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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ 
  

 
 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

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

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

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

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

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

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

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

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. 
πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
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(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

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

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

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

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

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

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

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

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



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του 
προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

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

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

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

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 
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(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με 
τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

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

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

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

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

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

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

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

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

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

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

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

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

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 
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(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 
αναλόγου 

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

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 
άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  
2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των 

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

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

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

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

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

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

 
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 

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

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

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

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

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

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

Χειρολαβές 

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

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

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα 
στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο 
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 
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- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

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

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

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

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

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

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

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

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

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

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

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

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

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε 
μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως 
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περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται 
κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν 
χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών 
κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

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

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

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

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

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

 

α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% 
του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Υαλοστάσια :  
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α/α Είδος Συντελεστής 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

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

 

3,70 

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

 

2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερμαντικών σωμάτων 

 

 
 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και 
χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες 
ποικιλίες που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα 
κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως 
προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι 
τιμές διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και 
μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με 
μάρμαρα των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που 
επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης 
Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά 
περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις 
με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα 
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στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει 
την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να 
προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  
Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και να 
εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η 
επιλογή του τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη 
Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair 
- Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - 
Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από 
φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν 
σήμανση CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 
 
 
 
 
 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  
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1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 

 
5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η 

στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 

6. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 
τσιμέντο. 

 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

 

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

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

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

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

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του 
τιμολογείται με το άρθρο 79.55. 

 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Α.  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 
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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 

 
 

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

Σε καμμία 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 ΟΙΚ), 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). 

 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 
παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα 
βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές 
εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων 
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 

 

 
 
        ΟΜΑΔΑ  Α  :  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ– ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Α.Τ.1 
 
10.07  Μεταφορές με αυτοκίνητο  
 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 
 

10.07.01  δια μέσου οδών καλής βατότητας 



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 
 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 

ΕΥΡΩ   (Αριθμητικώς): 0,35 
(Ολογράφως): τριάντα πέντε λεπτά

  

Α.Τ.2 
 
Σχετ. 20.01.02  Εκθάμνωση εδάφους  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101  
 

Εκθάμνωση εδάφους με την αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις 
θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 
"Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών" 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκθάμνωσης (m2) 
  

    
 
20.01.02  με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,40 - 1,20 m 

 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 7,60 
(Ολογράφως): επτά ευρώ και εξήντα λεπτά.

  
 
   

Α.Τ.3 
 

 
20.04  Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων  
 

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

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

20.04.01  σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122  
 

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

 
 

 

Α.Τ.4 



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

 
 
20.04  Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων  
 

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

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

 
20.04.02  σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2125  
 
ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 31,00
  
 (Ολογράφως): τριάντα ένα ευρώ 
 

Α.Τ.5 
 
20.05  Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων  
 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 
3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε 
βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή 
εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε 
υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με 
την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και 
την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
 

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

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124  
   

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 4,50

   
 (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 
 

 
 
 



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

 
 
 

 

Α.Τ.6 
 

 

20.08 Ανόρυξη φρεάτων  
 

Ανόρυξη φρέατος διαμέτρου ή πλάτους μέχρι 3,00 m και βάθους μέχρι 5,00 m υπό 
την στάθμη στομίου ανορύξεως, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-
00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 

20.08.01  σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2142  
 

   
ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 16,70

   
 (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
 

Α.Τ.7 
 
 

20.10  Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων 
χώρων ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω 
προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, 
διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 
"Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, 
εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.  
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 4,50

   
(Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 
 

Α.Τ.8 
  
20.20  Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή 
οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και 
μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της 
κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, 
η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή 
δονητικές πλάκες. 

 



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του 
θραυστού υλικού από οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών 
προ και μετά την επίχωση.  
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 15,70

   
(Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
 

Α.Τ.9 
 
 

20.30  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 
 

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 0,90 
(Ολογράφως): ενενήντα λεπτά 
  

  

Α.Τ.10 
 
 

20.31  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων. 
 

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων 
εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά 
την φόρτωση. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών 
προ και μετά την εκσκαφή 
 
20.31.01  με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2172 
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς):΄ 6,70 
(Ολογράφως): έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
 
 
 
 

Α.Τ.11 
  

 

20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2177  
 

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



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

 Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 
 

 
                   ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 5,60 

(Ολογράφως): πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 
 
 

 
 
 
 
 
Α.Τ.12 
 
 
21.03  Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα 

γεωυφάσματος 
 

Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων πλαστικών σωλήνων από PVC ή 
πολυαιθυλένιο με περίβλημα γεωυφάσματος των 200 gr/m2. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση των σκύρων στραγγιστηρίου 
(μονοβάθμιο φίλτρο). 

 

Τιμή ανά τρεχον μέτρο (m) πλήρως αποπερατωμένου στραγγιστηρίου. 
 

21.03.01  Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 100 mm  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6620.1  
 

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

 

Α.Τ.13 
 
22.02  Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204  
 

Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης 
φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση 
των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-
02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 

 
 

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

 
                   ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 22,50 

(Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
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Α.Τ.14 
 
 
22.03 Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2212  
 

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

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

 
                    ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 5,60 

                                      (Ολογράφως): πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 
 
  

Α.Τ.15 
 
 
22.04  Καθαιρέσεις πλινθοδομών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222 
 

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

 
 

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

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

 
 

  

Α.Τ.16 
 
 
22.10  Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 
 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων 
των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση 
του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού 
και εργαλείων, των ικριωμάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση 
των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η 
μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ   15-
02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 
 
22.10.02 Με χρήση  κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης 



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 

Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
βαρύς εξοπλισμός, ή όταν απαιτείται γεωμετρική ακρίβεια των 
παρειών του παραμένοντος τμήματος του δομήματος. Εκτέλεση των 
εργασιών χωρίς χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά μόνον με χρήση 
αεροσφυρών διαφόρων τύπων (βαρέων έως ελαφρών). 

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του 
προς καθαίρεση στοιχείου καθιστούν ανέφικτη την εφαρμογή του 
άρθρου    22.10.01, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό τεκμηριώνεται 
στην Μελέτη του Εργου. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος. 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 112,50

   
(Ολογράφως): εκατόν δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά 
 
 

Α.Τ.17 
 
 
22.15  Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.  
 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα 
όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με 
διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού 
και εργαλείων, των μέσων κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο 
τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις 
θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις 
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

 
22.15.03 Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 
Καθαιρέσεις στοιχείων δομημάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα με 
υψηλές απαιτήσεις ακριβείας, ελαχιστοποίηση της όχλησης (λ.χ. 
εκτέλεση εργασιών σε κτίρια εν λειτουργία) και αποφυγή ζημιών σε 
παρακείμενες ευπαθείς εγκαταστάσεις ή κατασκευές, με χρήση 
συστημάτων συρματοκοπής, δισκοκοπής, αδαμαντοκοπής, 
υδροκοπής κλπ συναφών τεχνολογιών. 
 
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνον όταν τα χαρακτηριστικά του 
προς καθαίρεση στοιχείου και οι επιτόπιες συνθήκες καθιστούν 
ανέφικτη την εφαρμογή του άρθρου 22.15.02, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτό τεκμηριώνεται στην Μελέτη του Εργου 
 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) και ανά εκατoστό (cm) βάθους κοπής 
 

  ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 17,00 
                                     (Ολογράφως): δέκα επτά ευρώ 
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Α.Τ.18 
 

 
22.20  Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  

 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

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

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237 
 

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

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

Α.Τ.19 
 
 
22.22 Καθαίρεση επικεραμώσεων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241  
 

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

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
22.22.02 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50%  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 
 

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

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 
(Ολογράφως): 

  

Α.Τ.20 
 
 
Σχετ. 22.23  Καθαίρεση επιχρισμάτων και αρμολογημάτων  με εκβάθυνση αρμών 
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252  
 

Καθαίρεση επιχρισμάτων και αρμολογημάτων  με προσοχή  (ασβεστοκονιαμάτων, 
ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, 
ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και 
θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται η εκβάθυνση και  ο καθαρισμός των αρμών 
των λιθοδομών, 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(Αριθμητικώς): 8,60 
(Ολογράφως): οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά 

 
 

Α.Τ.21 
 
 
Σχετ.22.35  Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή και επαναπλήρωση 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2267  
 

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή πάχους έως 0,80 m, με ή χωρίς επίχρίσμα, 
επιφανείας 0,05 - 0,10 m2, με ποσοχή και  οποιοδήποτε μέσο.Οι φωλιές 
αναφέρονται σε διάνοιξη στις παρειές ξυλοδοκών μεσοπατωμάτων ή άλλων 
ξύλινων στοιχείων για την ευχερή καθαίρεσή τους, σε όλο το βάθος αγκύρωσης 
του ξυλοδοκού. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η 
εργασία μόρφωσης των παρειών , η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης 
για επαναχρησιμοποίηση, η τοποθέτηση ενός  ακροφυσίου ενεμάτων σε κάθε 
φωλεά, η επαναπλήρωση της φωλεάς με τους λίθους της καθαίρεσης και 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μετά την τοποθέτηση του νέου ξυλοδοκού και η 
συσσώρευση των πλεοαζόντων  στις θέσεις φορτώσεως. 
 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
 

                   ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 9,90 
(Ολογράφως): εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 
                                 
 

Α.Τ.22 
 

  
22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

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

 

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

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

 

Α.Τ.23 
 

 
22.50  Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

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

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας  
 

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

 
  

Α.Τ.24 
 
 
22.51  Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5276  
 

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, 
ζευκτά κάθε τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός 
φόρτωση ή αποθήκευση.  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου  
 

                   ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 56,00 
(Ολογράφως): πενήντα έξι ευρώ 

 
 
 
 
  

Α.Τ.25 
 
 
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(Αριθμητικώς): 5,60 
(Ολογράφως): πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 
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Α.Τ.26 
 
 
 

22.65  Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

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

22.65.01  Για ξύλινα κιγκλιδώματα  
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ξυλείας 
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 56,00 
(Ολογράφως): πενήντα έξι ευρώ 
  

 

Α.Τ.27 

 
Σχετ. 22.72 Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισμού πατωμάτων και ξυλόπηκτων τοίχων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 

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

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) αποξηλωνόμενης κατασκευής  
 

                   ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 65,00 
(Ολογράφως): εξήντα πέντε ευρώ 

 
  

Α.Τ.28 

 
 
23.03  Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303  
 

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

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

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από 
την μελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που 



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν 
ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  
 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 

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

  
 

Α.Τ.29 
 

 
23.14  Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2314.1  
 

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

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 

                   ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 0,65 
(Ολογράφως):εξήντα πέντε λεπτά 

 
  

Α.Τ.30 
 
 Σχετ.23.20  Αντιστηρίξεις –υποστυλώσεις με κάθε πρόσφορο μέσο 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2312  
 

Αντιστήριξη κατακορυφων επιφανειών λιθοσωμάτων, υποστύλωση οριζόντιων 
επιφανειών μεσοπατωμάτων ή οροφών ή  άλλων περεμφερών παρειών που 
απαιτούν υποστύλωση ή αντιστήριξη, με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο (με 
ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια, σιδηροσωλήνες ικριωμάτων, μεταλλικά 
πλαίσια ικριωμάτων, κλπ) ύστερα από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, με τα 
απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής, 
αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών για επαναχρησιμοποίηση.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας αντιστήριξης ή υποστύλωσης  
 

                   ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 8,20 
(Ολογράφως): οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 

