
1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 
 

  ΕΡΓΟ:  
Συντήρηση Δημοτικών 
κτιρίων Προσοτσάνης ΣΑΤΑ 
2019 

 
 

 

ΤIMOΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  

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

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

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

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

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

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

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

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, 
ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους 
ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων 
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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. 

1.4 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.  

1.5 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. 

1.6 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. 

1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα-
σκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 
δημοπράτησης, συγκροτήματων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-
τριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή 
εκτός αυτού.  

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

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

(α)  Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει 
παραχωρηθεί από το Δημόσιο 
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(β)  Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει 
ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-
λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, 
τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και 
τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων του Έργου. 

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

1.10 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.) 

1.11 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 Έργου), η αποσυναρμολόγησή 
τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

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

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

 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των 
υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του 
Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών 
όρων  
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1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.15 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 
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μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της 
οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες 
κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι 
δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του 
έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής 
Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος 
του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας 
και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

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

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

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

1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή 
τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς 
και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, 
υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

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

1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων 
εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής 
κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, 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. 
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1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των 
δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά 
από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση 
ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά 
και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 
αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση 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. 

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

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

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

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

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

1.30 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. 
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1.31 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. 

1.32 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. 

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

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

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

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

 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. 

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

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που 
περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι 
εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο 
παράδειγμα: 
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(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κλπ 

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

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

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

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

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

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

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις 
άρθρων του παρόντος Τιμολογίου 
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Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν 
την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή 
προϊόντων. 

 

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

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

0,03 
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Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου 
[*] των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες 
επιμετρούνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε 
έκαστο άρθρο.  

Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα 
επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν 
τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΔΟ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που 
επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε 
καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 
αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 

 

22.21  Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών 
κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους ή 
γυψοσανίδων, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. 
Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η 
συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

22.21.01  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238 
 
ΕΥΡΩ 4.50 (τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 
 

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 5,60 (πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά) 
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22.61  Καθαίρεση τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2239  

Καθαίρεση 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 2,70 (δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 
 

22.45 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  

Αποξήλωση ξύλινων 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 16,80 (δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά) 

 

22.30 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261.Α  

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου 
κλπ) σε οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς 
επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή 
προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή 
των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

22.30.07  Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Γ 
ΕΥΡΩ 33,50 (τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 
 

22.50  Αποξήλωση παντός τύπου δαπέδων  και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
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Αποξήλωση παντός τύπου δαπέδων και λεπτών επιστρώσεν 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 2,20 (δύο ευρώ και είκοσι λεπτά) 
 

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 τετραγωνικό μέτρο (m2)   

ΕΥΡΩ 15,70 (δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 
 

Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από 
οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

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

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

γ)  Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται 
ιδιαίτερα: 

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

- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση 
νεροχυτών και καπακιών 

- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 

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

 

46.01 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 
cm 

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 
6x9x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι 
από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με 
έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

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

ΕΥΡΩ 19,50 (δεκαεννιά ευρώ και πενήντα λεπτά) 
  ΕΥΡΩ 15,70 (δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 

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) 

78.05.10 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 
12,5 mm 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 

ΕΥΡΩ 16,80 (δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
 

78.34  Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
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Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από 
ενιαίες έτοιμες κοινές ή ανθυγρές ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες 
πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων σε κατάλληλο 
υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, 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) τοποθετημένης ψευδοροφής 

ΕΥΡΩ 22,50 (είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 
 

61.30  Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 

 Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού 
ψευδοροφής σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου 
από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή διατομές 
γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες 
ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, 
αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής 
αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, 
βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους 
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.  

