
ΤΥΔΠ 108/2009 Έργο: Αποκατάσταση του αρχοντικού 
Τσολάκογλου και επανάχρηση ως 
λαογραφικό μουσείο του Δήμου 
Προσοτσάνης

 Θέση: Δήμος Προσοτσάνης

Τιμολόγιο Μελέτης 

Ημερομηνία :    1/3/2012 

A.T.: 001 

ΟΙΚ-Α 10.3 Μεταφορά υλικών με τα χέρια    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 1126 100,00% 

      Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα, ενός τόννου 
οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς 
ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0.

Τιμή ανά τόννο και δεκάμετρο (ton x 10 m)   
( 1 t 10m ) Τοννοδεκάμετρα 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 5,30   

A.T.: 002 

ΟΙΚ-Α 10.7.1 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 1136 100,00% 

      Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.
Επί οδού μη επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h.

Τιμή ανά τοννοχιλιόμετρο (ton.km)   
( 1 tkm ) Τοννοχιλιόμετρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΣΑΡΑΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 0,400   

A.T.: 003 

ΟΙΚ-Α 20.4.1 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, 
χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής  σε εδάφη 
γαιώδη-ημιβραχώδη  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2122 100,00% 

      Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από 
αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 
12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός  
ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή  
άντληση  (η  οποία  πληρώνεται  ιδιαίτερα),  με  την  αναπέταση  των  προϊόντων,  την  μόρφωση  των 
παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών. 

Αποκατάσταση του αρχοντικού Τσολάκογλου και επανάχρηση 
ως λαογραφικό μουσείο του Δήμου Προσοτσάνης 

Σελίδα 1 από 28



Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  
(Αριθμητικώς): 23,00 [*] (23+0) 

A.T.: 004 

ΟΙΚ-Α 22.2 Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2204 100,00% 

      Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα και 
προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης. 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 35,00 [*] (35+0) 

A.T.: 005 

ΟΙΚ-Α 22.5 Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2223 100,00% 

      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)   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 13,40   

A.T.: 006 

ΟΙΚ-Α 22.22.1 Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων κεράμων. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2241 100,00% 

      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).   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 4,80   

Αποκατάσταση του αρχοντικού Τσολάκογλου και επανάχρηση 
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A.T.: 007 

ΟΙΚ-Α 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2252 100,00% 

      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). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 6,70   

A.T.: 008 

ΟΙΚ-Α 22.35 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2267 100,00% 

      Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή πάχους έως 0,65 m, με ή χωρίς επίχρίσμα, επιφανείας 0,05 -  
0,10 m²,  εκτελουμένη με' οποιοδήποτε μέσο. Συμπεριλαμβάνονται  τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 
ικριώματα,  η εργασία μόρφωσης των παρειών και  η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις 
θέσεις φορτώσεως. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 4,10   

A.T.: 009 

ΟΙΚ-Α 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2275 100,00% 

      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   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 19,90   

A.T.: 010 

ΟΙΚ-Α 22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων    

Αποκατάσταση του αρχοντικού Τσολάκογλου και επανάχρηση 
ως λαογραφικό μουσείο του Δήμου Προσοτσάνης 
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Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2275 100,00% 

      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   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 5,30   

A.T.: 011 

ΟΙΚ-Α 22.61 Καθαίρεση ξυλόπηκτων  τοίχων   

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2239 100,00% 

      Καθαίρεση  ξυλόπηκτων  τοιχοποιών  αποτελούμενων  από  ξύλινο  σκελετό  και  πλήρωση  με 
κεραμικές χειροποίητες πλάκες ή πλέγμα ξύλινων πήχεων με συνδετικό κονίαμα λασποκονίαμα με 
πρόσμικτα  οποιουδήποτε  πάχους  ,  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.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  
(Αριθμητικώς): 3,00   

A.T.: 012 

ΟΙΚ-Α 22.65.1 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για ξύλινα κιγκλιδώματα  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2275 100,00% 

      Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των 
αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ξυλείας   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 39,80   

A.T.: 013 

ΟΙΚ-Α 22.72 Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισμού πατωμάτων    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2275 100,00% 

      Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων και λοιπών οριζόντιων επιφανειών, μετά  
των  ενδιάμεσων  ξύλινων  μελών  κάθε  τύπου,  σε  οποιαδήποτε  θέση,  με  προσοχή,  για  την 
επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την μεταφορά στις θέσεις φόρτωσης ή αποθήκευσης εντός του 
εργοταξίου. 

Αποκατάσταση του αρχοντικού Τσολάκογλου και επανάχρηση 
ως λαογραφικό μουσείο του Δήμου Προσοτσάνης 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) αποξηλωνόμενης κατασκευής   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  
(Αριθμητικώς): 53,00   

A.T.: 014 

ΟΙΚ-Α 32.1.5 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3215 100,00% 

      Παραγωγή  ή  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  σκυροδέματος  οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ),  
με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί 
των  καλουπιών  ή/και  λοιπών  επιφανειών  υποδοχής  σκυροδέματος,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  του 
έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α.  Η  προμήθεια,  η  μεταφορά  από  οποιαδήποτε  απόσταση  στη  θέση  εκτέλεσης  του  έργου,  του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των  απαιτούμενων  υλικών  (αδρανών,  τσιμέντων,  νερού)  για  την  παρασκευή  του  σκυροδέματος, 
εφόσον  το  σκυρόδεμα  παρασκευάζεται  στο  εργοτάξιο  (εργοταξιακό  σκυρόδεμα),  οι  σταλίες  των 
αυτοκινήτων  μεταφοράς  αδρανών  υλικών  και  σκυροδέματος,  η  παρασκευή  το  μίγματος  και  η 
μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
Η  απαιτούμενη  κοκκομετρική  διαβάθμιση  των  αδρανών  και  η  περιεκτικότητα  σε  τσιμέντο  για  την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου. 

β.  Τα  πάσης  φύσεως  πρόσθετα  (πλήν  ρευστοποιητικών  και  επιβραδυντικών  πήξεως)  που 
προβλέπονται  από  την  εγκεκριμένη,  κατά  περίπτωση,  μελέτη  συνθέσεως,  επιμετρώνται  και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ.  Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και  επιφανείας και  η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του 
έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

δ.  Συμπεριλαμβάνεται  επίσης  ανηγμένη  η  δαπάνη  σταλίας  των  οχημάτων  μεταφοράς  του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας 
σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος 
από την θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.  
βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες 
και τρούλους. 

Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,  σύμφωνα  με  τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

Αποκατάσταση του αρχοντικού Τσολάκογλου και επανάχρηση 
ως λαογραφικό μουσείο του Δήμου Προσοτσάνης 

Σελίδα 5 από 28



Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ  
(Αριθμητικώς): 120,00   

A.T.: 015 

ΟΙΚ-Α 32.25.4 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το 
σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m³. 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3223.Α.6 100,00% 

      Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν το σύνολο για 
όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες της χρησιμοποιούμενης ποσότητας του έργου δεν υπερβαίνει τα 30,00 
m³ λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού. Η τιμή αυτή εφαρμόζεται 
για  μεμονωμένες  κατασκευές  που  ο  όγκος  τους  δεν  υπερβαίνει  τα  30.00   m³   στην  συνολική 
προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που 
δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα.
Επιμέτρηση  ανά  κυβικό  μέτρο  κατασκευασθέντος  στοιχείου  από  σκυρόδεμα,  σύμφωνα  με  τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 42,40   

A.T.: 016 

ΟΙΚ-Α 38.3 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3816 100,00% 

      Ξυλότυποι  συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών,  δοκών,  πλαισίων,  φατνωμάτων,  στύλων, 
πεδίλων,  υπερθύρων,  κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος,  αλλά σε ύψος του 
πυθμένα  του  ξυλοτύπου  μέχρι  +4,00  m  από  το  υποκείμενο  δάπέδο  εργασίας.  Στην  τιμή 
συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-
συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανεπτυγμένης επιφανείας.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 15,30   

A.T.: 017 

ΟΙΚ-Α 38.20.2 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας 
B500C (S500s) 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3873 100,00% 
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      Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 / 
1423-3 : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος, κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί  
οποιωνδήποτε τμημάτων έργου.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)   
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,20   

A.T.: 018 

ΟΙΚ-Α 38.25 Προσαύξηση τιμής σιδηροπλισμών ειδικών κατασκευών    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3876 100,00% 

      Προσαύξηση τιμής σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων για τμήματα αψίδων και θόλων, τρούλλων 
και κελυφών. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)   
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΤΡΙΑΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 0,300   

A.T.: 019 

ΟΙΚ-Α 38.45 Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3873 100,00% 

      Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών στηριγμάτων (αποστάτες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων 
από  σκυρόδεμα,  για  την  επίτευξη  της  προβλεπόμενης  από  τους  κανονισμούς  και  την  μελέτη 
επικάλυψης του οπλισμού, ενδεικτικού τύπου SEIFERT SPACERS ή ισοδυνάμου, σε οποιαδήποτε 
τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφανείας ξυλοτύπου.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,80   

A.T.: 020 

ΟΙΚ-Α 49.5 Πλήρης αποκατάσταση ρηγματώσεων και ενίσχυσης φέρουσας 
τοιχοποιίας με ενέματα   

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6630.1 100,00% 

      Πλήρης αποκατάσταση ρηγματώσεων και  ενίσχυσης  φέρουσας λιθοδομής σε  οποιαδήποτε 
στάθμη  από  το  έδαφος  και  με  την  εγκατάσταση  οποινδήποτε  ικριωμάτων  σύμφωνα  με  τα 
περιγραφόμενα στην τεχνική έκθεση της στατικής μελέτης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προετοιμασία 
της επιφάνειας με την καθαίρεση των επιχρισμάτων , οι διανοίξεις των οπων για την τοποθέτηση των  
σωληνίσκων, η προμήθεια και τοποθέτηση των περιγραφόμενων ενεμάτων πληρώσεως και η πλήρη 
κατασκευή της τσιμεντοκονίας επικαλύψεως των οπών με τα απαιτούμενα αρμολογήματα , σύμφωνα 
με την τεχνική περιγραφή της στατικής μελέτης.  
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Τιμή κιλό.   
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  
(Αριθμητικώς): 3,00   

A.T.: 021 

ΟΙΚ-Α 33.1.4 Κατασκευή στρώσεων από θηραϊκόδεμα. Με ισχυρό θηραϊκόδεμα με 
προσθήκη 100 kg τσιμέντου ανά m³  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3304 100,00% 

      Κατασκευή στρώσεων από θηραϊκόδεμα με αδρανή διαστάσεων 0,7 έως 7,0 cm, σε oποιαδήποτε 
θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια 
των  υλικών  επί  τόπου  του  έργου,  η  ανάμιξη  (χειρονακτικά  ή  με  αναμικτήρα  σκυροδέματος),  η 
διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω 
στάθμης. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς): 57,00   

A.T.: 022 

ΟΙΚ-Α 42.11.3 Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου. 
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 4213 100,00% 

      Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m³ ασβέστου, πάσης 
φύσεως τοίχων, οποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο εργασίας. 

Σε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους μη υπερβαίνουν τα 4,00m. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 99,30   

A.T.: 023 

ΟΙΚ-Α 42.65 Προσαύξηση τιμής αργολιθοδομών και γωνιολιθοδομών    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 4265 100,00% 

      Προσαύξηση τιμής αργολιθοδομών και γωνιολιθοδομών ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου 
ύψους  πέραν  των  4,00  m  ύψους  από  του  κατά  περίπτωση  δαπέδου  εργασίας,  για  την  δόμηση 
εξωτερικών τοίχων. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 9,40   

A.T.: 024 

ΟΙΚ-Α 43.22 Συντήρηση και ανακατασκευή τζακιού   

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 4307 100,00% 

      Περιλαμβάνει την κατασκευή της κατεστραμμένης βάσης , του χώρου καύσης και της φούσκας, την 
κατασκευή του επιχρίσματος και  της εσωτερικής επένδυσης από πυρίμαχα τούβλα καθώς και  της 
καμινάδας
Τιμή κατ΄αποκοπή ανά τεμάχιο
1 τεμ   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  
(Αριθμητικώς): 500,00   

A.T.: 025 

ΟΙΚ-Α 48.1.1 Πλινθοδομές αψίδων ή θόλων. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικές)  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 4811.1 100,00% 

      Πλινθοδομές αψίδων ή θόλων, οιουδήποτε είδους, χωρίς την αξία των απαιτουμένων ξυλοτύπων.  
Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  όλων  των  απαιτουμένων  υλικών  επί  τόπου,  η  δαπάνη  του 
απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας τoυ κονιάματος κτισίματος, οι πλάγιες 
μεταφορές, η απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως 
υπολείματα της κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  
(Αριθμητικώς): 23,00   

A.T.: 026 

ΟΙΚ-Α 65.50.1 Συντήρηση και αρμολόγημα πλακών δαπέδου  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6541 100,00% 

      Καθαρισμός επι  τόπου,  απόξεση των αρμών και  ανακατασκευή  τους  (αρμολόγημα)  για  τη 
στερέωσή  τους  στο  έδαφος  με  κονίαμα  αποτελούμενο  από  θηραϊκή  γη,  ασβέστη,  άμμο,  και 
κεραμάλευρο  με  προσοχή   ώστε  να  μην  εξέχει  άνω  της  επιφάνειας  των  πλακών  και  χρωστική 
απόχρωση του κονιάματος πλησιάζουσα αυτή του χρώματος των πλακών. Συμπλήρωση των κενών 
με πλάκες πάχους παρόμοιας με αυτή των υφιστάμενων. Διάστρωση ώστε η νέοι λίθοι νε βρεθουν 
στην ίδια επιφάνεια με τους γύρω ευρισκόμενους. Κάλυψη των κενών με το ως άνω κονίαμα.