  
 

Α.Τ.31 
 

   σχετ. 76.21  Αμμοβολή επιφανειών λιθοδομής (σχετικό) 
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7621 
 

Αμμοβολή επιφανειών λιθοδομής δια συντριμμιών μαρμάρου ή άλλου ανάλογου 
υλικού . Ήτοι συγκρότημα αμμοβολής (κομπρεσέρ των 400 ft³ - αμμουδιερα) 
εργασία, ικριώματα, άμμος εκ συντριμμιών μαρμάρου μέγιστου κόκκου 4 mm ή 
άλλου ανάλογης σκληρότητας  υλικό και τα παντός είδους υλικά για τον πλήρη 
καθαρισμό των αρμών των επιφανειών λιθοδομών.Πριν την εφαρμογή της 
αμμοβολής θα εκτελούνται δοκιμές ρύθμισης της πιέσεως εκτόξευσης ώστε να 
αποφεύγεται η επιφανειακή αλλοίωση- τραυματισμός των ορατών επιφανειών των 
λίθων.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας καθαρισμού 
 

                    ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς):10,50

 12,00 
(Ολογράφως): δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά 

  



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

ΟΜΑΔΑ  Β  :  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ –ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ-ΕΝΕΜΑΤΑ 
 
 

Α.Τ.32 
 
32.01       Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με  
                  χρήση αντλίας ή πυργογερανού  
 

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

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί 
τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την 
παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά 
πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα 
ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 
τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 
σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι 
σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η 
παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο 
προς διάστρωση. 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται 
η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη 
των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την 
εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα 
τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα 
σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης 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), 
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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  
  

 
32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  

 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215  
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

                    ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 95,00 
                                         (Ολογράφως): ενενήντα πέντε ευρώ 

 
 

  

Α.Τ.33 
 
 

32.25 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της    
                   χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  

 
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο 
έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και 
εργατοτεχνικού προσωπικού.  
 

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί 
μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να 
κατασκευαστεί μαζί με άλλα. 
 

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
 
 
 
 
32.25.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  
  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3223.Α.6  
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 ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 22,50 
 (Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
 
  

  
 

Α.Τ.34 

 
38.20  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
 

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

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

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

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

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

 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 
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Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα 
ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή 
αυτών. 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από 
το δάπεδο εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 

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

  
  

 

38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C   
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

                          ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 1,01 
      (Ολογράφως):  ένα υρώ και ένα λεπτό 
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Α.Τ.35 
 
Σχετ.32.26.1Ν  Ένεμα σταθερής σύνθεσης   

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

 
      Ένεμα σταθερής σύνθεσης που θα αποτελείται από λευκό τσιμέντο, από πολύ λεπτόκκοκα 
υλικά (δηλαδή φυσική ποζολάνη, σβησμένη άσβεστος σε μορφή σκόνης, κ.λπ), κατάλληλο 
πρόσμικτο και νερό. Όλα τα υλικά θα είναι ειδικών προδιαγραφών όπως καθορίζονται από τα 
συμβατικά τεύχη ή θα απαιτηθούν από την Επίβλεψη, και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά ποιότητας ως προς τα φυσικά, χημικά και μηχανικά τους χαρακτηριστικά, όπως 
ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές.  
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρωση, κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο, των κενών 
λιθοδομής  η οποία έχει πάχος μικρότερο του 1,20 μ. και παρουσιάζει σημαντικό ποσοστό 
ρωγμών και κενών ποικίλων διαστάσεων, το ένεμα θα έχει κατά περίπτωση κατάλληλα 
χαρακτηριστικά ρευστότητας, σταθερότητας και διεισδυτικότητας, όπως ορίζεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές και την τεχνική έκθεση της μελέτης. 
Για τον έλεγχο των χαρακτηριστικών αυτών αλλά και τον έλεγχο της καταλληλότητας του 
εξοπλισμού και των μηχανικών χαρακτηριστικών των ενεμάτων, μέσω θραύσης δοκιμίων, θα 
πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές εφαρμογές στο εργοτάξιο με την έναρξη του έργου. 
Η τελική σύνθεση θα αποφασισθεί από την Επίβλεψη και τους μελετητές λαμβάνοντας υπόψη 
όλα τα αποτελέσματα των ανωτέρων δοκιμών και των αποτελεσμάτων των αντοχών και του 
πορώδους που θα πραγματοποιηθούν σε αναγνωρισμένο εργαστήριο με μέριμνα και δαπάνη 
του Αναδόχου, σύμφωνα με τη μελέτη της Υπηρεσίας, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την ΕΤΕΠ 
14-02-04-00 "Αποκατάσταση τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτων", τις επί τόπου δοκιμές και 
τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Το ένεμα θα εφαρμοστεί στην υπάρχουσα λιθοδομή (ρηγματωμένη ή μή), στις περιοχές που 
θα υποδειχθούν από την Επίβλεψη, με ελεγχόμενη χαμηλή πίεση από 0,5 - 1,00 ατμ., στη 
θέση εισαγωγής του ενέματος μετρούμενη με ενσωματωμένο μανόμετρο στο ακροφύσιο, μέσω 
σωληνίσκων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε κάνναβο πλευράς περίπου από 0,50 έως 1,00 μ., 
και βάθους έως 50 εκ. μετά από καλό και σε βάθος καθαρισμό από σαθρά υλικά, έκπλυση και 
σφράγιση των αρμών και ρωγμών μεγαλύτερο από την επιφάνεια της λιθοδομής, όπως αυτό 
προβλέπεται στο άρθρο για βαθύ αρμολόγημα του παρόντος Τιμολογίου. Οι σωληνίσκοι θα 
είναι πλαστικοί διαφανείς μέγιστης διαμέτρου 1 εκ. και θα προεξέχουν της τοιχοποιίας κατά 
τουλάχιστον 50 εκ. 
Η σύνθεση και η μέθοδος εφαρμογής του ενέματος, ο αναγκαίος εξοπλισμός για τη διενέργεια 
των ενέσεων και οι απαραίτητες προεργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης και τις οδηγίες της Επίβλεψης και μετά από δοκιμαστικές 
εφαρμογές. 
Μικροαλλαγές στην προτεινόμενη σύνθεση του ενέματος, που θα επιβληθούν από τις 
πραγματικές συνθήκες του έργου, αποφασίζονται από κοινού με τον Ανάδοχο και την 
Επίβλεψη επί τόπου μετά από τις ανωτέρω δοκιμαστικές εφαρμογές και δεν επηρεάζουν την 
τιμή του ενέματος. 
Η τιμή περιλαμβάνει αναμικτήρα υψηλού στροβιλώδους κολλοειδούς αναμίξεως, (κατ' 
ελάχιστο 2000 στρ/λεπτό), κάδο με συνεχή ανάδευση συντηρήσεως ενέματος (με ταχύτητα 
300 στρ/λεπτό κατ' ελάχιστο), αντλία τσιμεντενέσεων μηχανοκίνητη με αυτόματη καταγραφή 
πιέσεων και ποσοτήτων, με δυνατότητα ρύθμισης της πιέσεως, και μανόμετρο στο ακροφύσιο, 
δαπάνες μεταφοράς, λειτουργίας, συντηρήσεως ανταλλακτικών και εξαρτημάτων τους, κάθε 
υλικό, που θα περιέχεται στις τελικές επιλεχθησόμενες συνθέσεις μετά από την επί τόπου 
δοκιμαστική εφαρμογή ανεξαρτήτως των προκυπτουσών κατά περίπτωση τροποποιήσεων  
των  επί μέρους αναλογιών των υλικών καθώς και κάθε εργασία καθαρισμού, σφράγισης, 
διαβροχής και έγχυσης του ενέματος, καθώς και κάθε καθαρισμό όλων των εμφανών 
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επιφανειών της λιθοδομής από πιθανές εκχυλίσεις του ενέματος, ο οποίος θα δημιουργείται 
άμεσα και με τον προσφορότερο τρόπο ώστε να μην αλλοιωθούν οι επιφάνειες των λιθοδομών 
και του δαπέδου. Επίσης τη δαπάνη όλων των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών ελέγχου 
ποιότητας των προτεινόμενων πρώτων υλών, προσδιορισμού των χαρακτηριστικών των 
συνθέσεων του ενέματος που τελικά θα χρησιμοποιηθούν και συμπληρωματικού 
χαρακτηρισμού των υλικών δόμησης στο βαθμό που θα απαιτηθούν. 
Η τιμή περιλαμβάνει επίσης τη δαπάνη των περιοδικών ελέγχων της ποιότητας του ενέματος 
καθώς και των δειγματοληπτικών πυρηνοληψιών, κατά τη διάρκεια των εργασιών εφαρμογής 
του ενέματος ή μετά την ολοκλήρωση του έργου, για την εξακρίβωση της εξασφάλισης της 
ποιότητας του ενέματος και της αποτελεσματικότητας της εν λόγω εργασίας όπως ορίζονται 
στις τεχνικές προδιαγραφές. 
Για ένα 100λίτρο  εγκαταστημένου ενέματος    
( 100 lt   Λίτρο  

 
Τιμή ενός εκατόλιτρου (100lt)  

 
                                        ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 88,00 

  (Ολογράφως): ογδόντα οκτώ ευρώ 
 

 
 
Α.Τ.36 
 
 
Σχετ. 38.40  Ελκυστήρες ανοξέιδωτου χάλυβα σειράς Jakob Inox Line (σχετικό) 
 

κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ.3874 
Ανοξείδωτοι μεταλλικοί ελκυστήρες της σειράς Jakob Inox Line αποτελούμενοι από 
αυτοτελή τμήματα συρματόσχοινων με ειδικά μορφωμένα πρεσσαριστά άκρα, 
ατέρμονες κοχλίες, ανοξείδωτα ελλάσματα, εντατήρες- αρμοκλείδες, παξιμάδια και 
λοιπά μικροϋλικά όπως εμφαίνονται στα σχέδια της μελέτης τοποθετούμενοι κατά 
απόλυτα ευθύγραμμες σειρές στις θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη με 
την μέγιστη δυνατή ακρίβεια.Περιλαμβάνονται: 
η  αδιατάρακτη διάτρηση των λιθοσωμάτων με οπές  μεγαλύτερης διαμέτρου από 
αυτή του ατέρμονα κοχλία,  η διάνοιξη των φωλεών αγκύρωσης, η εφαρμογή του 
μη συρρικνούμενου κονιάματος στη θέση εφαρμογής των εξωτερικών  
ελλασμάτων, η επαναπλήρωση της φωλεάς με τους ίδιους λίθους και η μόρφωση 
της όψης του λιθοσώματος όμοια με την αρχική.  Μετά την συναρμολόγηση και 
τοποθέτησή τους ακολουθεί η περίσφιξή των ελκυστήρων αρχόμενη από το μεσαίο 
κλίτος προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία προεπιλεγμένη τάση σύσφιξης κατά σειρά 
η οποία θα ελέγχεται από δυναμόμετρο παρουσία της Επιβλέπουσας Αρχής. 
Επιμετρούνται μέτρα μήκους ανοξείδωτου ελκυστήρα  (συμπεριλαμβανομένου του 
μήκους των ατέρμονων κοχλιών) 
 

Τιμή ανά  m μήκους ελκυστήρα  
 

                   ΕΥΡΩ   (Αριθμητικώς):  105,00 
(Ολογράφως): εκατόν πέντε ευρώ 
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Α.Τ.37 
 
Αρθρο 12.01 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο 
όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα 
ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο 
στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

[γ]   Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ "καμπάνας" 
(bell-sochet pipes) 

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 
στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο 
φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

 
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding 
factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος 
τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση 
αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού 
της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης 
(υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 
 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας 
του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 
 
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς 
διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την 
διάταξη ή μή οπλισμού.  
 