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΥΡΩ 3,40 (τρία ευρώ και σαράντα λεπτά) 
 

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 
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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 2,80 (δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
 

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 3,90 (τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά) 
 

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 5,60 (πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά) 
 

 78.05.10ΣΧΕΤ Χωρίσματα γραφείων με εσωτερικές περσίδες 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ- 7809 

Εσωτερικά χωρίσματα με διπλούς υαλοπίνακες έως 28mm, με κενό ανάμεσα 
στους υαλοπίνακες για χρήση εσωτερικής περσίδας και σταθερά πάνελ 
συνολικού πάχους έως 70mm. Οι συνδέσεις των κάθετων στοιχείων με τα 
οριζόντια θα επιτυγχάνεται  με γωνιακό ταχυσύνδεσμο. Προφίλ ταμπλά για 
το κάτω μέρος της κατασκευής με δυνατότητα ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης (πέρασμα καλωδίων, τοποθέτηση πρίζας κτλ). Το χρώμα θα 
γίνει καθ’ υπόδειξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας.  
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
Κράμα αλουμινίου: AIMgSi-0.5 F22  
Σκληρότητα: 12 Webster  
Ελάχιστο πάχος βαφής: 75μm  
Πάχος των προφίλ: 1,3mm - 1,4mm  
Ανοχές διαστάσεων σύμφωνα με: EN DIN 12020-02  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.  

ΕΥΡΩ 173,00 (εκατόν εβδομήντα τρία ευρώ και μηδέν 
λεπτά) 
 

71.21  Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121  

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ 13,50 (δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

ΑΤΗΕ Ν/8694.1 ΣΧΕΤ    Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ηλεκτροχανολογικών 
εγκαταστάσεων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 28  

Αποξήλωση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λόγω των 
παρεμβάσεων και πλήρη και λειτουργική επανατοποθέτησή τους. Στις 
περιπτώσεις ανακατασκευής, ή επισκευής στην τιμή περιλαμβάνεται και 
η οποιαδήποτε δαπάνη υλικών και εργασίας για την αποκατάσταση των 
τυχόν προκληθεισομένων ζημιών. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ 750,00 (εφτακόσια πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτά) 
 

ΑΤΗΕ Ν/8694.2 ΣΧΕΤ    Εγκατάσταση ύδρευσης  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 28  
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Παρεμβάσεις στην υπάρχουσα κατασκευή για την κατασκευή επί τόπου του 
έργου 3 νιπτήρων(πλήρεις), 4 λεκανών αποχωρητηρίου(πλήρεις) και 7 
σιφωνίων δαπέδου.  Πλήρη σύνδεση με το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο, 
καθώς και με το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης γα την παροχή θερμού – ψυχρού 
ύδατος, μαζί με την δαπάνη και κάθε άλλου υλικού μη ρητά 
κατονομαζομένου, και την εργασία της επιμελημένης κατασκευής και της 
άρτιας λειτουργίας, έτοιμο προς χρήση. Στις περιπτώσεις ανακατασκευής, ή 
επισκευής στην τιμή περιλαμβάνεται και η οποιαδήποτε δαπάνη υλικών και 
εργασίας για την αποκατάσταση των τυχόν προκληθεισομένων ζημιών. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία τοποθέτησης με δοκιμαστική λειτουργία, 
συμπεριλαμβανομένων των υλικών και μικροϋλικών επί τόπου, σύμφωνα με 
την μελέτη και τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ 869,40 (οχτακόσια εξήντα εννιά ευρώ και σαράντα 
λεπτά) 
 

ΑΤΗΕ-8160.1 Σχ. Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με μπαταρία 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ-17100,00% 
Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (σταγγιστήρα) πώμα με 
άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ11/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και 
λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο 
κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία 
Διαστ. 40Χ50 cm. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο αναμικτήρας (μπαταρία) 
θερμού – ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος,σαπουνοθήκη  και 
εταζιέρα ορειχάλκινα επιχρωμιωμένα επίτοιχα, και καθρέπτης τοίχου 
ανάλογων διαστάσεων με το νιπτήρα. δηλαδή νιπτήρας με υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ 150,00 (εκατόν πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτά) 
 

ΑΤΗΕ-8151.2 Σχ. Λεκάνη αποχωρητηρίου πλήρης 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ-14100,00% 

