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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   MΕΛΕΤΗΣ 
 
 
 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα 

εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη 
διακήρυξη. 

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

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

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

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

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

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, 
κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά 
του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν 
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε 
άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την 
παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους 
φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους 
ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα 
ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
µεταφορικών µέσων.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά 

µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές 
καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου. 

 

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

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως "δοκιµαστικών τµηµάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 
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1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού 
εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του 
έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα 
µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η 
φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα 
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο 
του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η 
αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο.  

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

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

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

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

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

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

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

 
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

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

 

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

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

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί 
δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων 
µε την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε". 

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

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου 
καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., 
καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού 
και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 
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1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών 
που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
1.4 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 

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

 
 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό 

(28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του 
Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 

1.5  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο 
του Έργου. 

 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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 
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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 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.  

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

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

 
2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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  ΕΙ∆Η 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. 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 7/20

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

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

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

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  

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

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

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

Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

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

- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση 

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

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

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

- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου 

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

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

 
 
 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

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

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

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

 
Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε 
πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι 
τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα 
άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η 
δαπάνη των ικριωµάτων.  
 
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι 
δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα 
οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί 
ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η 
εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις 
περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

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

 
α/α Είδος Συντελεστής 
1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε 

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

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

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

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

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

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

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

 
3,70 

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

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) 

 
2,80 
2,00 
1,00 
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α/α Είδος Συντελεστής 
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 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 συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά 
πηγή προέλευσης και σκληρότητα: 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

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

10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

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

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο 
11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

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

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

 
2.  Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών 

(νερόλουστρο) 
3.  Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο. 

 
 
 

2.2.5.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 
 

Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλουµινίου) τοίχων και 
ψευδοροφών τιµολογούνται µε τα άρθρα 61.30 και 61.31.  
 
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε 
έτοιµο σκελετό τιµολογείται µε το άρθρο 78.05. 
 
Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και 
µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.12. 
 
Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό 
αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες αλλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην 
περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας 
διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, 
οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30. 
 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το 
άρθρο 79.55. 
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ΙΙ. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
 
Α.Τ. 1  
ΑΡΘΡΟ (Υ∆Ρ 10.18 Ν): Προετοιµασία επιφάνειας (καθαρισµός, υδροβολή κλπ) 
Κωδικός αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6370 100%  
Προετοιµασία επιφάνειας µε σκοπό τη µόνωσή της η οποία θα περιλαµβάνει την αποξήλωση κάθε 
εξοπλισµού επ’ αυτής (κλιµατιστικά, κεραίες κλπ) και τον καθαρισµό της επιφάνειας µε υδροβολή µε 
µηχάνηµα µέσης πίεσης (150 - 200 bar) προκειµένου να αφαιρεθούν παλιές επιστρώσεις, 
ενανθρακωµένο σκυρόδεµα, σαθρά µέρη, άλατα, σκόνες κ.λ.π. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η αποξήλωση και επανατοποθέτηση του εξοπλισµού του δώµατος (κλιµατιστικά 
κεραίες κλπ) πάνω σε κατάλληλες βάσεις, η µεταφορά του µηχανήµατος της υδροβολής επί τόπου του 
έργου, και η εργασία πλήρους καθαρισµού των επιφανειών σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : ∆ύο ευρώ και εξήντα λεπτά  (2,60 €) 

 
 
 

Α.Τ. 2  
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ 8838 Ν): Αποξήλωση και επανατοποθέτηση αλεξικέραυνου 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 5  100%  
Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υφιστάµενου αγωγού αντικεραυνικής προστασίας. Στην τιµή 
περιλαµβάνεται η εργασία αποξήλωσης και επανατοποθέτησης καθώς και όλα τα υλικά (σφικτήρες, 
σύνδεσµοι, στηρίγµατα κλπ) ή µικροϋλικά για την στερέωσή του, την αποκατάσταση τυχουσών φθορών ή 
την συµπλήρωσή του και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  
Τιµή ανά µέτρο µήκους (m) 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m : Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50 €) 
 
 
 