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   
μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται 
προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 
   
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, 
προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 
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Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής 
βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας 
κατά 10 %. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με 
τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο 
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου 
στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό 
τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.  
 
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 
υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου. 
 
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 
 

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων 
τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του 
μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 
 
12.01.01  Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
 

 

Ολογράφως:    

 

 Αριθμητικώς: 

 

 Αριθμητικώς:  

 

 Αριθμητικώς:  

  
12.01.01.12 Ονομαστικής διαμέτρου D2000 mm 

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6551.7   
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 520,00 
(Ολογράφως): πεντακόσια είκοσι ευρώ 

 

   

 

 Αριθμητικώς:  
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ΟΜΑΔΑ  Γ  :  ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ – ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ 
 

Α.Τ.38 
 
43.22  Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4307 
 

Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων από επιλεγμένους φυσικούς πλακοειδείς λίθους 
και κατεργασία του κονιάματος των αρμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 106,00 
(Ολογράφως): εκατόν έξι ευρώ 

 

Α.Τ.39 
 

 

43.21 Προσαύξηση τιμής λιθοδομών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4321  
 

Προσαύξηση τιμής λιθοδομών από αργούς λίθους και γωνιολίθων ανά 2,00 m ή 
κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους για δόμηση εξωτερικών υπέρ το ισόγειο τοίχων 
υπερκειμένων ορόφων.  
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

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

  
 

Α.Τ.40 
 
 
45.01 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου 

 

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων με την διαλογή των λίθων που 
τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια και την επεξεργασία τους με 
χονδροπελέκημα, με την κατεργασία του κονιάματος δόμησης των αρμών της 
πρόσοψης, την απόξεση του επιφανειακού κονιάματος με κατάλληλο εργαλείο 
πριν αποξηρανθεί για την εκβάθυνση των αρμών σε βάθος 2 - 4 cm, και τον 
καθαρισμό της επιφανείας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο 
εργαλείο. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 

  

 
45.01.02  Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4502 
   

Διαμόρφωση κυρίως με επιλογή πλακοειδών λίθων διαφόρων 
διαστάσεων. 

   

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 11,20 
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(Ολογράφως): έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά. 
 
 
  
 

Α.Τ.41 
 
   σχετ. 42.51  Λίθινο γείσο και κατωκάσι  (σχετικό) 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ.42.51 
 
Κατασκευή λίθινου γείσου επί οριζόντιας ή κεκλιμένης στέψης λιθοδομών εις 
οιονδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας δια χονδρόπλακων εγκρίσεως της 
Επιβλέπουσας Αρχής ορθογωνισμένων πλευρών άνω των 40cm με αρμούς 
πάχους το πολύ 1cm τοποθετούμενες δια ασβεστοτσιμεντοκονιάματος των 450kg 
τσιμέντου σε δύο επάλληλες στρώσεις εξέχουσας ακμής κατά 10cm η πρώτη 
στρώση από το περίγραμμα της στέψης των λιθοδομών και αντίστοιχα η δεύτερη 
στρώση από το περίγραμμα της πρώτης επιμετρούμενες οι δύο στρώσεις ως ένα 
μέτρο μήκους. Με τη ίδια τιμή αποζημιώνεται η επίστρωση με χονδρόπλακες μιας 
ή δύο στρώσεων στα κατωκάσια των παραθύρων. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) γείσου και κατωκασιού 
  

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς): 70,00 
(Ολογράφως): εβδομήντα ευρώ. 

    

 
Α.Τ.42 
  
 
Σχετ 43.51 Ανάκτηση λίθινων υποστυλωμάτων περιστυλίου  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4307 
Η εργασία περιλαμβάνει  την περισυλλογή των λίθινων σφονδύλων των 
υποστυλωμάτων του περιστύλιου του πηγαδιού, την   αντικατάσταση όσων δεν 
βρεθουν ή  των φθαρμένων, την αδιατάρακτη  διάτρηση των λίθινων σφονδύλων 
καθύψος της γενέτειρας  στο κέντρο  με οπή  Φ40mm ή και μεγαλύτερη, την 
διάτρηση της βάσης έδρασης ενός εκάστου υποστυλώματος για την αγκύρωση  
της  ανοξείδωτης ράβδου, την τοποθέτηση της  ανοξείδωτης ράβδου στο κέντρο 
των λίθινων σφονδύλων ενός εκάστου υποστυλώματος και την αγκύρωση αυτής 
στην βάση έδρασης των σφονδύλων με κάθε πρόσφορο (μούφα,ελλασματα κλπ), 
την τοποθέτηση  των λίθινων σφονδύλων με  χρήση ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 
των 450kg τσιμέντου,την πλήρωση του κενού μεταξύ οπής και ανοξείδωτης 
ράβδου με υδαρές κονίαμα τσιμεντοκονιάματος,την κατασκευή σπειρώματος 
στην κεφαλή της  ανοξείδωτης ράβδου, τα μεταλλικά ελλάσματα συναρμογής των 
στρωτήρων της στέγης του περιστύλιου, την  εργασία πλήρους κατασκευής   και 
γενικά τα κάθε είδους υλικά και μικροϋλικά.  

 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) υποστυλώματος περιστύλιου 
  

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς): 320,00 
(Ολογράφως): τριακόσια είκοσι ευρώ. 
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Α.Τ.43 
 
 
Σχετ 71.21 Ινοπλισμένο κονίαμα εξομάλυνσης εξωραχιων φουρνικών και θόλων ανωδομής 

(σχετικό) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ. 71.21 
Ινοπλισμένο κονίαμα εξομάλυνσης σταθερού όγκου το οποίο διαστρώνεται στα 
εξωράχια της ανώμαλης επιφάνειας λιθοδομών, θόλων και τρούλων 
μεταβαλλόμενου πάχους από 2 έως και 12 cm προκειμένου να εξομαλυνθούν 
πλήρως οι προαναφερθείσες επιφάνειες  (ελάχιστη ακτίνα εσωχής – εισοχής 
r=1cm). 
Το κονίαμα παρασκευάζεται σύμφωνα με την σύνθεση : 
α) καθαρή χονδρόκκοκη χαλαζιακή άμμος. 
β) 600 kg μη αλκαλικού τσιμέντου /m³ άμμου. 
γ) πρόσμικτο γαλάκτωμα συνθετικής ρητίνης τύπου Sintoplast ή  
    Tecnoweld με αναλογία πρόσμιξης 10 έως 30% του όγκου του  
    κονιάματος. 
δ) Ίνες πολυπροπυλαίνιου τύπου Poly-fibre των 6 mm ή12 mm με  
    αναλογία πρόσμιξης 0.90 kg/m³ κονιάματος. 
 
Το κονίαμα εξομάλυνσης εφαρμόζεται επί των εξωράχιων των λιθοδομών, θόλων 
και τρούλων όπως η πατητή τσιμεντοκονία. Οι επιφάνειες των λιθοδομών που 
πρόκειται να εφαρμοσθεί έχουν προηγουμένως αρμοκαθαριστεί και θα έχουν 
απομακρυνθεί σαθρά υλικά προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης πρόσφυση του 
κονιάματος. Όμοια οι επιφάνειες ελέγχονται έναντι της τελικής εξομάλυνσής τους 
και τοπικά συμπληρώνονται λίθοι ώστε το πάχος διάστρωσης του κονιάματος να 
προκύπτει παντού μικρότερο των 12 cm. Αρμοί μεταξύ διαφορετικών χρονικά 
διαστρώσεων του κονιάματος επιτρέπονται μόνο παράλληλα προς τις γενέτειρες 
των θόλων και των τόξων. Οι προαναφερθέντες αρμοί επαλείφονται δια 
ρητινούχου γαλακτώματος συγκολλήσεως τύπου LAB 
(επαναγαλακτοματοποιούμενη ρητίνη). 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η εργασία και τα υλικά για τον καθαρισμό  των 
επιφανειών πριν διάστρωση του κονιάματος, η πλήρης εφαρμογή του κονιάματος 
επιμετρούμενη ως πλήρως εξομαλυνθείσα επιφάνεια εφαρμογής . Λαμβάνεται 
μέση κατανάλωση κονιάματος 0.10 m³/m² επιφανείας. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) αναπτύγματος εξομαλυνθείσας επιφανείας 
 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς): 60,00 
(Ολογράφως): εξήντα ευρώ 

   
 

Α.Τ.44 

 
Σχετ. 41.02  Κατασκευή λιθοστρώτων  από λιθοδομή   με την  αρμολόγηση 
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Κατασκευή λιθοστρώτων από λιθοδομή  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και 
μεταφορά των επιλεγμένων  αργών λίθων (όμοιους με τους υφιστάμενους και 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας αρχής) επί τόπου του έργου, οι 
πλάγιες μεταφορές και η εργασία διαμόρφωσης της επιφανείας πρίν την 
διάστρωση,  η διαλογή και τοποθέτηση των αργών λίθων, η αρμολόγηση και γενικά 
κάθε εργασία πλήρως περαιωμένου εσωτερικού ή εξωτερικού λίθινου δαπέδου 
έτοιμου προς χρήση. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

41.02.01  Λιθόστρωτα πάχους μέσου πάχους έως 25 cm  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4106 
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 29,00 
(Ολογράφως): είκοσι εννέα ευρώ 
  

 
 
 
 
 
Α.Τ.45 
 
 
Σχετ 41.02.02  Επισκευή-Συντήρηση Καθαρισμός και μερική ανάκτηση  
                            υφιστάμενων λιθόστρωτων 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4107 
                   Η εργασία περιλαμβάνει  την καθαίρεση των φθαρμένων τμημάτων των  
                   υφιστάμενων λιθόστρωτων του περιβάλλοντα  χώρου  και των στοών , την  
                   τοπική συμπλήρωση από επιλεγμένους  φυσικούς  λίθους όμοιους με τους  
                   υφιστάμενους και τον επιμελή  καθαρισμό των   αρμών  με κάθε πρόσφορο        
                   μέσο (αμμοβολή, υδροβολή)  των λιθόστρωτων που παραμένουν.  
                   Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των αργών λίθων επί τόπου του  
                   έργου, οι πλάγιες μεταφορές , η εργασία καθαρισμού και  διαμόρφωσης της  
                   επιφανείας του προς κάλυψη εδάφους,  η διαλογή και  τοποθέτηση των  
                   αργών λίθων καθώς και η πιθανή αντικατάσταση την φθαρμένων λίθων με  
                   όμοιους στη βάση των ξύλινων υποστυλωμάτων της στοάς.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποκατεστημένου λιθόστρωτου. 
 