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, 
δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. Χαμηλής 
πιέσεως με το πλαστικό του κάθισμα, το δοχείο πλύσεως, τους διακόπτες, τα 
εξαρτήματά του και επίτοιχη χαρτοθήκη ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ 200,00 (διακόσια ευρώ και μηδέν λεπτά) 
 
ΑΤΗΕ-8129 Σχ. Μίκα αερισμού 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ-8 100,00% 

Μίκα αερισμού, πλήρως τοποθετημένη. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ 80,00 (ογδόντα ευρώ και μηδέν λεπτά) 
 

ΑΤΗΕ 8046.1 Σχ. Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ-8 100,00% 

Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη εντός ισχυρού 
τσιμεντοκονιάματος (κολυμπητό), πλήρως τοποθετημένο. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ 30,00 (τριάντα ευρώ και μηδέν λεπτά) 
 

73.33 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331  

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, 
έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη 
"GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου 
εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 
"Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των 
πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 
450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή 
με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα 
των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως 
συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της 
τελικής επιφανείας του δαπέδου.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και 
καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ 33,50 (τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

73.34 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, 
αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με 
κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με 
αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg 
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τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια 
εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την 
υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 
600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, 
ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής 
καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση 
οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, 
ρευματοδοτών κ.λπ.  

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και 
καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 
cm 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ 33,50 (τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

73.34 ΣΧΕΤ Επενδύσεις τοίχων με ταπετσαρία 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  

Επενδύσεις τοίχων με ταπετσαρία, οποιουδήποτε χρώματος και 
σχεδίου. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση ταπετσαρίας 
πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και 
καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ 15,00 (δεκαπέντε ευρώ και μηδέν λεπτά) 
 

73.33 Επίστρωση δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331  

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, 
έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη 
"GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου 
εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 
"Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των 
πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 
450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή 
με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα 
των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως 
συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της 
τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
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Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και 
καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 
20x20 cm 

ΕΥΡΩ 31,50 (τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά) 

 

75.11  Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς 
λίθους". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού 
μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα 
τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία κοπής 
των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  

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

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

75.11.01 Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7511 

ΕΥΡΩ 9,50 (εννιά ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

65.02.02.03 ΣΧΕΤ  Εσωτερική πόρτα Laminate ανοιγόμενη, δίφυλλη με σταθερό 
φεγγίτη: 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6504 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ 130,00 (εκατόν τριάντα ευρώ και μηδέν λεπτά) 
 

65.02.01.01 ΣΧΕΤ  Εσωτερική πόρτα αλουμινίου με πάνελ από ηλεκτροστατικά 
βαμμένο αλουμίνιο 

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

               Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502 

   Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ 170,00 (εκατόν εβδομήντα ευρώ και μηδέν λεπτά) 
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ΟΙΚ ΣΧΤ.65.18 Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση υαλοστασίου αλουμινίου, 
από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή, και διπλούς 
υαλοπίνακες ασφαλείας – laminated 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6528 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση υαλοστασίων/παραθύρων αλουμινίου, από 
ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, με θερμοδιακοπή πολυαμιδίου τουλάχιστον 
24mm, δίφυλλα, τρίφυλλα, τετράφυλλα, πεντάφυλλα κλπ. με ανεστραμμένο 
σταθερό φεγγίτη, συρόμενων με σταθερά ή μη στοιχεία σε οποιοδήποτε 
συνδυασμό συστημάτων, οποιουδήποτε τύπου, μορφής και διαστάσεων σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

Στα κουφώματα να υπάρχει δυνατότητα υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, µε ελαστικά 
παρεµβύσµατα και ταινίες, µε πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, 
ανεµοστεγανότητας, αντοχή σε ανεµοπίεση, αντοχή µηχανικών εξαρτηµάτων σε 

στατικές και δυναµικές καταπονήσεις, ηχοµόνωσης και θερµοµόνωσης και µε την 

υποχρέωση τοποθέτησης των εξαρτηµάτων και µηχανισµών λειτουργίας και 
ασφαλείας τους, και όλα γενικά τα υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους 
κατασκευής και τοποθέτησης. Όλα τα υλικά και μικροϋλικά θα φέρουν σήμανση CE. 