Τιμή ανά m²  επιφάνειας.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  
(Αριθμητικώς): 20,00   
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A.T.: 027 

ΟΙΚ-Α 71.2 Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι)    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7102 100,00% 

      Τελικό αρμολόγημα όψεων λιθοδομών κάθε τύπου και μορφής, σε οποιοδήποτε ύψος από το  
δάπεδο  εργασίας,  με  ρωμαϊκό  κονίαμα  (κουρασάνι),  σύμφωνα  με  την  μελέτη.  Περιλαμβάνεται  ο 
επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής με χρήση εργαλείων χειρός ή ηλεκτροεργαλείων (μή 
κρουστικών), η απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων, η εκβάθυνση των αρμών από 2 έως 3cm, το 
πλύσιμο της επιφάνειας με νερό υπό πίεση, η απομάκρυνση της περίσσειας νερού με πεπιεσμένο 
αέρα, η αρμολόγηση με ρωμαϊκό κονίαμα (κουρασάνι), σε κατάλληλη σύνθεση για τον προβλεπόμενο 
τελικό χρωματισμό (σύμφωνα με την μελέτη), έτσι ώστε η τελική επιφάνεια του αρμολογήματος να 
ευρίσκεται σε εσοχή 5 έως 10 mm από την επιφάνεια της λιθοδομής,  η συντήρηση της επιφάνειας  
εφαρμογής και ο τελικός καθαρισμός από τυχόν υπολείμματα υλικών αρμολόγησης. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία, με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 19,90   

A.T.: 028 

ΟΙΚ-Α 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7131 100,00% 

      Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών,  
σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε  ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 11,60   

A.T.: 029 

ΟΙΚ-Α 71.85 Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7136 100,00% 

      Επιχρίσματα τοίχων ή οροφών με έτοιμο κονίαμα των 150 kg τσιμέντου ανά m³, με έγρωμα 
πρόσμικτα,  βιομηχανικής  προέλευσης,  παραδιδόμενο  σε  σάκκους  ή  σιλό.  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)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  
(Αριθμητικώς): 23,00   
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A.T.: 030 

ΟΙΚ-Α 72.4 Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ   

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7204 100,00% 

      Επικεράμωση με  κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, σε σειρές κεραμιδιών, κατά μεν την 
κλίση  της  στέγης  σε  αποστάσεις  έως  2,  00  m  ,  αποτελούμενες  από  τρεις  στρωτήρες  και  τους 
αντίστοιχους δύο καλυπτήρες, κατά δε την  οριζόντια έννοια σε αποστάσεις έως 2,50m αποτελούμενες 
από δύο στρωτήρες και καλύπτρες. 
Τα   κεραμίδια  τοποθετούνται  εν  ξηρώ,ενώ   οι  αγροκέραμοι  και  οι  κορυφοκέραμοι  τοποθετούνται 
κολυμβητά.  Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  των  πάσης  φύσεως  υλικών,  οι  φθορές  τους,  τα 
απαιτούμενα ικριώματα και   η εργασία πλήρους τοποθέτησης.

Τιμή  ανά τετραγωνικό μέτρο  (m²) ανεπτυγμένης επιφάνειας   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 27,90   

A.T.: 031 

ΟΙΚ-Α 73.33.1 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων 
με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7331 100,00% 

      Επιστρώσεις  δαπέδων  με  κεραμικά  πλακίδια  1ης  ποιότητας  ανυάλωτα,  έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας  έως  0,5%,  αντοχής  σε  απότριψη  "GROUP  4",  διαστάσεων  20x20  cm, 
οποιουδήποτε  χρώματος  και  σχεδίου  εφαρμογής,  σύμφωνα  με  την  μελέτη.  Περιλαμβάνεται  η 
προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος 
των  450  kg  τσιμέντου  (το  οποίο  αποζημιώνεται  ιδιαίτερα),  ή  με  ειδική  κόλλα  συμβατή  με  την 
υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου,  μαύρου 
χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός 
της τελικής επιφανείας του δαπέδου. Πλήρης περαιωμένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, 
αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. Υλικά, πλακίδια,  
μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 33,20   

A.T.: 032 

ΟΙΚ-Α 73.33.2 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια τύπου cotto  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7331 100,00% 

      Επιστρώσεις με κεραμικά πλακίδια τύπου cotto pronto 30χ30 cm. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και 
τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 2 έως 4 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 κg,
τσιμέντου με πρόσμικτσ βελτιωτικά της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα συμβατή 
με την υπάρχουσα υποδομή, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα  
κεραμικά πλακίδια (όπως αντιμυκητοκτόνου αρμόστοκου τύπου, ceresit, χρώματος γκρι ανοιχτού), ο 
επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών και η διαμόρφωση οπών για τη διέλευση υδραυλικών 
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σωληνώσεων,  διακοπτών,  ρευματοδοτων  κ.λπ.  Πλήρης  περαιωμένη  εργασία  χάραξης  σχεδίου, 
τοποθέτησης, αρμολόγησης, καθαρισμού υλικά και μικρούλικα επί τόπου, σύμφωνα με τη μελέτη. Τιμή 
ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 35,00   

A.T.: 033 

ΟΙΚ-Α 73.34.1 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων 
με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7326.1 100,00% 

      Επενδύσεις  τοίχων  με  κεραμικά  πλακίδια  εφυαλωμένα,  χρωματιστά,  αντοχής  σε  απότριψη 
"GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου. Περολαμβάνεται η  προμήθεια και τοποθέτηση των 
πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου (το οποίο 
αποζημιώνεται ιδιαίτερα) με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με 
κόλλα συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα 
κεραμικά πλακίδια,  ο επιμελής καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και  η διαμόρφωση 
οπών  για  την  διέλευση  υδραυλικών  σωληνώσεων,  διακοπτών,  ρευματοδοτών  κ.λπ.  Πλήρης 
περαιωμένη  εργασία  χάραξης  σχεδίου,  τοποθέτησης,  αρμολόγησης,  καθαρισμού,  υλικά,  πλακίδια, 
μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 34,60   