 

  ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 30,20 
 (Ολογράφως):  τριάντα ευρώ και είκοσι λεπτά  
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ΟΜΑΔΑ  Δ  :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
 
 

Α.Τ.46 
 

 

Σχετ. 52.76.02   Ζευκτά στέγης άνωθεν των εξωραχίων θόλων και τρούλων  από απλά  
                          στοιχεία  δομικής ξυλείας 

 

Ζευκτά στέγης πλαισιωτά με υπερυψωμένο ελκυστήρα,  άνωθεν των εξωραχίων 
θόλων και τρούλων που απαιτούν προσεκτική τοποθέτηση, οποιουδήποτε 
ανοίγματος και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, από απλά στοιχεία δομικής 
ξυλείας κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύμφωνα με την 
στατική μελέτη, με τους στρωτήρες, τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους 
ζευκτών και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά πλάτος και διαγώνιους), πλήρως 
διαμορφωμένα και τοποθετημένα.   
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας  
 
 
 

 
52.76.02 Ζευκτά από ξυλεία πριστή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5277 
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 835,00 
(Ολογράφως):οχτακόσια τριάντα πέντε ευρώ 
     

 
Α.Τ.47 
 

 

52.76  Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας 
 

Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε 
οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας 
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κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύμφωνα με την στατική μελέτη, με 
τους στρωτήρες, τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους ζευκτών και ημιζευκτών 
(κατά μήκος, κατά πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και 
τοποθετημένα.   
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας  
 
 

 
52.76.02 Ζευκτά από ξυλεία πριστή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5277 
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 675,00 
(Ολογράφως): εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ 
     

 
Α.Τ.48 
 
 
Σχετ. 52.10.02  Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων  

 

Ολική ανακατασκευή ή μερική ανάκτηση στοιχείων του σκελετού για εσωτερικούς ή 
εξωτερικούς ξυλόπηκτους τοίχους από δομική ξυλεία κατηγορίας κατ’ ελάχιστον 
C22 - 10E κατά ΕΝ 338,  με ορθοστάτες, στρωτήρες, συνδέσμους οριζόντιους, 
διαγώνιους, ενδιάμεσους κ.λ.π., οποιωνδήποτε διαστάσεων και διάταξης σύμφωνα 
με τα υφιστάμενα στοιχεία του ξυλόπηκτου τοίχου, με  σφήνες  ή τάκους και άλλα 
στοιχεία συναρμογής σύμφωνα  με τα σχέδια  για την εξασφάλιση επίπεδης 
επιφάνειας και όλα τα απιτούμενα σιδηρικά (ήλοι, τζινέτια κ.λ.π.). 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας 
 

 
52.10.02 Από ξυλεία  πριστή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5212  
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 685,00 
(Ολογράφως): εξακόσια ογδόντα πέντε ευρώ 
    

 
Α.Τ.49 
 
Σχετ. 52.02.02 Σκελετοί μεσοπατωμάτων από δομική ξυλεία 

 

Κατασκευή απλού σκελετού πατωμάτων και μεσοπατωμάτων  από δομική ξυλεία 
κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΝ 338, από απλούς ξυλοδοκούς στην 
ίδια στάθμη και  όμοιας διατομής με τους υφιστάμενους που καθαιρούνται στις ιδιες 
ή σε  παρακείμενες φωλεές που έχουν διανοιγεί (και αποζημιώνονται με  το Α.Τ.21 
του παρόντος). Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η ξυλεία,  οι κοχλιωτοί ήλοι 
(ξυλόβιδες), οι μεταλλικές στηρίξεις κάθε τύπου, οι μεταλλικοί συνδετήρες 
διαφόρων μορφών και μικροϋλικά,  το κονίαμα  και οι λίθοι της φωλεάς τοποθέτησης 
καθώς και  η τοπική  υποστύλωση των ξυλοδοκών για την  , επί οιουδήποτε 
υποστρώματος, καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή,   

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας 
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52.02.02 Από ξυλεία πριστή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5204  
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 675,00 
(Ολογράφως): εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ 
 
    

Α.Τ.50 
 
Σχετ. 54.80        Σκελετοί εξωστών, στεγάστρων,  φουρουσιών και παρεμφερών κατασκευών     
                           από  ξυλεία ημικορμών  καστανιάς  
  

 Σκελετοί εξωστών,στεγάστρων ,φουρουσιών και παρεμφερών φερόντων 
κατασκευών από ξυλεία ημικορμών καστανιάς κατηγορίας τουλάχιστον C22 - 10E 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποιουδήποτε σχεδίου, με ή χωρίς στύλους και σε οιοδήποτε 
ύψος από το έδαφος, με μερική  κατεργασία των επιφανειών των ξύλων και 
διαμόρφωση των άκρων τους σύμφωνα με το σχέδιο, με ανοξείδωτα ή 
γαλβανισμένα ή ορειχάλκινα στηρίγματα των στύλων στο δάπεδο και εξαρτήματα 
σύνδεσης των ξύλων μεταξύ τους και την στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα δομικά 
στοιχεία. Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους 
κατασκευής.  

 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας.  
 

54.80.02 Σκελετοί  και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία καστανιάς 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5605 
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς):1.080,00 
(Ολογράφως): χίλια ογδόντα ευρώ 
  
  

Α.Τ.51 
 
 
Σχετ. 52.13  Ξυλοδεσιές και  ενισχυτικές ζώνες(σενάζ) από ξυλεία καστανιάς 

  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5213  
 
Προμήθεια, επεξεργασία και τοποθέτηση ξυλοδεσιών, πρεκιών και ενισχυτικών 
ζωνών (σενάζ) από ημικορμούς ξυλείας καστανιάς ανάλογης διατομής, σε τοίχους 
από λιθοδομή , με εγκαρσίους ζευκτήρες από όμοια ξυλεία ανά  0,60 m περίπου, ή 
από διαμπερείς ατέρμονες κοχλίες, και λοιπές παρόμοιες κατασκευές, με τα υλικά 
και μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την εργασία για πλήρη 
κατασκευή.Πελαμβάνονται: η προσεκτική καθαίρεση των υφιστάμενων ξυλοδεσιών 
ή πρεκιών,η διάνοιξη του αύλακος τοποθέτησης της ξυλοδεσιάς και των εγκάρσιων 
οπών των ζευκτήρων, η τοποθέτηση των ξυλοδοκών των ξυλοδεσιών,των 
ζευκτήρων ή των ατερμόνων κοχλιών,η πλήρωση των κενών με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα και λίθους,η τοποθέτηση των ακροφυσίων για την 
διενέργεια των ενεμάτων και γενικά κάθε εργασία ενσωμάτωσης των ξυλοδεσιών 
στο λιθόσωμα. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ξυλοδεσιάς ή ενισχυτικής ζώνης  
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                   ΕΥΡΩ   (Αριθμητικώς):  1.170,00 
(Ολογράφως): χίλια εκατόν εβδομήντα ευρώ 

 
 

Α.Τ.52 
 
52.80 Σανίδωμα στέγης 

 

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα 
ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 

 
52.80.03 Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5283 
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 22,50  

(Ολογράφως):είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
    

 
 

Α.Τ.53 
 
 
52.46  Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με πηχάκια 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5246  
 

Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με πηχάκια, από λευκή ξυλεία, καρφωμένα στον 
υπάρχοντα σκελετό ανά αποστάσεις έως 2,0 cm, με τα υλικά, μικροϋλικά και 
ικριώματα καθώς και την εργασία για την πλήρη κατασκευή.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επενδυμένης επιφάνειας. 
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς):15,75 
(Ολογράφως): δέκα πέντε και εβδομήντα πέντε λεπτά 

 
 
 

 Α.Τ.54 
 
52.01  Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες  
 

Κατασκευή και τοποθέτηση σκελετών για οροφές ή μονόκλινες μή 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 
 

 
 
52.01.02 Από ξυλεία ελάτου, πριστή 
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5202  
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς):  560,00 

(Ολογράφως): πεντακόσια εξήντα 
    

 

Α.Τ.55 
 
Σχετ. 52.94  Κάλυψη οροφής με σανίδες ταβανώματος 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5294 
 

Κάλυψη οροφής με σανίδες ταβανώματος και ροκανισμένα πηχάκια αρμοκάλυψης,  
επί διαδοκίδωσης με καδρόνια της απαιτούμενης διατομής τοποθετημένα ανά 30 
cm. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα ικριώματα και η 
εργασία πλήρους κατασκευής και ροκανίσματος. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυμένης επιφανείας οροφής 
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 22,80 
(Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

Α.Τ.56 
 

 

Σχετ. 53.20   Δάπεδο καρφωτό. Μαδέρια από ξυλεία εγχώρια πάχους  4.50cm  
 

       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5202  
                   Δάπεδο καρφωτό από ξυλεία εγχώρια  με ή χωρίς τον σκελετό από καδρόνια    
                  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα". 
                  Το δάπεδο τοποθετείται επι των υφιστάμενων ξυλοδοκών των δαπέδων ή των       
                   μεσοπατωμάτων με ή χωρίς σκελετό από καδρόνια  5x7 cm. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα μαδέρια καθαρού πάχους 45 mm και 
πλάτους 0,30 m, ο σκελετός από καδρόνια 5x7 cm όπου απαιτείται, η στερέωση 
του σκελετού στην υπάρχουσα υποδομή με  ατσαλόβιδες και η εργασία πλήρους 
κατασκευής του δαπέδου και του σκελετού, το ξύσιμο και τρίψιμο με γυαλόχαρτο 
και ο πλήρης καθαρισμός της άνω επιφανείας κατά το πρότυπο του υφιστάμενου.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
 

 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 40,40 
(Ολογράφως):σαράντα ευρώ και σαράντα λεπτά 
   
 

Α.Τ.57 
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53.50  Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm 
 

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 
12 mm και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα 
με ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις 
συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο 
στην απόχρωση του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον 
ανεπίχριστο τοίχο, τις εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο 
σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις 
απαιτούμενες θέσεις), πλήρως τοποθετημένα. 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
 
 

53.50.03 Από ξυλεία τύπου δρυός 
  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5353 
 

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

Α.Τ.58 
 

 
  Σχετ 52.86     Επιτεγίδωση στέγης με πήχεις επί του σανιδώματος, για καρφωτά βυζαντινά      
                           κεραμίδια 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5286 

Επιτεγίδωση στέγης επί του σανιδώματος για επικεράμωση με κεραμίδια καρφωτά 
βυζαντινά , με καδρόνια 4x6 cm ή 5x5, στις απαιτουμένες αποστάσεις ανάλογα με 
τις οδηγίες  του κατασκευαστή ,  για την  έδραση και ήλωση  των κεραμιδιών, με τα 
υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής ώστε 
να καθίσταται άρτια η εργασία της επικεράμωσης.  
 

Περιλαμβάνεται μόνο η αξία της επιτεγίδωσης (πλήρης εργασία και υλικά).  
 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 11,50 
(Ολογράφως):έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτά 

  
 
 

Α.Τ.59 
 

54.28  Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5428  
 

 Παράθυρα και εξωστόθυρες (μπαλκονόπορτες) Ελληνικού "χωρικού" τύπου, από 
ξυλεία τύπου Σουηδίας, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με κάσσα 7x13 cm, με 
περιθώρια (περβάζια) και αρμοκάλυπτρα, με υαλοστάσιο με ή χωρίς ενδιάμεση 
τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 3x6 cm, 
νεροχύτη συνδεόμενο με την κάτω τραβέρσα του πλαισίου με τόρμο και εντορμία, 
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με ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καίτια) 4x4 cm για μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, 
με ή χωρίς πηχάκια υαλοπινάκων, αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινιά) 2x4 cm, 
αρμοκάλυπτρα κάσσας 2,5x2,5 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm, κορδόνι 
αεροφραγής απο πολυπροπυλένιο σε εγκοπή (γκινισιά) και εξώφυλλα "καρφωτά" 
με ξυλόβιδες, με ενισχύσεις (τραβέρσες, τρέσσα) σχήματος Ζ από σανίδες 
διατομής 12x2,5 cm και σανίδωμα ραμποτέ πάχους 2,5 cm από σανίδες πλάτους 
έως 12 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από χειρολαβές) και όλα τα αναγκαία 
υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και εργασία πλήρους κατασκευής και 
τοποθέτησης. 

