους
του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την
ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά".

Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος προσαρμόζεται
αναλογικά.
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8,40
           (Ολογράφως): οκτώ και σαράντα λεπτά

Α.Τ. : 93

Άρθρο :  ΟΙΚ 79.47 Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη
πάχους 50 mm

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 

Θερμομόνωση  τοίχων,  οποασδήποτε  διάταξης  με  πλάκες  από  αφρώδη  εξηλασμένη  πολυστερίνη
πάχους 50  mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και  εργασία πλήρους κατασκευής,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 11,80
           (Ολογράφως): έντεκα και ογδόντα λεπτά

Α.Τ. : 94

Άρθρο : Ζ.1 Έλεγχος, επισκευή και προμήθεια υλικών για τη συντήρηση δημοτκών κτιρίων

Χωρίς Αναθεώρηση

Στην  τιμή  του  άρθρου  περιλαμβάνεται  η  δαπάνη  για  τον  έλεγχο,  την  εργασία  επισκευής  και  την
προμήθεια των υλικών για τη συντήρηση των δημοτικών κτιρίων.
Η τιμολόγηση των εργασιών και των προς προμήθεια υλικών θα γίνεται με βάση την έρευνα αγοράς
και συγκριτικά με τα Τιμολόγια Δημοσίων Έργων,  για να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή τιμή σε
σχέση με την ποιότητα.
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 Στην  πλήρη  συντήρηση  των  δημοτικών  κτιρίων  περιλαμβάνεται  η  μεταφορά,  η  προμήθεια  και
τοποθέτηση  των  υλικών  και  μικροϋλικών  για  παντός  είδους  εργασίες  (οικοδομικές,
ηλεκτρομηχανολογικές,  υδραυλικές  κ.λ.π.)  που  απαιτούνται  για  την  επισκευή  και  συντήρηση  των
δημοτικών κτιρίων και  θα προκύψουν κατά την διάρκεια ενός έτους (12 μήνες).
Στις παραπάνω εργασίες δεν περιλαμβάνονται οι νέες κατασκευές που θα προκύψουν και έχουν σαν
αποτέλεσμα να τροποποιήσουν την αρχική μορφή των κτιρίων.
Σαν  εργασίες  συντήρησης  και  επισκευής  νοούνται  η  καθαίρεση  και  αντικατάσταση  φθαρμένων  ή
σπασμένων πλακιδίων χώρων υγιεινής, δαπέδων, ερμαριών και ειδών υγιεινής, οι ελαιοχρωματισμοί
των εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων, κιγκλιδωμάτων, κουφωμάτων, θυρών, κ.λ.π.,  η καθαίρεση και
επισκευή  φθαρμένων  επιχρισμάτων  και  οπτοπλινθοδομών,  η  αντικατάσταση  σπασμένων
υαλοστασίων  εσωτερικών  και  εξωτερικών  κουφωμάτων  και  θυρών,  η  διάνοιξη  αυλακιών  σε
πλινθοδομές  για  την  διέλευση  καλωδίων  και  η  πλήρη  διαμόρφωση  των  επιφανειών  τους,  η
φορτοεκφόρτωση  και  η  μεταφορά  των  προϊόντων  καθαιρέσεων,  όλες  οι  ηλεκτρομηχανολογικές
εργασίες  που  απαιτούνται  για  την  ασφαλή  λειτουργία  των  δημοτικών  κτιρίων,   συντήρηση  των
εγκαταστάσεων θέρμανσής και  ψύξης,  η  αντικατάσταση των φθαρμένων σωμάτων θέρμανσης και
ψύξης, η αντικατάσταση και συντήρηση των φθαρμένων εγκαταστάσεων ύδρευσης καθώς και όλα τα
μικροϋλικά και οι δαπάνες που απαιτούνται για την  εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών κτιρίων και
που δεν αναφέρονται ρητά στο παραπάνω άρθρο.

Τιμή ανά τεμάχιο επισκευής και προμήθειας υλικών για τη συντήρηση δημοτικών κτιρίων (τεμ).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 8.000,00
           (Ολογράφως): οκτώ χιλιάδες και μηδέν λεπτά

Η. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

Α.Τ. : 95

Άρθρο : Η.1  Σύνταξη και υποβολή σχεδίου εκτέλεσης εργασιών: 
α) την αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 12 «έγκριση
εκτέλεσης εργασιών» της εγκυκλίου εφαρμογής του Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ Α’ 212/09-10-2006) και
την Υ.Α. 8243/1113/1991 αρθρ. 7 και έγκριση του απ΄ αυτή 
β)στην  αρμόδια  Επιθεώρηση  Εργασίας  εάν  ζητηθεί  (αρμόδια  υπηρεσία  του  Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ. 8 του Ν. 2639/1998) Έκδοση οικοδομικής
Άδειας.