A.T.: 034 

ΟΙΚ-Α 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια τύπου cotto   

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7326.1 100,00% 

      Περιθώρια (σοβατεπιά)  από κεραμικά πλακίδια τύπου cotto pronto,  θα τοποθετηθούν στους 
χώρους όπου έχουν τοποθετηθεί  κεραμικά πλακίδια τύπου cotto  pronto  διαστάσεων 8x30 cm, με 
αρμούς πλάτους 2 - 4 mm. Η δόμηση, θα γίνει με κατάλληλη τσιμεντοκονία ή κόλλα και η αρμολόγηση 
με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια (όπως αντιμυκητοκτόνο αρμόστοκο τύπου ceresit 
χρώματος  γκρι  ανοιχτού).  Πλήρης  περαιωμένη  εργασία,  τοποθέτησης,  αρμολόγησης  καθαρισμού 
υλικά και μικρούλικα επί τόπου, σύμφωνα με τη μελέτη. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)   
( 1 μμ ) Μέτρο Μήκους 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 5,00   

A.T.: 035 

ΟΙΚ-Α 73.61.5 Ανακατασκευή βοτσαλωτού δαπέδου  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7371.1 100,00% 
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      Εφόσον το νέο προς ανακατασκευή δάπεδο αύλειου χώρου είναι σε άμεση γειτνίαση με το ήδη 
υφιστάμενο, η προς διάστρωση περιοχή θα πρέπει να ανασκαφεί μέχρι να φτάσει στο επίπεδο του 
κάτω  ορίου  των  λίθων  του  ήδη  υπάρχοντος  γειτονικού  δαπέδου.  Στη  συνέχεια  τοποθετούνται 
στρογγυλεμένοι  λίθοι  (κροκάλες  ποταμίσιες)  διαμέτρου  παρόμοιας  με  αυτή  των  υφιστάμενων. 
Διάστρωση δια  κυλινδρώσεως  ώστε  οι  νέοι  λίθοι  να  βρεθούν  στην  ίδια  επιφάνεια  με  τους  γύρω 
ευρισκόμενους. Κάλυψη των κενών με μείγμα άμμου και αργιλοχώματος 1:1 και κυλίνδρωση ώστε να 
γεμίσουν τα κενά. Σκούπισμα του χώματος - άμμου που περισσεύει. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ  
(Αριθμητικώς): 100,00   

A.T.: 036 

ΟΙΚ-Α 73.61.6 Αποκατάσταση βοτσαλωτού δαπέδου  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7373.1 100,00% 

      Καθαρισμός του τμήματος προς αποκατάσταση και εκβάθυνση του χώματος μέχρι το κάτω όριο  
των  κροκάλων  του  γύρω  τμήματος.  Τοποθέτηση  στρογγυλεμένων  λίθων  (κροκάλες  ποταμίσιες) 
διαμέτρου παρόμοιας με αυτή των υφιστάμενων. Διάστρωση δια κυλινδρώσεως ώστε οι νέοι λίθοι να  
βρεθούν στην ίδια επιφάνεια με τους γύρω ευρισκόμενους. Κάλυψη των κενών με μείγμα άμμου και 
αργιλοχώματος 1:1 και κυλίνδρωση ώστε να γεμίσουν τα κενά. Σκούπισμα του χώματος - άμμου που 
περισσεύει.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 15,00   

A.T.: 037 

ΟΙΚ-Α 77.1 Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7701 100,00% 

      Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων ή οροφών, με  
ψεκαστήρα ή/και χρωστήρα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 1,80   

A.T.: 038 

ΟΙΚ-Α 77.69 Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7769 100,00% 

      Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων ματ τύπου hard mat vernice τύπου GLU) με βερνίκι δαπέδων σε 
τρείς στρώσεις, χωρίς απόξεση. Ψιλοστοκάρισμα με ασταροβερνίκι, 1η στρώση βερνικιού, τρίψιμο και 
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καθάρισμα, 2η στρώση εκτελουμένη όπως πρώτη και 3η στρώση (τελική) χωρίς τριψιμο. Υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) δαπέδων και περιθωρίων   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  
(Αριθμητικώς): 8,00   

A.T.: 039 

ΟΙΚ-Α 77.71.3 Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνίκη MAT τύπου GLU  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7771 100,00% 

      Βερνικοχρωματισμοί  ξύλινων  επιφανειών.  Απόξεση,  αστάρι,  ξερόζιασμα,  σπατουλάρισμα, 
στοκαρίσματα,  ψιλοστοκαρίσματα,  διάστρωση βελατούρας  διάστρωση βελετούρας  διάστρωση με 
διαφανές βερνίκη ΜΑΤ τύπου GLU  Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  
(Αριθμητικώς): 16,00   

A.T.: 040 

ΟΙΚ-Α 77.92.1 Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών. Με 
καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέττο  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7792 100,00% 

      Αφαίρεση  πλήρης παλαιών χρωμάτων οποιωνδήποτε  ελαιοχρωματισμένων  επιφανειών  και 
απόξεση αυτών με σπάτουλα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 5,80   

A.T.: 041 

ΟΙΚ-Α 77.94 Αντιπυρική επεξεργασία ξυλίνων επιφανειών    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7744 100,00% 

      Επαλείψεις επιφανείας (sealers) ή εμποτισμοί (impregnators) ξύλου, για προστασία έναντι της 
φωτιάς κατηγορίας F60 κατά DIN 4102 (αντίσταση στην φωτιά των 60 λεπτών), οποιαδήποτε μορφής 
ξυλίνων επιφανειών, μετά από κατάλληλο καθαρισμό και προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής με 
primer (υπόστρωμα) της ιδίας αντίστασης στη φωτιά και συμβατό με το βασική βαφή, σύμφωνα με τις  
οδηγίες του κατασκευαστή.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφάνειας   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  
(Αριθμητικώς): 23,00   

A.T.: 042 

ΟΙΚ-Α 77.96 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7744 100,00% 

      Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με μυκητοκτόνα για την προστασία του ξύλου έναντι προσβολής 
από  μικροοργανισμούς  (παράσιτα,  μύκητες,  κλπ).  Κατάλληλη  προετοιμασία  της  επιφάνειας 
εφαρμογής, εφαρμογή στρώσης εμποτισμού αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων ακρυλικής βάσεως 
πάχους 80 μm. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 2,90   

A.T.: 043 

ΟΙΚ-Α 79.12.1 Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες. Μεμβράνη συνθετικού 
ελαστικού (EPDM)  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7912 100,00% 

      Επίστρωση με στεγανωτική μεμβράνη, συγκολλημένη εν θερμώ σύμφωνα με τις οδηγίες του  
κατασκευαστή (αυτογενής θερμική συγκόλληση κ.ο.κ.). Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών 
και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθέτησης της μεμβράνης. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 17,30   

A.T.: 044 

ΟΙΚ-Α 79.45 Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης 
πολυστερίνης    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7934 100,00% 

      Θερμομόνωση, για οροφές και δάπεδα, οιουδήποτε σχήματος, δια πλακών μονωτικού υλικού 
πάχους 5 cm, από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση αυτών. 