 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
  

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 190,00 

(Ολογράφως):εκατόν ενενήντα ευρώ 
    

 
 

Α.Τ.60 
 
 

54.56  Θύρες καρφωτές 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5456  
 

 Θύρες καρφωτές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα 
κουφώματα", 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 
περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και 
χειρολαβών. 

  

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς):112,00 
(Ολογράφως): εκατόν δώδεκα ευρώ 

    
 

 

Α.Τ.61 
 

55.01  Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία 
  

 Βαθμίδες και πλατύσκαλα κλίμακας ευθύγραμμης, λοξής, καμπύλης ή 
περιστροφικής με πλάτη και ύψη βαθμίδων σύμφωνα με το σχέδιο, με πάτημα 
πάχους 5 cm, ρίχτια πάχους 2 cm, me βαθμιδοφόρους πάχουςι 5 cm, διατομή 
κεντρικού στύλου 16x16 cm (σε περιστροφική κλίμακα) και εν γένει υλικά 
κατασκευής, συναρμολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης και εργασία 
κατασκευής συμπεριλαμβανομένων γλυφών απλού σχεδίου του στύλου.  

 

 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).  
 

55.01.01 Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας 
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  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5501.1  
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 112,00 
(Ολογράφως): εκατόν δώδεκα ευρώ 
    
 
 

Α.Τ.62 
 

55.10  Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα 
  

 Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα, απλού σχεδίου, με 
χειρολισθήρα ευθυγράμμο διατομής 9x9 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.  
 

55.10.01 Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας 
 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5511.1  
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 67,50 
(Ολογράφως): εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 
    

 
Α.Τ.63 

 
55.21  Κιγκλιδώματα εξωστών 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5521  
 
 Κιγκλιδώματα εξωστών κλπ. από ξυλεία τύπου Σουηδίας, ευθύγραμμα, απλού 

σχεδίου, με ύψος μέχρι 1,00 m, με κουπαστή 9x9cm, κάτω πέλμα 6x6 cm ή 
ανάλογο, ορθοστάτες (άν χρειάζονται) 12x12 cm και κιγκλίδες τορνευτές ή με 
ορθογωνική διατομή 5x5 cm ή αναλόγη σε απόσταση μεταξύ τους έως 15 cm το 
πολύ, με απλή διαμόρφωση όλων των τμημάτων και σύνδεση του κιγκλιδώματος 
με σιδηρούς συνδέσμους είτε σύνδεση σε άλλη ξύλινη ή λίθινη κατασκευή, με 
αντηρίδες από σιδηρά ελάσματα και τσιμεντοκονία και εν γένει υλικά και εργασία 
πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

 

 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) κατακορύφου πλήρους επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 50,50 
(Ολογράφως): πενήντα  ευρώ και πενήντα λεπτά 

    
 

 

Α.Τ.64 
 

61.26 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών,ξυλόπηκτων τοίχων κλπ. 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6126  



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

 

 Σιδηροί σύνδεσμοι στεγών,ξυλόπηκτων τοίχων,ξυλοδεσιών και άλλων ξυλίνων 
κατασκευών, οποιουδήποτε σχεδίου, από σιδηρές λάμες οποιασδήποτε διατομής, 
και γενικά σίδηρος συνδέσμων, κοχλίες και μικροϋλικά καθώς και εργασία 
διάνοιξης των οπών για τα μπουλόνια, τοποθέτησης και κοχλίωσης. 

  

 Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που στα 
σχετικά άρθρα των ξυλίνων κατασκευών  δεν συμπεριλαμβάνονται οι σιδηροί 
σύνδεσμοι, ή σε περιπτώσεις ενισχύσεως υφισταμένων στεγών. 

  

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  
  

  

 
 61.26.02  Σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδηρο 

                                  ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 4,30 
(Ολογράφως):τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΟΜΑΔΑ  Ε  :  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 
 

Α.Τ.65 
 
 
 
Σχετ. 71.01.5.1Ν     Βαθύ αρμολογήματα με τοποθέτηση σωληνίσκων ενέματος 

Κωδικός αναθεώρησης  ΟΙΚ 7101  

 
      Βαθύ αρμολόγημα αρμών λιθοδομής σε οποιαδήποτε θέση. Η εργασία περιλαμβάνει την 
καθαίρεση των σαθρών κονιαμάτων γύρω από όλους τους λίθους μέχρι του μέγιστου δυνατού 
βάθους και τον καθαρισμό των αρμών, απομάκρυνση σκόνης και σαθρών υλικών, με 



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

εκτόξευση πεπιεσμένου αέρα, τοποθέτηση τσιβικιών (λίθινες σφήνες) σε αρμούς μεγάλου 
εύρους, και αρμολόγημα με κονίαμα που θα αποτελείται: 
α) υδράσβεστος  σε ποσοστό σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας αρχής 
β)λεπτόκοκκο ποζολανικό υλικό μεγίστου κόκκου 75 μικρών που το μεγαλύτερο ποσοστό των 
κόκκων του είναι μικρότερο από 45 μικρά και έχει χρώμα λευκό ή υπόλευκο 
γ)  ποσοστό τσιμέντου λευκού σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας αρχής 
δ) την κατάλληλη ποσότητα αδρανών που μπορεί να είναι άμμος ποταμίσια απαλλαγμένη από 
γαιώδεις προσμίξεις (σε καμία περίπτωση άμμος θαλάσσης), ρυζάκι μαρμάρου της 
κατάλληλης αποχρώσεως και κοκκομετρίας,  θραυσμένο κεραμίδι ή τοπικά πετρώματα. 
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά 
όσον αφορά τα φυσικά χημικά και μηχανικά χαρακτηριστικά τους, όπως προβλέπεται και από 
τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 
Για την επιλογή της τελικής σύνθεσης θα πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο σε συνεργασία 
με την Επίβλεψη και τον μελετητή επαρκή επί τόπου δείγματα και θα ληφθούν δοκίμια 
προσδιορισμού αντοχών και πορώδους. 
Η  τελική σύνθεση θα αποφασισθεί από την Επίβλεψη λαμβάνοντας υπ' όψιν τόσο την 
επιθυμητή απόχρωση, υφή και αισθητική τους εμφάνιση όσο και τα αποτελέσματα αντοχών 
και πορώδους που θα πραγματοποιηθούν σε αναγνωρισμένο εργαστήριο με ευθύνη του 
Αναδόχου. Κατά τη διάρκεια του έργου, η εφαρμοζόμενη σύνθεση θα ελέγχεται κατά 
διαστήματα, που θα προσδιορισθούν από την Επίβλεψη, με λήψη δοκιμίων όπως 
αναλυτικότερα ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές και εκτέλεση των αντίστοιχων 
εργαστηριακών δοκιμών αντοχής και πορώδους. 
Η τελική σύνθεση του  βαθιού αρμολογήματος θα εισέχει κατά 2-3 εκ τουλάχιστον, από τη 
λιθοδομή και η αρμολόγηση θα γίνεται με επανειλημμένες συμπιέσεις του κονιάματος για τη 
σωστή πρόσφυση του κονιάματος με τους λίθους, με ειδικά μυστριά γυψοτεχνίας, διαφόρων 
μεγεθών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποδειχθεί από την Επίβλεψη σε όσο δυνατό 
μεγαλύτερο βάθος. Επίσης, θα είναι αδρή (άγρια) έτσι ώστε να είναι εφικτή η πρόσφυση της 
επόμενης στρώσης. 
Επίσης, η εργασία περιλαμβάνει και την τοποθέτηση σωληνίσκων έγχυσης ενεμάτων, που θα 
είναι πλαστικοί διαφανείς έως 3/4 inc διαμέτρου και θα προεξέχουν από την τοιχοποιία 
τουλάχιστον κατά 50 εκ και θα τοποθετηθούν σε κάνναβο πλευράς περίπου από 0,50 έως 1,00 
μ. Επίσης περιλαμβάνει την πραγματοποίηση των απαραίτητων διατρήσεων μεγίστου βάθους 
έως των μέσον της λιθοδομής. 
Σε όλες τις φάσεις εργασίας και για τις επόμενες 14 ημέρες οι επιφάνειες των αρμολογημάτων 
θα διατηρούνται νωπές, με διαβροχή νωπών λινατσών και κάλυψη από φύλλα νάιλον. 
Η τιμή περιλαμβάνει κάθε υλικό, εργασία και προεργασία αναγκαία για την ολοκληρωμένη 
εκτέλεση του αρμολογήματος και την τοποθέτηση των σωληνίσκων για τα ενέματα. Όλες οι 
παραπάνω εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις επί τόπου οδηγίες της Επίβλεψης. 
 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς): 26,60 

(Ολογράφως): είκοσι έξι ευρώ και εξήντα λεπτά                                 
 

      

 
Α.Τ.66 
 

ΟΙΚ 71.01.6.1Ν  Τελικό αρμολόγημα  λιθοδομών  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ ΑΝΑΘ. 7101  100,00%  



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

 

      Τελικό αρμολόγημα αρμών οποιωνδήποτε όψεων λιθοδομών αρμολογημένων ήδη σε 
βάθος και αποκατεστημένων σε οποιαδήποτε θέση. Η εργασία περιλαμβάνει αρμολόγημα 
κυμαινόμενου πάχους, με χρήση κονιάματος που θα αποτελείται από: 
    α) υδράσβεστος  σε ποσοστό σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας αρχής 
   β)λεπτόκοκκο ποζολανικό υλικό μέγιστου κόκκου 75 μικρών, που το μεγαλύτερο  ποσοστό 
των κόκκων   του είναι μικρότερο από 45 μικρά, και έχει χρώμα λευκό ή υπόλευκο 
    γ)Τσιμέντου λευκό σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλέπουσας αρχής 
    δ)την κατάλληλη ποσότητα αδρανών που μπορεί να είναι άμμος ποταμίσια ή θραυστή 
οποιασδήποτε ορυκτολογικής συστάσεως απαιτηθεί, απαλλαγμένη από γαιώδεις προσμίξεις 
(σε καμία περίπτωση άμμος θαλάσσης), ρυζάκι μαρμάρου της κατάλληλης απόχρωσης και 
κοκκομετρίας, θραυσμένο κεραμίδι ή τοπικά πετρώματα. 
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά, 
όσον αφορά τα φυσικά, χημικά και μηχανικά χαρακτηριστικά τους, όπως προβλέπεται και από 
τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 
Για την επιλογή της τελικής σύνθεσης θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο, σε συνεργασία 
με την επίβλεψη και τον μελετητή, επαρκή επί τόπου δείγματα και θα ληφθούν δοκίμια 
προσδιορισμού αντοχών και πορώδους. Η τελική σύνθεση θα αποφασισθεί από την επίβλεψη, 
λαμβάνοντας υπόψιν, τόσο την επιθυμητή απόχρωση, υφή και αισθητική τους εμφάνιση, όσο 
και τα αποτελέσματα των ελέγχων αντοχών και πορώδους, που θα πραγματοποιηθούν σε 
αναγνωρισμένο εργαστήριο με ευθύνη του αναδόχου. Επίσης κατά την διάρκεια του έργου, η 
εφαρμοζόμενη σύνθεση θα ελέγχεται κατά διαστήματα, που θα προσδιορισθούν από την 
επίβλεψη, με λήψη δοκιμίων, όπως αναλυτικότερα ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, και 
εκτέλεση των αντίστοιχων εργαστηριακών δοκιμών αντοχής και πορώδους.  
Η  απόχρωση  και  η  κοκκομετρία  των  αδρανών  μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις απαιτήσεις  
της  Υπηρεσίας.  Η υφή και το  χρώμα της τελικής επιφάνειας του αρμολογήματος  θα  επιλεγεί  
από  την  επίβλεψη επί τόπου του έργου και θα είναι όμοια με αυτή των οδηγών που έχουν 
διατηρηθεί. 
Το κονίαμα των αρμών θα μορφωθεί κατά τις υποδείξεις της επίβλεψης, και θα δεχθεί, 
συστηματικά, μέχρι 1-1/2 ώρα πρίν πήξει, επανειλημμένη συμπίεση με ειδικά μυστριά 
γυψοτεχνίας διαφόρων μεγεθών, ιδιαίτερα στα σημεία επαφής με τους λίθους ή/και πλίνθους, 
ώστε η λείανση και η πρόσφυση να είναι άψογες. Οι ορατές  επιφάνειες κονιαμάτων, αρμών 
και λίθων θα παραδοθούν εντελώς καθαρές. 
Σε  όλες  τις  φάσεις  εργασίας  και  για  τις  επόμενες 14 τουλάχιστον ημέρες οι επιφάνειες των 
αρμολογημάτων  θα  διατηρούνται νωπές με διαβροχή και χρήση υγρών λινατσών και φύλλων 
νάιλον. 
Η  τιμή  περιλαμβάνει κάθε υλικό,  εργασία  και  προεργασία  αναγκαία για την ολοκληρωμένη 
εκτέλεση του αρμολογήματος. 
Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής σύμφωνα 
με τις επί τόπου οδηγίες της επίβλεψης. 
 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  