Χωρίς Αναθεώρηση

Σύνταξη  και  υποβολή  σχεδίου  εκτέλεσης  εργασιών  α)  την  αρμόδια  Νομαρχιακή  Υπηρεσία  του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (σύμφωνα με το άρθρο 12 «έγκριση εκτέλεσης εργασιών» της εγκυκλίου εφαρμογής του
Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ Α’ 212/09-10-2006) και την Υ.Α. 8243/1113/1991 αρθρ.. 7) και έγκριση του απ΄
αυτή  &  β)  στην  αρμόδια  Επιθεώρηση  Εργασίας  εάν  ζητηθεί,  (αρμόδια  υπηρεσία  του  Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα με το άρθρ. 8 παρ. 8 του Ν. 2639/1998), 
Το σχέδιο εκτέλεσης των εργασιών πέραν των παραπάνω θα περιλαμβάνει επιπροσθέτως σκαρίφημα
του σχολείου και επιμέτρηση των εργασιών που αφορούν αποξήλωση υλικών αμιάντου.
Το  σχέδιο  εκτέλεσης  εργασιών  θα  υποβάλλεται  στην  υπηρεσία  επίβλεψης  για  έλεγχο  των
επιμετρήσεων , ανεξάρτητα από την διαδικασία έγκρισης  Έκδοση της κατά νόμο οικοδομικής αδείας.

Τιμή ενός τεμαχίου ( τεμ. )

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 500,00
           (Ολογράφως): πεντακόσια και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 96

Άρθρο : Η.2  Εργασίες αποξήλωσης στεγών από κυματοειδή φύλλα αμιαντοτσιμένου.
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Στην  τιμή  του  παρόντος  άρθρου  περιλαμβάνεται  η  αποξήλωση  στέγης  από  κυματοειδή  φύλλα
αμιαντοτσιμέντου οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, η συγκέντρωση τους ο διαχωρισμός των υλικών
που δεν περιέχουν αμίαντο και η συσκευασία των υλικών αμιάντου κατά τα ενδεδειγμένα από το Νόμο.
Κατά την διάρκεια της εργασίας πρέπει να αποφεύγονται τα σπασίματα των πλακών, ώστε να μην
υπάρχει διαρροή ινών αμιάντου.
Στην τιμή περιλαμβάνεται  και  ο καθαρισμός από τις ίνες αμιάντου των υλικών που δεν περιέχουν
αμίαντο καθώς και ο καθαρισμός του παραμένοντος σκελετού της στέγης.
Η τιμή της σήμανσης και  διάθεσης των προϊόντων αμιάντου περιλαμβάνεται  στο άρθρο  Α1.5 του
παρόντος τιμολογίου.
Η  αποξήλωση  θα  γίνει  λαμβάνοντας  υπ  όψιν  όλα  τα  ενδεδειγμένα  από  την  Νομοθεσία  μέτρα
προστασίας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο παράρτημα της Ειδικής Τεχνικής Περιγραφής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 32,00
           (Ολογράφως): τριάντα δύο και μηδέν λεπτά

Α.Τ. : 97

Άρθρο  :  Η.3   Συλλογή  συσκευασία  σήμανση,  προσωρινή  αποθήκευση  και  διασυνοριακή
μεταφορά αποβλήτων αμιαντούχων υλικών που προέκυψαν από τις εργασίες αποξήλωσης