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  
(Αριθμητικώς): 14,00   
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A.T.: 045 

ΟΙΚ-Α 22.50 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2275 100,00% 

      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   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 5,30   

A.T.: 046 

ΟΙΚ-Α 22.51 Ελαφρά εσωτερικά διαχωριστικά με μεταλλικό σκελετό και επένδυση 
γυψοσανίδας από την εσωτερική πλευρά και ξύλινης σανίδας από την 
εξωτερική   

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5276 100,00% 

      Ελαφρά εσωτερικά χωρίσματα κάθε τύπου , με μεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή λαμαρίνα 
γαλβανισμένη  εν  θερμώ  και  αμφίπλευρη  επένδυση.  Από  την  εσωτερική  πλευρά  με  γυψοσανίδες 
ανθυγρές GKI πάχους 12,5 mm με πυραντίσταση 30 min (κλάσης F30 κατά DIN 18180 και από την 
εξωτερική με σανίδες δρυός πλάτους τουλάχιστον 15 εκ  και πάχους 2 εκ στερεούμενες με εσωτερική 
κοχλίωση. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο μ2   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 25,00   

A.T.: 047 

ΟΙΚ-Α 23.3 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2303 100,00% 

      Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια. Στην τιμή 
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. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 6,70   

A.T.: 048 

ΟΙΚ-Α 52.1.2 Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες. Από ξυλεία 
ελάτου, πριστή  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5202 100,00% 

      Κατασκευή και τοποθέτηση σκελετών για οροφές ή μονόκλινες μη φέρουσες στέγες, οιασδήποτε 
κάτοψης, με ή χωρίς εγκάρσιους συνδέσμους, σε διαστάσεις και διατάξεως που ορίζουν τα σχέδια της 
μελέτης και γενικά υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  
(Αριθμητικώς): 556,00   

A.T.: 049 

ΟΙΚ-Α 52.2.1 Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία. Από ξυλεία πελεκητή  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5203 100,00% 

      Κατασκευή απλού ή και διπλού επάλληλου σκελετού πατωμάτων από δομική ξυλεία κατηγορίας  
κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΝ 338, υγρασίας μικρότερης του 17%, για να δεχτεί οποιασδόποτε  
μορφής  και  χρήσης  ξύλινο  πάτωμα,  σε  διατομές,  διαστάσεις  και  διατάξεις  που  ορίζουν  τα 
κατασκευαστικά  σχέδια  και  η  στατική  μελέτη,  και  γενικά  ξυλεία,  κοχλιοφόροι  ήλοι  (μπουλόνια), 
κοχλιωτοί  ήλοι  (ξυλόβιδες),  διχάγγιστρα  (τζινέτια),  μεταλλικές  στηρίξεις  κάθε  τύπου,  μεταλλικοί 
συνδετήρες  διαφόρων μορφών και  μικροϋλικά,  (όπως στερέωσης με  τάκους  από σκληρό ξύλο  ή 
κοντραπλακέ  θαλάσσης,  συγκολλούμενους  με  πολυουρεθάνη  ή  ενδεχόμενης  στερέωσης  με 
τσιμεντοκονία  ταχείας  πήξεως  και  καρφιά  ή  στερέωση  με  βίδες  ή  στριφώνια   και  χιτώνια  από 
πολυαμύδιο  ή  στερέωσης  με  ειδικά  μεταλλικά  στηρίγματα  με  ενσωματωμένα  στοιχεία  από 
NEOPRENE,  σιδηρογωνιές  στερέωσης  σε  συτοφερόμενες  δοκούς,  των  ενδιαμέσων  φύλλων 
NEOPRENE στη περίπτωση διπλού σκελετού κλπ,   χωρίς  όμως τη δαπάνη για την ενδεχόμενη 
κατασκευή  στρώσης  γαρμπιλομωσαΙκού,  ή  στεγνής  άμμου,  ή  στρώσης  διακοπής  υγρασίας  ή 
φράγματος υδρατμών ή στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή θερμομονωτικής στρώσης), επί 
οιουδήποτε υποστρώματος, καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  
(Αριθμητικώς): 536,00   

A.T.: 050 

ΟΙΚ-Α 52.10.1 Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων. Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5211 100,00% 
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      Κατασκευή  σκελετού  για  εσωτερικούς  η  εξωτερικούς  ξυλόπηκτους  τοίχους  με  ορθοστάτες, 
στρωτήρες, συνδέσμους οριζόντιους, διαγώνιους, ενδιάμεσους κ.λ.π. σε οποιεσδήποτε διαστάσεις και 
διατάξεις με ολόσωμες σφήνες, τάκους και παρεμβάσματα που απαιτούνται για εξασφάλιση επίπεδης 
επιφάνεια, με όλα τα αναγκαία σιδηρικά (ήλοι, τζινέτια κ.λ.π.), με τα υλικά και μικροϋλικά, ικριώματα 
καθώς και την εργασία για πλήρη κατασκευή. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 490,00   

A.T.: 051 

ΟΙΚ-Α 52.13 Πρέκια και ενισχυτικές ζώνες (σενάζ) από πελεκητή ξυλεία    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5213 100,00% 

      Προμήθεια, επεξεργασία και τοποθέτηση πρεκιών και ενισχυτικών ζωνών (σενάζ) από πελεκητή  
ξυλεία,  από ξυλεία  ελάτης,  σε τοίχους από οιοδήποτε  υλικό,  με  εγκαρσίους ζευκτήρες από όμοια 
ξυλεία  κάθε  0,60  m  περίπου,  και  λοιπές  παρόμοιες  κατασκευές,  με  τα  υλικά  και  μικροϋλικά  και 
ικριώματα καθώς και την εργασία για πλήρη κατασκευή. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πρεκιού ή ενισχυτικής ζώνης   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς): 437,00   

A.T.: 052 

ΟΙΚ-Α 52.23 Κατασκευή ορόφων από σανίδες και αρμακάλυπτρα   

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5223 100,00% 

      Κατασκευή οροφών από σανίδες κωνοφόρων επιλεγμένες, χωρίς ρόζους πάχους 1 εκ., πλάτους  
τουλάχιστον 20 εκ., μήκους τουλάχιστον 1,5 μ και αρμοκάλυπτρα απλού σχεδίου πλάτους 5 εκ. και  
πάχους  3,5  εκ.,  στερεούμενες  επί  σκελετού  ή  επί  πατοξυλων.  Στη  τιμή  συμπεριλαμβάνονται  η 
προμήθεια και η επεξεργασία υλικών, η τοποθέτηση και η στερέωση σανίδων και αρμοκαλύπτρων για 
την πλήρη κατασκευή οροφής. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  
(Αριθμητικώς): 10,00   