 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς): 28,50 

(Ολογράφως): είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά                       
   

 
 

Α.Τ.67 
 



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

71.85 Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136  
 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 18,00 

 (Ολογράφως): δέκα οκτώ ευρώ 
  

Α.Τ.68 
 

Σχετ.72.04   Επικεράμωση με καρφωτά μηχανοποίητα βυζαντινά κεραμίδια, εν ξηρώ 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7204  
 

Επικεράμωση με καρφωτά  μηχανοποίητα βυζαντινά κεραμίδια σύμφωνα με την 
μελέτη, με εν ξηρώ τοποθέτηση των κεραμιδιών και  την πλήρως κολυμβητή 
τοποθέτηση των ακροκεράμων σε τρείς σειρές  και των κορυφοκεράμων.  
 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών και του  
τσιμεντοκονιάματος, οι φθορές τους, τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία 
πλήρους τοποθέτησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας 
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 32,00 
(Ολογράφως): τριάντα δύο ευρώ 

 
  
 
 
 
 

 
Α.Τ.69 
 

 
Σχετ.72.03   Επικεράμωση εξωραχίων τρούλων και τεταρτοσφαιρίων με μηχανοποίητα   
                     βυζαντινά κεραμίδια κολυμβητή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7203 

 
Επικεράμωση με   μηχανοποίητα βυζαντινά κεραμίδια, εξωραχίων τρούλων και 
τεταρτοσφαιρίων, με απομειούμενο καθύψος εύρος λουκιού και καλυπτήρα και την 
πλήρως κολυμβητή τοποθέτηση όλων των κεραμιδιών. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών και του  
τσιμεντοκονιάματος, οι φθορές και οι απομειώσεις των κεραμιδιών, τα 
απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
 



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας 
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 140,00 
(Ολογράφως): εκατόν σαράντα ευρώ 

  

 
 
Α.Τ.70 

 
73.36.03     Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις 

 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με 
δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο 
χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.  
 

  
 
73.36.03 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση 

ελαφρού συρματοπλέγματος 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7340 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας 

 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 20,20 
(Ολογράφως): είκοσι ευρώ και είκοσι λεπτά 

 
Α.Τ.71 
 
73.31  Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ) 

 

Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά 
πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", οιουδήποτε χρώματος, με επιφάνεια λεία ή 
αδρή, ή αντιολισθητική, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg 
τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, ή κολλητά, με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς 
χρωστικές ή αρμόστοκο. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί 
τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός 
καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την 
διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ,  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
 

 
73.31.03 Επενδύσεις με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, κολλητά. 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 45,00 
(Ολογράφως): σαράντα πέντε ευρώ 
  

 



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

 
 

Α.Τ.72 
 

 
76.27 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 
 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  
 
 
76.27.02 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, 

κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)  

 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 54,00 
(Ολογράφως): πενήντα τέσσερα ευρώ 
  

 

 
Α.Τ.73 

 
 
Σχετ. 61.31  Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος και επένδυσης τοίχου 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 
 

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

 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 

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

 

 
Α.Τ.74 

 
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, 
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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) 
 

 

 
78.05.06 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7810 
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 18,20 
(Ολογράφως): δέκα οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 
  

 
Α.Τ.75 

 
 

79.10  Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  
 

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

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

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά) 
 

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

  
 

Α.Τ.76 
 

 
Σχετ.79.14  Επίστρωση απλή με υαλόπλεγμα επί ξυλόπηκτου τοίχου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914 
 

Επίστρωση απλή  σε μία στρώση  υαλοπλέγματος στις επιφάνειες ξυλόπηκτων 
τοίχων πριν την εφαρμογή του επιχρίσματος  με τα υλικά επί τόπου του έργου, την 
εργασία και τα μικρουλικά στερέωσης ( καρφιά, βίδες ροδέλες κλπ)  
  
 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας,  
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 1,30 
(Ολογράφως): ένα ευρώ και τριάντα λεπτά 
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Α.Τ.77 
 

   σχετ. 52.10  Ξυλουργική συντήρηση  ξύλινων ελκυστήρων και υφιστάμενων  ξυλοδεσιών  
 

Κωδικός Αναθεώρησης 52.12 
 
Ξυλουργική συντήρηση των υφιστάμενων ορατών ξύλινων ελκυστήρων των 
τοξοστοιχιών καθώς και των όποιων ξυλοδεσιών αποκαλυφθούν μετά τις  
καθαιρέσεις στις εσωτερικές ή εξωτερικές επιφάνειες των λιθοσωμάτων. 
Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση κρυφών θερμογαλβανισμένων ελασμάτων 
σύνδεσης ώστε να εξασφαλίζεται η γραμμική θλιπτική ή εφελκυστική  συνέχεια των 
ελκυστήρων και των ξυλοδεσιών καθώς και η αγκύρωση αυτών σε εγκάρσιους 
συνδέσμους,ο καθαρισμός και ο εμποτισμός των ξύλινων στοιχείων με 
μυκητοκτόνα και συντηρητικά προστασίας έναντι εντόμων σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της Επιβλέπουσας Αρχής και γενικά κάθε εργασία αποκατάστασης και 
ανάδειξης  ξύλινων στοιχείων που δεν μπορούν να αντικατασταθούν  και δύνανται 
να επιβιώσουν με συντήρηση.Πρόσθετα περιλαμβάνεται η αποϋποστήλωση και 
απομάκρυνση των υφιστάμενων ξύλινων στοιχείων στα τόξα του καθολικού. 
 

 Τιμή ανά μέτρο μήκους (m)  συντηρημένου ξύλινου στοιχείου 
 

ΕΥΡΩ  (Αριθμητικώς):   45,00 
(Ολογράφως): σαράντα πέντε ευρώ 

 

Α.Τ.78 
 

   σχετ. 54.40  Ξυλουργική συντήρηση ξύλινων θυρών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης 54.43.01 
Ξυλουργική συντήρηση θυρών και εξωστόθυρων που αποτελείται από οριζόντια 
και κατακόρυφα στοιχεία πελεκητής ξυλείας. Περιλαμβάνεται ο έλεγχος, η μερική 
αποσυναρμολόγηση, η αντικατάσταση των ήλων όπου απαιτείται, η 
αντικατάσταση ξύλινων αποσαθρωμένων στοιχείων με όμοια,  το γωνιασμα, ο 
έλεγχος και η επισκευή του μηχανισμού ανάρτησης και ασφάλισης και γενικά κάθε 
εργασία συντήρησης και επισκευής για την πλήρη και ευχερή λειτουργία της θύρας 

                   Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  
 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικώς):    310,00 
(Ολογράφως): τριακόσια δέκα ευρώ 

 

Α.Τ.79 
 

77.96 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
 

Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του 
ξύλου έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ). 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του σκευάσματος, η κατάλληλη προετοιμασία της 
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επιφάνειας, η εφαρμογή στρώσης εμποτισμού αλκυδικής βάσεως και δύο 
στρώσεων ακρυλικής βάσεως πάχους 80 μm.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

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

  

Α.Τ.80 
 
Σχετ.77.96 Επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών με συντηρητικό προστασίας από έντομα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744  
 

Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με συντηρητικό σκευάσμα για την προστασία του 
ξύλου έναντι προσβολής από έντομα και παράσιτα. Περιλαμβάνεται η προμήθεια 
του σκευάσματος, η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας, η εφαρμογή μιας 
στρώσης εμποτισμού και μιας τελικής  στρώσης  πάχους 80 μm.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ(Αριθμητικώς): 1,90 
(Ολογράφως): ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

  
 

Α.Τ.81 
 
77.16  Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7736  
 

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
 

Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή 
με ειδικό μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, 
ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, 
χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο. 
  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

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

  
 

Α.Τ.82 
 
77.69  Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7769  
 

Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων (στιλπνό ή ματ) με βερνίκι δαπέδων σε τρείς 
στρώσεις, χωρίς απόξεση. Ψιλοστοκάρισμα με ασταροβερνίκι, 1η στρώση 
βερνικιού, τρίψιμο και 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  
 

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

Α.Τ.83 
 
77.71 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη 

ενός η δύο συστατικών  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771  
 

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
 
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, 
διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και 
διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

   
 
77.71.02 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου 

ενός συστατικού 
 

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

 

Α.Τ.84 
 
77.71 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη 

ενός η δύο συστατικών  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771  
 

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
 
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, 
διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και 
διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
77.71.03 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο 

συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου. 
 