Στα παραπάνω υαλοστάσια/παράθυρα περιλαμβάνεται η προμήθεια και 
τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών – ηχοµονωτικών – ανακλαστικών 
υαλοπινάκων ασφαλείας (Laminated), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα 
διαφανή (clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, συνολικού 
πάχους 26 mm (κρύσταλλο laminated 3 mm + 3 mm, κενό 12mm, κρύσταλλο 
laminated 4 mm + 4 mm). Το διάκενο θα πληρωθεί με ευγενές αέριο Argon. 

Περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια και τοποθέτηση μηχανισμού υψηλής 
ασφάλειας γνωστός ως περιμετρικός μηχανισμός, κλειδαριές ασφαλείας και 
χειρολαβές. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης η προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνης 
στεγάνωσης, μεμβράνη φράγματος υδρατμών, η γωνία αλουμινίου και όλα τα υλικά 
και μικρουλικά συμπεριλαμβανομένων των τυχόν ψευτοκασών που θα χρειαστούν 
και των πάσης φύσεως παρεμβλυμάτων για την στερέωση των υαλοπινάκων και τη 
σφράγιση των αρμών μεταξύ των στοιχείων των κουφωμάτων, την προμήθεια 
παντός είδους εξαρτημάτων λειτουργίας και ασφάλειας των κουφωμάτων, 
χειρολαβές, κλειδαριές ασφαλείας ως και εργασία πλήρους κατασκευής, 
μεταφοράς, τοποθετήσεως και αναρτήσεως προς πλήρη λειτουργία 
περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθετήσεως παντός είδους εξαρτημάτων 
λειτουργίας και ασφάλειας των κουφωμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ 250,00(διακόσια πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτά) 
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64.29  Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428 

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη 
διατομή Φ50x2 mm, ποιότητας AISI 304, οποιουδήποτε σχεδίου, 
στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό-θηλυκό) ή με ήλωση ή 
ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία 
κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την 
μελέτη. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος 

ΕΥΡΩ 20,00 (είκοσι ευρώ και μηδέν λεπτά)  

 

64.26  Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι 

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, 
αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο 
στρώσεις. Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα. 

64.26.02 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 " 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6427 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΕΥΡΩ 10,10 (δέκα ευρώ και δέκα λεπτά)  

 

ΟΙΚ ΣΧΕΤ 56.21  Προμήθεια και τοποθέτηση ανακλινόμενων καθισμάτων αναμονής  

                     Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617 

Κάθισμα αναμονής σε συστοιχίες. Συγκεκριμένα αποτελείται από εγκάρσια 
μεταλλική δοκό, πόδια για τη στήριξη(όχι σταθερά), μπράτσα, επιφάνειες 
τραπεζιδίων και συνδέσμους στήριξης. Τα ποδαρικά και τα μπράτσα 
κατασκευάζονται από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο. Το κάθισμα (έδρα και 
πλάτη) κατασκευάζονται από ενιαίο διάτρητο χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5 
mm. Τα διαμορφωμένα κελύφη του καθίσματος στηρίζονται σε δύο 
πλευρικούς οδηγούς από ειδικά σχεδιασμένο προφίλ αλουμινίου. Στην έδρα 
και την πλάτη του καθίσματος υπάρχει θα τοποθετηθεί επένδυση με 
μαξιλάρι από αφρώδη χυτή πολυουρεθάνη πάχους 20mm με επιλογή 
υφάσματος ή δέρματος. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι βαμμένα με 
ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Πλήρης προμήθεια και τοποθέτηση.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

ΕΥΡΩ 68,00 (εξήντα οχτώ ευρώ και μηδέν λεπτά)  
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65.25 ΣΧ  Σίτες αερισμού 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530 

Σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την 
παρεμπόδιση εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από 
διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός 
(οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας. 