A.T.: 053 

ΟΙΚ-Α 52.76.1 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας. Ζευκτά από ξυλεία 
πελεκητή  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5276 100,00% 

      Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας, απλά ή δικτυωτά, οιουδήποτε ανοίγματος και  
σε  οποιοδήποτε  ύψος  από  το  έδαφος,  από  τεμάχια  με  απλή  διατομή,  όλα  από  δομική  ξυλεία, 
κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά το πρότυπο ΕΝ 338, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 
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συμπεριλαμβανομένων  των  στρωτήρων,  προσκεφαλαίων,  των  κατά  μήκος,  κατά  πλάτος  και 
διαγωνίων συνδέσμων των ζευκτών και ημιζευκτών και γενικά ξυλεία ζευκτών κ.λ.π.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  
(Αριθμητικώς): 794,00   

A.T.: 054 

ΟΙΚ-Α 52.79.1 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία 
πελεκητή  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5279 100,00% 

      Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες και επιτεγίδες 
τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης ή και μεταξύ τους και γενικά υλικά, ικριώματα και εργασία για  
πλήρη κατασκευή. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m³) τοποθετημένης ξυλείας   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ  
(Αριθμητικώς): 503,00   

A.T.: 055 

ΟΙΚ-Α 52.80.3 Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5283 100,00% 

      Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, οιασδήποτε στέγης, με υλικά και μικροϋλικά, ικριώματα 
και εργασία για την πλήρη κατασκευή. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφανείας.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  
(Αριθμητικώς): 14,00   

A.T.: 056 

ΟΙΚ-Α 53.30.1 Δάπεδο από σανίδες δρυός πλάτους 18 - 20cm και πάχους
τουλάχιστον 2,2 cm  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5323 100,00% 

      Δάπεδο από σανίδες δρυός στερεούμενες επί ήδη υπάρχοντος πατώματος αποτελούμενο από 
πατόξυλα ανά τουλάχιστον 40 εκ. αξονικά. Οι σανίδες θα φέρουν άνω κάτω πατούρες πλάτους 1 εκ.  
και θα βιδώνονται επί των πατοξύλων με δύο ανοξείδωτες βίδες κάθε φορά στα άκρα του πλάτους των 
σανίδων επί των πατοξύλων. Οι βίδες θα εισέχουν κατά 1,5-2 τουλάχιστον χιλιοστά κάτω από την άνω 
επιφάνεια της σανίδας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι βίδες και γενικά υλικά και μικρούλικα και 
εργασία  για  πλήρη  κατασκευή,  ξύσιμο  και  τρίψιμο  με  γυαλόχαρτο  και  πλήρη  καθαρισμό  της 
επιφανείας. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) πραγματικής επιφάνειας   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 75,00   

A.T.: 057 

ΟΙΚ-Α 53.50.3 Σοβατεπιά πλάτους 10 cm πάχους τουλάχιστον 12 mm. απο ξυλεία
τύπου δρυός  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5353 100,00% 

      Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου δρυός πλάτους 10 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και μήκους 
τουλάχιστον 2,00 m πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με ατσαλόπροκες ή UΡΑΤ και ξυλόβιδες 
ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών, που θα 
καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου, με τα υλικά και μικρούλικα και την εργασία πλήρους 
κατασκευής. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)   
( 1 μμ ) Μέτρο Μήκους 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς): 7,00   

A.T.: 058 

ΟΙΚ-Α 54.20.1 Αποκατάσταση ξύλινων θυρών και παραθύρων  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5421 100,00% 

      Η αποκατάσταση των υφιστάμενων ξύλινων θυρών και των παραθύρων περιλαμβάνει τις εξής 
εργασίες:
1.Αφαίρεση όλων των σιδηρικών ανάρτησης και λειτουργίας 
2.Έλεγχος όλων των ξύλινων συνδέσμων και τυχόν επιδιόρθωση και ενίσχυση τους 
3.Καθαρισμός των επιφανειών 
4.Στοκάρισμα όπου απαιτείται
5. Τελικό τρίψιμο και καθάρισμα
6. Συντήρηση των σιδηρικών ανάρτησης και λειτουργίας και επανατοποθέτηση τους
7. Επανατοποθέτηση των κουφωμάτων και έλεγχος λειτουργίας τους
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) πραγματικής επιφάνειας   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ  
(Αριθμητικώς): 120,00   

A.T.: 059 

ΟΙΚ-Α 54.20.2 Υαλοστάσια ξύλινα ανωσυρόμενα  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5422 100,00% 

      Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων ανωσυρώμενων από ξυλεία δρυός ή καστανιάς, εκ των 
οποίων το άνω τμήμα σταθερό και το κάτω κινητό, ανωσυρόμενο προς τα άνω και με δυνατότητα 
αφαίρεσης  του  για  καθαρισμό,  οποιωνδήποτε  διαστάσεων,  χωρίς  ενδιάμεσα  χωρίσματα,  πλαίσια 
φύλλων (τελάρα) 4x5 εκ.  με πηχάκια μονών υαλοπινάκων για εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας και 
γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και εργασία 
για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και λειτουργία..
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 135,00   

A.T.: 060 

ΟΙΚ-Α 54.21 Υαλοστάσια ξύλινα ανοιγόμενα   

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5421 100,00% 

      Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) συνήθων, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α' 
ποιότητας,  περαστών,  οποιωνδήποτε  διαστάσεων  και  σχεδίων,  με  ή  χωρίς  ενδιάμεση  τραβέρσα 
(μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη, με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 5x7.5 cm, με ή χωρίς πηχάκια  
μονών ή διπλών υαλοπινάκων, με καϊτια για τους υαλοπίνακες 5x4 cm, νεροχύτη ατόφιο 9x9 cm, 
περιθώρια (περβάζια) 2x5.5cm, αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm μεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου και 
αρμοκάλυπτρα  φύλλων  (μπινιά)  2x5.5  cm,  κορδόνι  πολυπροπυλενίου  σε  εγκσπή  (γκινισιά)  για 
εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από χειρολαβή γρύλλου) και όλα τα 
αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση 
και λειτουργία.  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 135,00   

A.T.: 061 

ΟΙΚ-Α 54.40.1 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5441.1 100,00% 

      Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με καθρέφτες (ταμπλάδες) από 
κόντρα πλακέ ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων περαστό 5 x 11 cm 
πλήρες στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά 
ξυλεία,  σιδηρικά  αναρτήσεως,  στερεώσεως  και  λειτουργίας  (εκτός  από  χωνευτή  κλεδαριά  και 
χειρολαβές)  και  μικροϋλικά  καθώς  και  εργασία  κατασκευής,  τοποθέτησης  και  στερέωσης, 
περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 245,00   