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

  
 

Α.Τ.85 
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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(Αριθμητικώς): 1,70 
(Ολογράφως): ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

  

 
Α.Τ.86 

 
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(Αριθμητικώς): 9,00 
(Ολογράφως): εννέα ευρώ 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ  :  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Α.Τ.87 
 
ΑΤΗΕ 8066.1.5  Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm 

και βάθος έως 0,50 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  
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      Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) δηλαδή: Εκσκαφή 
σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm 
δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 
400 kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ 
150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας 
ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των 
πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και 
αχρήστων υλικών διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος έως 0,50 m.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 153,08  

 
  

    

 

Α.Τ.88 
 
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.3  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαμέτρου Φ 50 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 

      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 
atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με 
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, 
πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην 
σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 12,96      

 
 

 
Α.Τ.89 
 
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.5  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαμέτρου Φ 75 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 

      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 
atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με 
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, 
πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην 
σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 18,34      



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

 
 

 
Α.Τ.90  

 

 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.7  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαμέτρου Φ 100 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 

      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 
atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με 
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, 
πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην 
σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 24,20      

 

 
 
 
Α.Τ.91  

 

 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.9  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm 

διαμέτρου Φ 125 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 

      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20°C 6,0 
atm, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με 
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, 
πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην 
σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 24,72      

 
 

 
Α.Τ.92 
 
ΑΤΗΕ Ν8053.1  Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 12.5 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 

      Μηχανοσίφωνας πλαστικός πλήρως τοποθετημένος.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 41,87      



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

 
 

 
Α.Τ.93    

 
ΑΤΗΕ Ν8054.6  Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό διαμέτρου Φ 125 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 

      Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό ,πλήρως τοποθετημένο.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,16      

 
 

 
Α.Τ.94    

 
ΑΤΗΕ Ν8151.10  Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές 

αναφέρεται. ΑΜΕΑ  πλήρης με δοχείο και κάθισμα  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 14  100,00%  

 

      Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και 
συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 400,00      
 
 

    

 
Α.Τ.95  

 

 
ΑΤΗΕ Ν8160.13  Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα.  ΑΜΕΑ, διαστάσεων  70 Χ 55  cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 17  100,00%  

 

      Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι 
χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και 
τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
παραδοτέος σε λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 350,00      

 
 

 
Α.Τ.96    

 
ΑΤΗΕ 8151.1  Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Υψηλής πιέσεως.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 14  100,00%  

 



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

      Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου) τύπου, δηλαδή 
λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων. Υψηλής πιέσεως.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 150,46      

 
 

 
Α.Τ.97    

 
ΑΤΗΕ 8153.2  Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίουΚυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή 

τραβηκτό πλήρες   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 15  100,00%  

 
      Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι πλύσεως) Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, 
πατητό ή τραβηκτό πλήρες με τον ορειχάλκινο πλωτήρα, τα ρακόρ στομίων τροφοδοτήσεως 
και εκροής τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τους γάντζους στηρίξεως , δηλαδή υλικά γενικά 
επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 98,56      

 
 

 
Α.Τ.98    

 
ΑΤΗΕ 8160.2  Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 42 Χ 56 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 17  100,00%  

 

      Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης με βαλβίδα χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, σιφώνι 
χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και 
τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
παραδοτέος σε λειτουργία διαστάσεων 42 Χ 56 cm.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 167,60      

 
 

 
Α.Τ.99    

 
ΑΤΗΕ 8168.1  Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 36 Χ 48 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  

 

      Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες με 
κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως διαστάσεων 36 Χ 
48 cm.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 36,52      

 
 

 
Α.Τ.100  

 

 
ΑΤΗΕ 8171.2  Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 15 Χ 15 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  

 

      Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως διαστάσεων 15 Χ 15 cm.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 12,23      

 
 

 
Α.Τ.101  

 

 
ΑΤΗΕ 8175.2  Αγγιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη Διπλό  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  

 

      Άγκιστρο (γάντζος) αναρτήσεως, από πορσελάνη εντοιχισμένο, με τα μικροϋλικά 
στερεώσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. Διπλό.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,43      
 

    

 
 

    

 
Α.Τ.102    

 
ΑΤΗΕ 8176.2.2  Πετσετοθήκη Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη περιστροφική διπλή  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  

 

      Πετσετοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  Ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη περιστροφική διπλή.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,52      

 
 

 
Α.Τ.103    

 
ΑΤΗΕ 8178.2.1  Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη διαστάσεων 15 Χ 15 cm  

 



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 14  100,00%  
 

      Χαρτοθήκη πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  επιχρωμιωμένη διαστάσεων 15 Χ 15 cm.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 17,27      
 
 

    

    

Α.Τ.104 
 
 
ΑΤΗΕ Ν8028.1  Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 
      Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα χωρίς κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και 
συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 47,85      

 
 

 
Α.Τ.105   

 
ΑΤΗΕ Ν8040.1.1.1  Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου για εγκαταστάσεις ζεστού και 

κρύου νερού ονομαστικής πίεσης 20 Atm, εξωτερικής διαμέτρου Φ20 mm 
και πάχους 3,4 mm. Ονομαστικής πίεσης 20 Atm, εξωτερικής διαμέτρου 
Φ20 mm και πάχους 3,4 mm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 

      Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού με 
τα ειδικά εξαρτήματα (ταφ, συστολές, μούφες, γωνίες κτλ.) και ρακόρ και με τα υλικά και 
μικρουλικά συνδέσεως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά 
επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία καθώς και εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και 
δοκιμών παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω 
καθώς και όσα αναφέρονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα εκτελεσθούν 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,74      

 
 

 
Α.Τ.106  

 

 
ΑΤΗΕ Ν8040.1.1.2  Πλαστικός σωλήνας πολυπροπυλενίου για εγκαταστάσεις ζεστού και 

κρύου νερού ονομαστικής πίεσης 20 Atm, εξωτερικής διαμέτρου Φ25 mm 



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

και πάχους 4,2 mm. Ονομαστικής πίεσης 20 Atm, εξωτερικής διαμέτρου 
Φ25 mm και πάχους 4,2 mm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  

 

      Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού με 
τα ειδικά εξαρτήματα (ταφ, συστολές, μούφες, γωνίες κτλ.) και ρακόρ και με τα υλικά και 
μικρουλικά συνδέσεως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά 
επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία καθώς και εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και 
δοκιμών παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω 
καθώς και όσα αναφέρονται στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα εκτελεσθούν 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,86      

 
 

 
Α.Τ.107    

 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 

      Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινη , βαρέως τύπου, με μοχλό χειρισμού 
(κλείσιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης .   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,21      

 
 

 
Α.Τ.108    

 
ΑΤΗΕ Ν8106.2  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 

      Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) (ball valve) ορειχάλκινη , βαρέως τύπου, με μοχλό χειρισμού 
(κλείσιμο με 1/4 της στροφής) με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 17,42      

 
 

 
Α.Τ.109  

 

 
ΑΤΗΕ  8138.1.2  Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος κοινός 

ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins  

ΑΤΗΕ Ν8106.1  Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειxάλκινη διαμέτρου Φ 1/2 ins  



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως  κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου 1/2 ins.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,86      

 
 

 
Α.Τ.110 
 
 
 
ΑΤΗΕ 8141.1.2  Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, 

επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 

      Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος δηλαδή 
αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως  νιπτήρα επίτοιχος - Διαμέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 58,35      

 
 

 
 
Α.Τ.111  

 

 
ΑΤΗΕ Ν8257.1.Α  Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) διπλής ενέργειας χωρητικότητας 80 l με 

ηλεκτρική αντίσταση 4kW  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 24  100,00%  
 

      Θερμαντήρας νερού (μπόϊλερ) διπλής ενέργειας κατασκευασμένος σύμφωνα με τους 
γερμανικούς κανονισμούς DIN4803 από χαλυβδελάσματα συγκολλητά εξ' ολοκλήρου 
γαλβανισμένος εν θερμώ μετά την αποκατασκευή του, για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, 
πλήρης δηλαδή θερμαντήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 
και πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 262,33      

 
 

 
Α.Τ.112 
 
Σχετ.ΑΤΗΕ 8603.5  Συλλεκτοδιανομέας  συστήματος ύδρευσης έξι  εξόδων 
 



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4  100,00%  

 
     Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος μονοαυλικού συστήματος ύδρευσης πλήρως 
εγκατεστημένος ,δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση , σύνδεση προς τα δίκτυα και 
παράδωση σε πλήρη λειτουργία.Περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση του πίνακα 
υδροληψίας και οι διακόπτες.  Συλλεκτοδιανομέας έξι εξόδων 
   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο   
ΕΥΡΩ (Ολογραφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  

                                            (Αριθμητικώς):  255,00 
 
Α.Τ.113 
 
Σχετ.ΑΤΗΕ 8603.2  Συλλεκτοδιανομέας  συστήματος ύδρευσης τριών   
                                 εξοδων 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4  100,00%  

 
     Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος μονοαυλικού συστήματος ύδρευσης πλήρως 
εγκατεστημένος ,δηλαδή προμήθεια,προσκόμιση, εγκατάσταση , σύνδεση προς τα δίκτυα και 
παράδωση σε πλήρη λειτουργία. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση του πίνακα 
υδροληψίας και οι διακόπτες. Συλλεκτοδιανομέας τριών εξόδων. 
   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο   
ΕΥΡΩ (Ολογραφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  ΠΕΝΤΕ  

                                            (Αριθμητικώς):  225,00 
 
 
 
 
 
 
Α.Τ.114 
 
ΑΤΗΕ Ν0080.7.2.1  Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6752  100,00%  

 

      Για την προμήθεια επί τόπου του έργου και την πλήρη τοποθέτηση χυτοσιδηρών πλαισίων 
και καλυμμάτων φρεατίων κάθε είδους διελεύσεως-διακλαδώσεως καλωδίων μέγιστου βάρους 
καθενός 40 Kg ( 15 Kg πλαίσιο και 25 Kg κάλυμμα), που εκτελείται σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης, την τεχνική μελέτη, δηλαδή την προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, χαμένο χρόνο 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφορά επί τόπου των έργων, με οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο, 
όλων των απαιτούμενων υλικών (πλαισίων και καλυμμάτων φρεατίων κλπ), την επεξεργασία 
βάσης υποδοχής, τη διάνοιξη οπών τη συναρμολόγηση, την τοποθέτηση, την πάκτωση κλπ 
όλων των στοιχείων εντός του σκυροδέματος, την κατασκευή βάσης από τσιμεντοκονίαμα, τη 
δαπάνη τσιμεντοκονιάματος καθώς και κάθε άλλου απαιτούμενου υλικού πάκτωσης και 
στεγανοποίησης, όπως και κάθε άλλη δαπάνη, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι 
αναγκαία για την πλήρη και σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας έντεχνη εκτέλεση της 
εργασίας.  
Τιμή ανά χιλιόγραμμο έτοιμων χυτοσιδηρών πλαισίων και καλυμμάτων φρεατίων πλήρως 
τοποθετημένων σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια    



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,50      

 
 

 
 
 
 
Α.Τ.115  

 

 
ΑΤΗΕ 8732.2.2  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 13,5mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  

 

      Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με 
τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ.  σπιράλ διαμέτρου Φ 13,5mm.  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,23      

 
 
  

 
Α.Τ.116 

 

 
ΑΤΗΕ 8732.2.3  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ Διαμέτρου Φ 16mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  

 

      Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με 
τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ. σπιράλ διαμέτρου Φ 16mm.  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,05      

 
 

 
 
Α.Τ.117 
 
ΑΤΗΕ 8733.1.2  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς 

Διαμέτρου 13,5 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 

      Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC, ορατός ή 
εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, 
προστόμια και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως.  Ευθύς διαμέτρου 13,5 mm  



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,38      

 
 

 
Α.Τ.118 
 
ΑΤΗΕ 8733.1.3  Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς 

Διαμέτρου 16 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  
 

      Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC, ορατός ή 
εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τις απαραίτητες ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό υλικό, 
προστόμια και μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως.  Ευθύς διαμέτρου 16 mm  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,34      

 
  

  

Α.Τ.119 
 
ΑΤΗΕ 8735.2.1  Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm -   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 41  100,00%  

 

      Κυτίο διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά 
(γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, 
κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.  
Πλαστικό - διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm -   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 4,00      

 
 

 
 
 
Α.Τ.120 
 
ΑΤΗΕ 8751.1.2  Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 1,5 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  

 

      Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, 
δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα 
συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως 
και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Μονόκλωνος διατομής: 1,5 mm2.   
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( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,32      

 
 
 

 
Α.Τ.121    

 
ΑΤΗΕ 8751.1.3  Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 2,5 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  

 

      Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, 
δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα 
συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως 
και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Μονόκλωνος διατομής: 2,5 mm2.  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,43      

 
 

 
Α.Τ.122    

 
ΑΤΗΕ 8751.1.4  Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος Διατομής: 4 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  

 

      Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος πλαστικής επενδύσεως τοποθετούμενος μέσα σε σωλήνες, 
δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση αγωγού και μικρουλικών (διακλαδωτήρες, βίδες, σύρμα 
συνδέσεως, μονωτικά πάσης φύσεως κλπ) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως 
και δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. Μονόκλωνος Διατομής: 4 mm2.  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,62      

 
 

 
Α.Τ.123 

 

 
ΑΤΗΕ 8766.3.1  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 

      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό  
Διατομής:3 Χ 1,5 mm2.  