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2180 

Για την εκτέλεση της εργασίας ισχύουν όλα τα οριζόμενα στην απόφαση 21017/84/30-06-2009 και όλα
όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την διασυνοριακή μεταφορά.
Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η σήμανση των συσκευασιών των υλικών αμιάντου
σύμφωνα  με  τα  διαλαμβανόμενα  στην  Ειδική  Τεχνική  Περιγραφή,  η  μεταφορά,  προσωρινή
αποθήκευση και τελική διάθεση αυτών.
Η απομάκρυνση των αποβλήτων αμιάντου από τους χώρους εργασίας με προορισμό την εγκατάσταση
τελικής  διάθεσης  ή  αδειοδοτημένες  εγκαταστάσεις  προσωρινής  αποθήκευσης  επικινδύνων
αποβλήτων, πρέπει να γίνεται το συντομότερο δυνατόν, (άμεσα).
Η μεταφορά των αποβλήτων αμιάντου, σε πρώτη φάση οδική, μέχρι τις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
προσωρινής αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων, και σε δεύτερη φάση οδική και θαλάσσια μέχρι
την εγκεκριμένη (διακρατική συμφωνία) εγκατάσταση τελικής τους διάθεσης, περιλαμβάνει και όλες τις
απαραίτητες  ενέργειες,  όπως  σύνταξη  τεχνικών  εκθέσεων,  κατάθεση  και  έκδοση  όλων  κατά  την
ισχύουσα  Νομοθεσία  απαραίτητων  και  προβλεπόμενων  από  την  νομοθεσία  εγγράφων,  δελτία
κρατικής και  διασυνοριακής μεταφοράς αμιάντου,  αδειών και  εγκρίσεων για την διαχείριση και  την
διασυνοριακή  μεταφορά  του  φορτίου  των  αποβλήτων,  έλεγχο  της  υπάρχουσας  συσκευασίας,
σήμανσης, πιστοποίησης εμπορευματοκιβωτίων και γενικότερα τήρηση των διεθνών προδιαγραφών
μεταφοράς  επικινδύνων  υλικών,  όπως  αυτές  ορίζονται  από  την  Νομοθεσία,  χορήγηση  Επίσημου
Πιστοποιητικού Διάθεσης των αποβλήτων, τόσο από την εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, όσο
και από την εγκατάσταση τελικής διάθεσης, ασφάλιση από την έναρξη των εργασιών και για όλο το
στάδιο  μεταφοράς  των  υλικών  αμιάντου,  μέχρι  τον  χώρο  τελικής  διάθεσης  για  περιπτώσεις
ατυχημάτων και ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Κοινοποίηση όλων των παραπάνω στην Υπηρεσία επίβλεψης του έργου και όπου αλλού απαιτείται,
από την ισχύουσα Νομοθεσία.
Ο ανάδοχος υποχρεούται  να προσκομίσει  στην υπηρεσία όλα τα αποδεικτικά ζυγολόγια,  τα δελτία
φορτωτικών αποστολών και κάθε άλλο στοιχείο που θα ζητηθεί, ώστε να γίνεται με τον καλύτερο τρόπο
η διαπίστωση του πραγματικού βάρους των μεταφερομένων επικίνδυνων αποβλήτων.

Τιμή ανά κιλό (Kgr)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1,70
           (Ολογράφως): ένα και εβδομήντα λεπτά

Α.Τ. : 98

Άρθρο  :  Η.3   Απορρύπανση  χώρων με  την  διεξαγωγή τελικών μετρήσεων διάχυσης  ινών
αμιάντου που να αποδεικνύουν ότι είναι κάτω του ορίου, σύμφωνα με την νομοθεσία και ότι ο
χώρος είναι καθαρός από αμίαντο.

Χωρίς Αναθεώρηση

Για την εκτέλεση της εργασίας ισχύουν όλα τα οριζόμενα στην απόφαση 21017/84/30-06-2009 και όλα
όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την διενέργεια μετρήσεων.
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται η τιμή της συνολικής δαπάνης όλων των μετρήσεων που θα γίνουν
σε κάθε χώρο, του σχολείου, που θα γίνουν εργασίες αποξηλώσεως στοιχείων αμιάντου και μετά από
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ολοκλήρωση  τους  από  διαπιστευμένο  από  το  ΕΣΥΔ κατά  το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO  17025,
Εξειδικευμένο Εργαστήριο μετρήσεων, όπως ορίζει η Νομοθεσία και η Ειδική Τεχνική Περιγραφή. Οι
τελικές αυτές μετρήσεις πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι τιμές διάχυσης ινών αμιάντου, είναι κάτω από
το όριο του ορίζει η Νομοθεσία και ο χώρος είναι καθαρός από αμίαντο, έτοιμος για τη συνέχιση των
εργασιών και την αποκατάσταση των αποξηλωθέντων στοιχείων., με άλλα οικολογικά.
Στην  τιμή  του  παρόντος  άρθρου  περιλαμβάνεται  και  η  έκδοση  πιστοποιητικού  καθαρότητας  από
διάχυση ινών αμιάντου του χώρου της σχολικής μονάδας που αποξηλώθηκαν τα στοιχεία αμιάντου,
από το διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025, εγκεκριμένο Εργαστήριο,
και παράδοση αυτού για οποιαδήποτε χρήση. 
Η  εργασία  θα  εκτελείται  μετά  την  διαπιστωμένη  από  την  επίβλεψη  ολοκλήρωση  των  εργασιών
αποξήλωσης των αμιαντούχων υλικών , καθώς και των λοιπών αποξηλώσεων υλικών που έρχονται σε
επαφή με αμιαντούχα (υαλοστάσια , επενδύσεις κ.λ.π.), ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ και πριν την
έναρξη των εργασιών αντικατάστασης των στοιχείων αυτών με νέα.
Στην  τιμή  του  παρόντος  άρθρου  περιλαμβάνονται  οι  τελικές  μετρήσεις  που  θα γίνουν  σε  όλα τα
σχολεία που περιλαμβάνει η παρούσα εργολαβία.

Τιμή ενός τεμαχίου ( τεμ. )

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 1.500,00
           (Ολογράφως): χίλια πεντακόσια και μηδέν λεπτά

Η Συντάξασα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σίνδος 15-04-2015 Σίνδος 15-04-2015

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΑΝΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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