A.T.: 062 

ΟΙΚ-Α 54.46.2 θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με επένδυση Φορμάικα  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5446.2 100,00% 

      Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5cm και στις δύο 
όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ και επένδυση (φαινοπλαστικού φύλλου) φορμάικας, 
πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο 
ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα «μισοχαρακτά» 

Αποκατάσταση του αρχοντικού Τσολάκογλου και επανάχρηση 
ως λαογραφικό μουσείο του Δήμου Προσοτσάνης 

Σελίδα 21 από 28



4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές «μισοχαρακτές» καθαρής διατομής τουλάχιστον 
36x8 mm με κενό 50x50mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 cm με  
επένδυση φορμάικας 1-1,2cm τύπου puriplast  και  χρώματος όπως στον πίνακα τελειωμάτων των 
αντίστοιχων χώρων,  περιμετρικό προστατευτικό πλαίσιο από πήχεις  μασίφ οξιάς πάχους 3εκ.  και  
γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλειδαριά και 
χειρολαβές)  και  μικρούλικα  και  εργασία  για  κατασκευή,  τοποθέτηση  και  στερέωση  για  πλήρη 
λειτουργία περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ  
(Αριθμητικώς): 160,00   

A.T.: 063 

ΟΙΚ-Α 54.56 Θύρες καρφωτές    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5456 100,00% 

      Θύρες από ξυλεία τύπου Σουηδίας, καρφωτές, με τετράξυλο (κάσσα) 8x8 cm, πάχους 2,5 cm και  
πλάτους σανίδων έως 10 cm συνδεόμενες με εντορμίες και γλωτίδες (ραμποτέ, αρσενικοθήλυκο) με 
λεπτή διακόσμηση (τσιμπουκάκι) και ενισχύσεις (τραβέρσες, τρέσσα) διπλού Ζ από σανίδες 14x2,5 cm 
και  σύνδεσή  τους  με  κοχλιωτούς  ήλους  (ξυλόβιδες)  και  γενικά  ξυλεία,  σιδηρικά  αναρτήσεως, 
στερεώσεως και λειτουργίας (πλήν χωνευτής κλεδαριάς και χειρολαβών) και μικροϋλικά και εργασία 
για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση για λειτουργία περιλαμβανομένης και της εργασίας 
τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς): 187,00   

A.T.: 064 

ΟΙΚ-Α 54.71 Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5471 100,00% 

      Φύλλα ταμπλαδωτά από ξυλεία οξυάς, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων, ταμπλάδες από  
σανίδες  πάχους 1,5  cm,  συνδεδεμένες  με  κόλλα και  απλή επαφή,  σταθερά,  επί  σκελετού λευκής 
ξυλείας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της ξυλείας και τα υπόλοιπα υλικά κατασκευής, 
τοποθέτησης, στήριξης και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  
(Αριθμητικώς): 113,00   

A.T.: 065 

ΟΙΚ-Α 54.89 Ξύλινες κάσσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασμα έως 23 cm    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5446.1 100,00% 
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      Κατασκευή και  τοποθέτηση κάσσας μπατικής από ξυλεία τύπου Σουηδίας,  σύμφωνα με τις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες της μελέτης, με πλάτος έως 23 cm με εσοχή γιά την υποδοχή λάστιχου 
ανεμοστεγανότητας,  με  ή  χωρίς  εργαλεία  (γλυφές),  και  στερέωση  στην  οπτοπλινθοδομή  με 
γαλβανισμένα τζινέτια με προεξέχων τμήμα μήκους 18 cm, ανά 0,50 m περίπου, εναλλάξ (ένα από την 
μία μεριά ένα από την άλλη), σε όλο το ύψος της κάσσας. Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, 
τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 19,90   

A.T.: 066 

ΟΙΚ-Α 55.1.1 Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία. Από ξυλεία δρυός αρίστης 
ποιότητας 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5501.1 100,00% 

      Βαθμίδες και πλατύσκαλα κλίμακας ευθύγραμμης ή λοξής ή καμπύλης ή περιστροφικής με πλάτη 
και  ύψη βαθμίδων σύμφωνα  με  το  σχέδιον,  πατήματος  με  πάχος 5  cm,  ρύχτια  με  πάχος 2  cm, 
βαθμιδοφόροι 5 cm, διατομή κεντρικού στύλου 16Χ16 cm, σε περιστροφική κλίμακα και εν γένει υλικά 
κατασκευής,  συναρμολόγησης,  τοποθέτησης  και  στερέωσης  και  εργασία  για  πλήρη  κατασκευή 
συμπεριλαμβανομένων γλυφών απλού σχεδίου του στύλου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ  
(Αριθμητικώς): 212,00   

A.T.: 067 

ΟΙΚ-Α 55.10.1 Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα. Από ξυλεία 
δρυός αρίστης ποιότητας  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5511.1 100,00% 

      Κιγκλιδώματα  κλιμάκων  και  πλατυσκάλων  ευθύγραμμα,  σε  απλό  σχέδιο  με  χειρολισθήρα 
ευθυγράμμο  διατομής  9Χ9  cm,  ακραίων  και  ενδιαμέσων  ορθοστατών  14x14  cm  και  κιγκλίδων 
ευθύγραμμων  διατομής  κυκλικής  ή  ορθογωνικής  5x5  cm  ή  σχετικής,  σε  μεταξύ  τους  απόσταση 
ανάλογα  με  το  σχέδιο  από  13  έως  20  cm  και  εν  γένει  υλικά  και  εργασία  πλήρους  κατασκευής 
συνθέσεως, τοποθετήσεως και στερεώσεως συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης της διατομής 
του χειρολισθήρος, των ορθοστατών και των κιγκλίδων είτε με τόρνο είτε με γλυφές. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αναπτύγματος χειρολισθήρα.   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ  
(Αριθμητικώς): 106,00   

A.T.: 068 

ΟΙΚ-Α 55.31.1 Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm. Από ξυλεία δρυός 
αρίστης ποιότητας  
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Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5531.1 100,00% 

      Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9  cm,  διαμορφωμένος  σύμφωνα με το σχέδιο,  για 
τοποθέτηση σε οποιαδήποτε ξύλινη, λίθινη ή μεταλλική βάση, με τους απαιτούμενους συνδέσμους, 
μπουλόνια (κοχλιοφόρους ήλους) και τσιμεντοκονίαμα πάκτωσης. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 79,40   

A.T.: 069 

ΟΙΚ-Α 56.21 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5617 100,00% 

      Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm περίπου, 
που περιλαμβάνει: 