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,29      

 
  

  

Α.Τ.124 
 
ΑΤΗΕ 8766.3.2  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 

      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό 
Διατομής:3 Χ 2,5 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,66      

 
  

  

Α.Τ.125 
 
ΑΤΗΕ 8766.3.3  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 4 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 

      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό 
Διατομής:3 Χ 4 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,06      

 
  

  

Α.Τ.126 
 
ΑΤΗΕ 8766.3.4  Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 6 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

 

      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό 
Διατομής:3 Χ 6 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,62      

 
 

 

 
Α.Τ.127 
 
 
ΑΤΗΕ 8766.5.5  Καλώδιο τύπου ΝΥM πενταπολικό Διατομής:5 Χ 10 mm2  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 46  100,00%  

 

      Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία 
εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων 
αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,66      

 
 

 
 
 
Α.Τ.128  

 

 
ΑΤΗΕ Ν8774.6.5  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 

10 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία     
( 1 m )  Μέτρο  

 



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,69      

 
 

 
Α.Τ.129  

 

 
ΑΤΗΕ 8774.6.6  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 

16 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 

      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία.     
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,55      

 

 
Α.Τ.130  

 

 
ΑΤΗΕ 8801.1.1  Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 

10 Α απλός μονοπολικός   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 

      Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,14      

 
 

 
Α.Τ.131  

 

 
ΑΤΗΕ 8801.1.2  Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 

10 Α απλός διπολικός   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 

      Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός διπολικός.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,61      
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Α.Τ.132 

  

 
ΑΤΗΕ 8801.1.3  Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 

10 Α απλός τριπολικός   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 

      Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V με το κυτίο δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση  Εντάσεως 10 Α απλός τριπολικός.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,16      

 
  

  

Α.Τ.133 
 
ΑΤΗΕ 8827.3.2  Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α -   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  

 

      Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου 
και μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση  SCHUKO - Εντάσεως 16 Α -   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,72      

 
 

 
 
 
 
 
 
Α.Τ.134 
 
ΑΤΗΕ 
Ν8739.13.2.2Γ  

 Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα 
σχηματισμού-στήριξης. Από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη εν θερμώ μετά 
την κατασκευή κατά DIN 50976. Ύψους πλευρικού τοιχώματος 50 mm, 
πλάτους 100 mm, πάχος ελάσματος 1.25 mm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  

 

       Εσχάρα καλωδίων διάτρητη, πλήρης, με ειδικά εξαρτήματα σχηματισμού (καμπύλες, 
στροφές, συστολές, διακλαδώσεις, ταυ, γωνίες, σύνδεσμοι κλπ) και στήριξης (πρόβολοι, 
ορθοστάτες, ντίζες, βραχίονες κλπ) από λαμαρίνα DKP γαλβανισμένη εν θερμώ μετά την 
κατασκευή κατά DIN 50976. Όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή, στις προδιαγραφές 
και τα σχέδια, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση της εσχάρας και εξαρτημάτων στον τόπο 



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

του έργου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 16,72       

 
Α.Τ.135  

 

 
ΑΤΗΕ 8983.5.1.1  Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα 

(Αρματούρα) προστασίας ΙΡ 20 Με λαμπτήρες 60 W πυρακτώσεως -  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  
 

      Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής προστασίας ΙΡ 20 δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε 
λειτουργία  σφαιρικού κώδωνα (Αρματούρα) προστασίας ΙΡ 20 Με λαμπτήρες 60 W 
πυρακτώσεως -  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 31,94      

 
 

 
Α.Τ.136 
 
ΑΤΗΕ 8972.5.4  Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με 

ανταυγαστήρα,οροφής ή ανηρτημένο Προστασίας ΙΡ 55 επίμηκες Γιά 2 
λαμπτήρες 40 W  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  

 

      Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα, οροφής 
ή ανηρτημένο αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα, με 
ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία,λυχνιολαβές, εκκινητές, 
πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Προστασίας ΙΡ 55 επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 
40 W  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 49,87      

 

 
Α.Τ.137 

 

 
ΑΤΗΕ Ν8992.2  Απλίκα ορείχαλκου δίφωτη με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103 100,00%  

      Απλίκα ορείχαλκου δίφωτη με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας, επίτοιχη, με όλα τα μικρουλικά  
καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης για τη λειτουργία διατάξεως, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων, δοκιμή και παράδοση σε 
λειτουργία .    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 120,00      

 
 

 
Α.Τ.138   

 
 
ΑΤΗΕ Ν8840.1.4  Ηλεκτρικός υποπίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και 

μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 35 
Χ 25 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

      Ηλεκτρικός υποπίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με τα όργανά του 
(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά και με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές 
εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής 
συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με 
βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή 
προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, 
συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη 
δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 180,46      

 
  

  

Α.Τ.139 
 
ΑΤΗΕ Ν8840.1.2  Τριφασικός ηλεκτρικός πίνακας πλήρης από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' 

και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 
50 Χ 35 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 

      Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο με τα όργανά 
του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά και με τα απαραίτητα στηρίγματα, 
οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής 
συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με 
βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή 
προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, 
συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη 
δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 533,19      

 
 

 
Α.Τ.140 
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ΑΤΗΕ Ν8871.6  Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης προστασίας διαρροής (ρελέ) 

Τριφασικός στεγανός (προστασίας IP 65), ορατός, κατηγορίας Α F200, 
επί πίνακος, ON - OFF, εντάσεως 63 Α, ευαισθησίας 30mA  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 50  100,00%  

 

      Οι διακόπτες διαρροής F200 κατηγορίας Α, προσφέρουν προστασία από διαρροές 
εναλλασομένων ημιτονοειδών ρευμάτων και παλμικών ρευμάτων με συνιστώσες συνεχούς 
(ρεύματα πού προκαλούνται από την λειτουργία ηλεκτρονικών διατάξεων και μη γραμμικών 
φορτίων όπως λαμπτήρων φθορισμού κλπ.) Δέχεται βοηθητικές επαφές. 
Πλήρης προμήθεια προσκόμιση διακόπτου και μικροϋλικών κλπ εγκατάσταση σύνδεση 
δοκιμές και παράδοση σε κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 140,00      

 
 

 
Α.Τ.141 
 
ΑΤΗΕ Ν9347  Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ και γείωση   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 

      Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ δηλαδή υλικά εργασία, και καταβολή στη ΔΕΗ της σχετικής 
δαπάνης συνδέσεως, αναγόμενα σε εργασία για την σύνδεση ενός μετρητού της ΔΕΗ καθώς 
επίσης και όλα τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή της γείωσης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΔΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 264,11      

 
  

  

Α.Τ.142 
 
ΑΤΗΕ Ν9983.43.1  Στήριγμα συλλεκτήριου αγωγού αλεξικέραυνου, διμερές Στήριγμα 

συλλεκτήριου αγωγού αλεξικέραυνου σε δώμα ή τοίxο κατα DΙΝ 48805  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  
 

      Στήριγμα συλλεκτήριου αγωγού αλεξικέραυνου, διμερές , σε δώμα ή τοίxο, απο xάλυβα, 
με την επι τόπου εργασία και τα μικροϋλικά στερέωσης και σύνδεσης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 21,07      

 
 

 
Α.Τ.143  
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ΑΤΗΕ Ν9983.42.1  Στήριγμα συλλεκτήριου αγωγού αλεξικέραυνου, διμερές Στήριγμα 
συλλεκτήριου αγωγού αλεξικέραυνου σε κεραμοσκεπή στέγη Tύπου Μ  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  

 

      Στήριγμα συλλεκτήριου αγωγού αλεξικέραυνου, διμερές , σε κεραμοσκεπή στέγη, από 
xάλυβα, κατά DΙΝ 48826, με την επί τόπου εργασία και τα μικροϋλικά στερέωσης και 
σύνδεσης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 29,83      

 
 

 
Α.Τ.144 
 
ΑΤΗΕ Ν9983.31.1  Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία Ακίδα αλεξικέραυνου Mήκους 300 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  

 

      Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία τοποθετημένη σαν αγωγός γείωσης με τα ειδικά 
στηρίγματα στήριξης ή τους xαλύβδινους ήλους ήλωσης πάνω σε μπετόν, με τα υλικά και 
εξαρτήματα σύνδεσης (κατά DΙΝ 48843 και 48845) προς επιμήκυνση ή διακλάδωση δηλ. 
προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση προς τις διακλαδώσεις και προεκτάσεις.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 42,73      

  

  

Α.Τ.145 
 
ΑΤΗΕ Ν9983.11.1  Χαλύβδινη γαλβανισμένη ράβδος, κυκλικής διατομής, Χαλύβδινη ράβδος 

κυκλικής διατομής, γαλβανισμένη Διαμέτρου 8 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 

      Χαλύβδινη γαλβανισμένη ράβδος, κυκλικής διατομής, κατά DΙΝ 48801, γαλβανισμένη 
τοποθετούμενη σαν αγωγός συλλογής ή καθόδου αλεξικέραυνου με τα απαραίτητα ειδικά 
εξαρτήματα κατά DΙΝ 48843, 48845, από γαλβανισμένο χάλυβα, με τους ορειχάλκινους 
γαλβανισμένους κοχλίες για τις ενώσεις και διακλαδώσεις της, δηλ. προμήθεια, μεταφορά, 
εγκατάσταση, σύνδεση με τους άλλους αγωγούς, μέτρηση αντίστασης και παράδοση.    
( 1 m )  Μέτρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,43      

  

  

Α.Τ.146 
 
ΑΤΗΕ Ν8837.23.1  Ηλεκτρόδιο γείωσης, xάλκινο με xαλύβδινη ψυxή διαμέτρου 1 ins μήκους 

1.50 m  



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 7  100,00%  

 

      Ηλεκτρόδιο γείωσης, χάλκινο με χαλύβδινη ψυχή μετά του ακροδέκτη των κοχλιών με τους 
ειδικούς συνδετήρες των προσερχόμενων αγωγών όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή 
και προδιαγραφή, πλήρως τοποθετημένος, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εργασία έμπηξης 
και σύνδεσης των γραμμών.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 133,72      

 
 

                                         
  



 

   

Τιμολόγιο Έργου                        

 
Ο Συντάξας 

 

 
                          Ντέλμας Κώνσταντίνος 

 

 

ΕΛΕΓΧΗΚΕ, ΓΡΕΒΕΝΑ 18-10-2021   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ, ΓΡΕΒΕΝΑ 18-10-2021 

 

1. ΜΠΑΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ     Ο Προϊστάμενος Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος 

Μηχανολόγος Μηχανικός με Α΄β     

 

 

 

ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α΄β  

 

2. Ντόνα Μαριάννα 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Α΄β 
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