ΕΥΡΩ 35,00 (τριάντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά)  

 

ΟΙΚ ΣΧ 61.27  Κατασκευή στέγαστρου από αλουμίνιο και πολυκαρβονικό συμπαγές 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6127 

Κατασκευή στέγαστρου από αλουμίνιο και πολυκαρβονικό συμπαγές. O 
σκελετός του στεγάστρου είναι από αλουμίνιο βαμμένο με 
ηλεκτροστατική βαφή. Η επένδυση του στεγάστρου είναι με μασίφ 
πολυκαρβονικό 3 χιλιοστών. 

                    Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 

ΕΥΡΩ 20,00 (είκοσι ευρώ και μηδέν λεπτά) 

 

ΟΙΚ ΣΧΤ.54.47 Εσωτερική πόρτα Laminate με κάσσα δρομική πλάτους έως 13εκ. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5446.1 

Κατασκευή εσωτερικής πόρτας με επένδυση Laminate, μονόφυλλη, ανοιγόμενη με 
κάσσα πλάτους έως 13 cm. Πλαίσιο πόρτας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, γεμισμένο 
με σταθεροποιητικό πυρήνα είτε από χαρτοκυψέλη, είτε από διάτρητη 
μοριοσανίδα. Η πόρτα θα είναι καλυμμένη και από τις δύο πλευρές με 
μοριοσανίδες (MDF). Η κάσα και τα αρμοκάλυπτρα κατασκευάζονται από πλακάζ με 
επένδυση Laminate. Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται να είναι δυο συστατικών 
(πολυουρεθάνης), σημαντικό για την υγρασία. Περιλαμβάνεται εξοπλισμός: Τρεις 
μεντεσέδες βιδωτοί (διπλοί), πόμολα, κλειδαριά εσωτερικής πόρτας ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών και λάστιχο. Το χρώμα των πορτών και τα πόμολα θα είναι επιλογής 
της Υπηρεσίας και σε συμφωνία με τις υφιστάμενες πόρτες που υπάρχουν στο 
σταθμό. Πλήρης κατασκευή, μεταφορά, στερέωση και τοποθέτηση με όλα τα υλικά 
και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν . 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2): 

ΕΥΡΩ 120,00(εκατόν είκοσι ευρώ και μηδέν λεπτά)  
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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) 

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

ΕΥΡΩ 9,00 (εννιά ευρώ και μηδέν λεπτά) 

 

77.67  Χρωματισμοί σωληνώσεων 

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

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων  

77.67.02 Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2" 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.4 

ΕΥΡΩ 2,25 (δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) 

 

77.15  Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ 1,70 (ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά) 
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ΟΙΚ ΣΧΤ.77.103 Αποκατάσταση τοιχοποιίας (μερεμέτια) μετά από τοπικές 
παρεμβάσεις 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 

Εργασίες πλήρους αποκατάστασης της τοιχοποιίας με μερεμέτια επιχρισμάτων, 
στοκαρίσματος και χρωματισμών όπου κρίνεται απαραίτητο ύστερα από τοπικές 
παρεμβάσεις όπως αποξήλωσεις και επανατοποθετήσεις εσωτερικών ή εξωτερικών 
κουφωμάτων, με όλα τα υλικά, μικροϋλικα και εργασία που θα απαιτηθεί. Όλα τα 
υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μη τοξικά. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ): 

ΕΥΡΩ 15,00( δεκαπέντε ευρώ και μηδέν λεπτά)  

 

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) 

77.84.02 Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 

ΕΥΡΩ 12,40(δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά)  

 

Προσοτσάνη, 04-11-2019 

Συντάχθηκε 

 

Μουστακίδου Μαγδαληνή 

Πολιτικός Μηχανικός 

Ελέγχθηκε/Θεωρήθηκε 

Η Διευθύντρια 

Δεληγιαννίδου Δέσποινα 

Πολιτικός Μηχανικός 

 