α) την επικάλυψη του πάγκου με ειδική φορμάϊκα τύπου DUROPAL, συνολικού πάχους 32 mm και 
πλάτους  90  cm,  με  ειδικό  περιθώριο  από PVC πάχους 3  mm με σπασμένες  ακμές  στα  εμφανή  
σόκορα. Η στερέωση στην υπάρχουσα υποδομή γίνεται μέσω κατάλληλης συγκολλητικής ύλης. 
β)  την  διαμόρφωση  -  κοπή  κατάλληλου  ανοίγματος  οιουδήποτε  σχεδίου,  για  την  υποδοχή  του 
επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη. 
γ)  την  ολοκληρωμένη  στεγάνωση  της  επιφάνειας  (π.χ.  σημεία  συμβολής  με  τον  τοίχο),  με 
αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πλήρως περαιωμένη εργασία 
κατασκευής,  τοποθέτησης,  στήριξης,  στερέωσης,  επεξεργασίας  των  τελικών  επιφανειών,  υλικά  & 
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  
(Αριθμητικώς): 24,00   

A.T.: 070 

ΟΙΚ-Α 56.23 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 5613.1 100,00% 

      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 και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες εντορμίες. Οι τρύπες που χρειάζονται θα 
γίνουν με φρέζα. Η πλάτη του κουτιού προς τον τοίχο θα κατασκευασθεί από φορμάϊκα πάχους 8 mm, 
τα οριζόντια (ράφια) και τα κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα, θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες 
επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1 mm) συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με 
το πλάτος τους, με περιθώριο από PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με σπασμένες ακμές. Τα  
φύλλα  (μονά  ή  διπλά)  οιασδήποτε  μορφής  ή  λειτουργίας  θα  κατασκευαστούν  από  νοβοπάν  με 
μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1 mm), συνολικού πάχους 18 
mm,  με  περιθώρια  από  PVC  πάχους  3  mm  με  στρογγυλευμένες  ακμές.  Τα  είδη  κιγκαλερίας 
περιλαμβάνουν χειρολαβές (πόμολα)  φύλλων και  κρυφούς μεταλλικούς μεντεσέδες βαρέως τύπου 
διπλής  περιστροφής,  ανοξείδωτους  και  ρυθμιζόμενους.  Ολη  η  κατασκευή  θα  στηρίζεται  σε 
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ρυθμιζόμενα ποδαρικά πάνω σε πλαστικό προφίλ (ή ελαστικές λωρίδες) για την προστασία τους από 
την υγρασία με κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0  
mm. Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται χωριστά. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πραγματικής επιφάνειας όψης   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
(Αριθμητικώς): 265,00   

A.T.: 071 

ΟΙΚ-Α 61.6 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς 
>160 mm    

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6104 100,00% 

      Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά  
μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235, οποιωνδήποτε 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  τους  ισχύοντες  κανονισμούς,  την 
στατική  μελέτη,  και  τις  κατασκευαστικές  λεπτομέρειες,  και  την  έδρασή  τους  με  χρήση   μη 
συρρικνωμένου  κονιάματος(τύπου  EMACO  S66  ή  παρεμφερές)  επί  των  στοιχείων  θεμελίωσης  ή 
λοιπών δομικών στοιχείων. 
Περιλαμβάνεται η χρήση ανυψωτικών μέσων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής   
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 2,90   

A.T.: 072 

ΟΙΚ-Α 61.26.1 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών. Σύνδεσμοι 
από κοινό μορφοσίδηρο 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6126 100,00% 

      Σιδηροί σύνδεσμοι στεγών κλπ ξυλίνων κατασκευών, οποιουδήποτε σχεδίου, από σιδηρές λάμες 
οποιασδήποτε διατομής, και γενικά σίδηρος συνδέσμων, κοχλίες και μικροϋλικά καθώς και εργασία 
κατασκευής, διάνοιξης των οπών για τα μπουλόνια, τοποθέτησης και κοχλίωσης.
 
(Χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που οι σύνδεσμοι δεν προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα 
των ξυλίνων κατασκευών)

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)   
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 4,10   

A.T.: 073 

ΟΙΚ-Α 61.26.2 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών. Σύνδεσμοι 
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από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδηρο 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6126 100,00% 

      Σιδηροί σύνδεσμοι στεγών κλπ ξυλίνων κατασκευών, οποιουδήποτε σχεδίου, από σιδηρές λάμες 
οποιασδήποτε διατομής, και γενικά σίδηρος συνδέσμων, κοχλίες και μικροϋλικά καθώς και εργασία 
κατασκευής, διάνοιξης των οπών για τα μπουλόνια, τοποθέτησης και κοχλίωσης.
 
(Χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που οι σύνδεσμοι δεν προβλέπονται στα αντίστοιχα άρθρα 
των ξυλίνων κατασκευών)

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)   
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 4,40   

A.T.: 074 

ΟΙΚ-Α 76.1.4 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού. Υαλοπίνακες 
διαφανείς πάχους 6,0 mm  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7604.2 100,00% 

      Υαλοπίνακες απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και καρφίδες ή 
μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς) επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 33,20   

A.T.: 075 

ΥΔΡ-Α 11.9  εγκατάσταση υδρεύσεως  

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6751 100,00% 

      αναλυτικά στον φάκελο μελέτης  Η/Μ εγκαταστάσεων

τιμή ανά τεμ   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  
(Αριθμητικώς): 6000,00   

A.T.: 076 

ΥΔΡ-Α 11.10.1 Εγκατάσταση αποχετεύσεως  

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6751 100,00% 

      Αναλυτικά στο φάκελο μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων
τιμή ανά τεμ   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  
(Αριθμητικώς): 6500,00   

A.T.: 077 

ΥΔΡ-Α 11.10.2 Εγκατάσταση θερμάνσεως  

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6751 100,00% 

      Αναλυτικά στον φάκελο Η/Μ εγκαταστάσεων

τιμή ανά τεμ   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  
(Αριθμητικώς): 10000,00   

A.T.: 078 

ΥΔΡ-Α 11.10.3 εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων  

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6751 100,00% 

      αναλυτικά στον φάκελο Η/Μ εγκαταστάσεων

τιμή ανά τεμ   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  
(Αριθμητικώς): 15000,00   

A.T.: 079 

ΥΔΡ-Α 11.13 εγκατάσταση ενεργητικής πυρασφάλειας  

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6812 100,00% 

      αναλυτικά στον φάκελο Η/Μ εγκαταστάσεων

τιμή ανά τεμ   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  
(Αριθμητικώς): 10000,00   

A.T.: 080 

ΥΔΡ-Α 11.14.1 Εγκατάσταση συστήματος προβολής  

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6751 100,00% 

      αναλυτικά στον φάκελο Η/Μ εγκαταστάσεων
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τιμή ανά τεμ   
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  
(Αριθμητικώς): 10000,00   

Ο συντάξας  Ελέγθηκε &Θεωρήθηκε
Ο Δντης 

Ράγιας Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός 
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