Α.Τ. 3  
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 22.52): Αποξήλωση µεταλλικών φύλλων επιστέγασης 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 2275 100%  
Αποξήλωση µεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαµαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή µε µόνωση, 
µε τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, µε την καταβίβαση και διαλογή των 
υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόµηση χρησίµων υλικών και 
την µεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : ∆ύο ευρώ και εξήντα λεπτά  (2,60 €) 
 
 
 
Α.Τ. 4  
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 22.60 Ν): Αποξήλωση υφιστάµενης µόνωσης 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 2236 100%  
Αποξήλωση υφιστάµενης µόνωσης, βατής ή µη, ανεστραµµένης ή συµβατικής που θα περιλαµβάνει 
αποξήλωση όλων των επί µέρους στρώσεων αυτής δηλ. τη στρώση σκύρων ή πλακόστρωσης, τα 
γεωϋφάσµατα, τη στρώση θερµοµόνωσης, τη στρώση στεγάνωσης κλπ. Στην τιµή περιλαµβάνεται η 
αποξήλωση όλων των επί µέρους στρώσεων, η συσσώρευση των προϊόντων, η φόρτωσή τους και η 
µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Tέσσερα ευρώ  (4,00 €) 
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Α.Τ. 5  
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 22.23): Καθαίρεση επιχρισµάτων 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 2252 100%  
Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, µαρµαροκονιαµάτων, 
ασβεστοτσιµεντοµαρµαροκονιαµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων και θηραϊκοκονιαµάτων), οποιουδήποτε 
πάχους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των αρµών 
και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας". 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.  
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (5,60 €) 
 
 
 
Α.Τ. 6  
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 46.01.03): Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 
6x9x19cm, πάχους 1 (µίας) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι)  
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 4623.1 100%  
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθµη του 
έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που 
παρασκευάζεται επί τόπου,  
Πάχους 1 (µιάς) πλίνθου (µπατικοί τοίχοι) 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.  
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (33,50 €) 
 
 
 
Α.Τ. 7  
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 49.05): Ενισχύσεις τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα  
Κωδικός αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6630.1 100%  
Ενίσχυση τοιχοδοµών µε συνθετικό πλέγµα στις θέσεις σύνδεσης αυτών µε τον φέροντα οργανισµό, για 
την ελαχιστοποίηση των ρωγµών (λόγω π.χ. σεισµικής φόρτισης). Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του 
πλέγµατος, η κοπή του σε λωρίδες (ελαχίστου πλάτους 50 cm) και η στερέωσή του στην τοιχοποιΐα µε 
κατάλληλους ήλους σε πυκνό κάνναβο. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : ∆ύο ευρώ και εξήντα λεπτά (2,60 €) 
 
 
 
Α.Τ. 8  
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 71.21): Επιχρίσµατα τριπτά-τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα  
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7121 100%  
Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις 
στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), 
επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το 
δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που 
παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, ειδικά 
εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : ∆εκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά (13,50 €) 
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Α.Τ. 9  
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 32.01.04): Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 
C16/20 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 3214 100%  
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την 
διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

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

01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  

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

01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

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

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

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

 Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την 
επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται 
εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 

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

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

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

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

 

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

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : Ενενήντα ευρώ   (90,00 €) 
 
 
 
Α.Τ. 10  
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 73.36.02): Επιστρώσεις τσιµεντοκονίας πάχους 2,5cm 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7336 100%  
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα µε δύο στρώσεις 
τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου µε άµµο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση µε πατητό 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου µε λεπτοκόκκη άµµο.  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : ∆εκαπέντε ευρώ και εβδοµήντα λεπτά   (15,70 €) 
 
 
 
Α.Τ. 11  
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 35.02): Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 3504 100%  
Κατασκευή στρώσεων µεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεµα βάρους 400 και 600 kg/m3, µε 250 
kg τσιµέντου ανά m3, στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις για την µόνωση δωµάτων και την 
δηµιουργία των απαιτουµένων ρύσεων. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του 
έργου, η ανάµιξη (χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα σκυροδέµατος), o καθαρισµός της επιφανείας 
διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεµα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεµα 
των 400 kg/m3 (σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεποµένου) και η διάστρωση, µετά την 
παρέλευση του προβλεποµένου από την µελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους µε κυψελωτό κονιόδεµα 
των 600 kg/m3. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m3 : Εκατόν δέκα ευρώ   (110,00 €) 
 
 
 
Α.Τ. 12  
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 79.02): Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα  
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7902 100%  
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό ελαστοµερές γαλάκτωµα, εκτελούµενη επί 
οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισµού της 
επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού και σε όσες 
στρώσεις απαιτείται. 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : ∆ύο ευρώ και είκοσι λεπτά (2,20 €) 
 
 
 
Α.Τ. 13  
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 79.03): Επάλειψη µε ελαστοµερές ασφαλτικό διάλυµα  
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7902 100%  
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό διάλυµα, εκτελούµενη επί οποιασδήποτε 
επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισµού της επιφανείας 
και επαλείψεως σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : ∆ύο ευρώ (2,00 €) 
 
 
 
 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 15/20

Α.Τ. 14  
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 79.11.01 N): Επίστρωση µε ελαστοµερή ασφαλτική µεµβράνη, βάρους 5kg/m2, 
οπλισµένη µε πολυεστερικό πλέγµα και  µε επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7912 100%  
Επίστρωση µε ελαστοµερή, ασφαλτική στεγανωτική µεµβράνη, βάρους 5,0kg/m2, της οποίας το 
ασφαλτικό συνθετικό θα αποτελείται από άσφαλτο τροποποιηµένη µε θερµοπλαστικά ελαστοµερή   (SBS) 
υλικά. Η µεµβράνη θα είναι οπλισµένη από πολυεστέρα υψηλής διαστασιολογικής σταθερότητας, ενώ η 
άνω πλευρά της θα φέρει επικάλυψη λευκής ψηφίδας.  
Η αλληλοεπικάλυψη των στεγανωτικών φύλλων της θα είναι 8-10εκ. και η επικόλληση θα επιτυγχάνεται 
στο σηµείο αυτό µε θερµοκόλληση-σύντηξη του ιδίου υλικού, αφού θα έχει προηγηθεί η συγκόλληση του 
υπολοίπου σώµατος της µεµβράνης µε το υπόστρωµα, πάντοτε µε χρήση φλόγιστρου προπανίου. 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας.  
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : ∆εκατρία ευρώ  (13,00 €) 
 
 
 
Α.Τ. 15  
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 79.70.02 Ν): Στεγανωτική επίστρωση µε υγρή, οπλισµένη µεµβράνη πολυου-
ρεθανικής βάσης 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7744 100%  
Επίστρωση επιφανειών σκυροδέµατος ή άλλου υποστρώµατος µε υγρή στεγανωτική µεµβράνη 
πολυουρεθανικής βάσης, ανθεκτικής σε ακτινοβολία UV, ενδεικτικού τύπου Sikalastic-560, χρώµατος 
επιλογής της Υπηρεσίας. Η µεµβράνη θα εφαρµοστεί σε δύο στρώσεις, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Στην πρώτη στρώση θα ενσωµατωθεί ειδικός οπλισµός ενδεικτικού τύπου Sika Reemat 
Premium µε επικάλυψη των φύλλων του κατά τουλάχιστον 5cm.  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας  
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Είκοσι τρία (23,00 €) 
 
 
 
Α.Τ. 16  
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 79.16.01): Φράγµατα υδρατµών από συνθετικά υλικά. Με φύλλα πολυαιθυλενίου 
πάχους 0,40mm 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7914 100%  
∆ηµιουργία φράγµατος υδρατµών µε διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε θέση του 
έργου.  
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας. 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2 : Μηδέν ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά   (0,55 €) 
 
 
 
Α.Τ. 17  
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 79.17 N): Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης µε στραντζαριστή γαλβανισµένη 
λαµαρίνα 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7244 100%  
Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια, µε λάµα από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα ανοικτού Γ, συνολικού πλάτους 4εκ και πάχους 1,25mm, µε στηρίγµατα από 
ειδικά γαλβανισµένα βύσµατα και ειδικές ροδέλες. Η λάµα θα σφραγιστεί µε ελαστοµερή µαστίχη 
πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού, αφού προηγουµένως η επιφάνειά της θα έχει ασταρωθεί µε 
κατάλληλο πολυουρεθανικό βερνίκι.  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1µ.µ. : ∆ύο ευρώ και ογδόντα λεπτά   (2,80 €) 
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Α.Τ. 18  
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 79.36): Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές 
πολυσουλφιδικό υλικό 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7936 100%  
Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρµών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 
έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δοµικών στοιχείων, µε ελαστοµερές πολυσουλφιδικό υλικό δύο συστατικών 
και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρµού και όχι 
λιγώτερο από 7mm, σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες του προµηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 
"Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε ελαστοµερή υλικά". 
 
Στην περίπτωση αρµού πλάτους µεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιµή µονάδος προσαρµόζεται 
αναλογικά. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1µ.µ. : ∆εκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά   (16,80 €) 
 
 
 
Α.Τ. 19  
ΑΡΘΡΟ (Υ∆Ρ 10.27): Επικολλούµενες ελαστικές ταινίες στεγάνωσης αρµών µεγάλου εύρους, από 
ινοπλισµένα συνθετικα υλικά, πάχους 1,00 mm και πλάτους 250 mm  
Κωδικός αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6373 100%  
Εξωτερική σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µεγάλου εύρους µε επικόλληση ελαστικής ταινίας 
από ινοπλισµένα συνθετικά υλικά, υψηλής αντοχής σε µηχανικές καταπονήσεις, χηµική δράση και υπεριώδη 
ακτινοβολία, ενδεικτικού τύπου Hypalon ή αναλόγου, πάχους 1,00 mm και πλάτους 250 mm. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της ελαστικής ταινίας στεγάνωσης υψηλής αντοχής και των υλικών συγκόλλησής της στην 
επιφάνεια του σκυροδέµατος 

• ο επιµελής καθαρισµός των επιφανειών του σκυροδέµατος εκατέρωθεν του αρµού και του εσωτερικού 
του αρµού µε χρήση πεπιεσµένου αέρα ή συρµατόβουρτσας για την αφαίρεση σκόνης και τυχόν 
χαλαρών υλικών 

• η προετοιµασία του υλικού συγκόλλησης και η εφαρµογή της ταινίας, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή  

• τα τυχόν απαιτούµενα ικριώµατα για την προσέγγιση στην θέση εφαρµογής 

• ο καθαρισµός και επεξεργασία (ενεργοποίηση) των άκρων της ταινίας µε συµβατό προς την σύνθεσή 
της  διαλύτη - ενεργοποιητή   

• η τοποθέτηση της µεµβράνης επί της στρώσης εποξειδικής ρητίνης  µε εκατέρωθεν "πάτηµα"µε 
κυλινδρικό ρολό από καουτσούκ πλάτους πέλµατος 40 mm, αφήνοντας σχετικά χαλαρό το µέσον της 
ταινίας ώστε να πάρει την µορφή  ανοικτού  ‘’Ώ’’. 

• δεύτερη επάλειψη µε εποξειδική πάστα, σε πλάτος 5 cm εκατέρωθεν, για τον εγκιβωτισµό των απολήξεων 
της µεµβράνης στη ρητίνη, αφήνοντας το µέσο της ταινίας ελεύθερο από οποιαδήποτε επικάλυψη. 

Σε περίπτωση τοποθέτησης ταινίας διαφορετικού πάχους ή πλάτους η τιµή του παρόντος άρθρου 
προσαρµόζεται αναλογικά προς την διατοµή της ταινίας (πλάτος x πάχος). 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοποθετηµένης ταινίας (µµ) 1,00 / 250 mm 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1µ.µ. : Είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (25,80 €) 
 
 
 
Α.Τ. 20  
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 79.48): Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος µε πλάκες από εξηλασµένη 
πολυστερίνη πάχους 50mm  
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7934 100%  
Θερµοµόνωση στοιχείων σκυροδέµατος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήµατος, µε πλάκες από 
αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 50mm, µε ή χωρίς στερέωση αυτών.  
 
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 
"Θερµοµόνωση εξωτερικών τοίχων". 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2: ∆ώδεκα ευρώ και τριάντα λεπτά (12,30 €) 
 
 
 
Α.Τ. 21  
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 73.47): Περιθώρια δώµατος (λούκια)  
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7347 100%  
Περιθώρια δώµατος (λούκια) αναπτύγµατος έως 0,30 m, µέσου πάχους 3,5 cm, αποτελούµενα από 
πρώτη στρώση πεταχτού τσιµεντοκινιάµατος των 450 kg τσιµέντου και δευτέρη στρώση από τραβηκτό 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg, µε αυξηµένο πάχος στα σηµεία συµβολής του δώµατος και του στηθαίου.  
 
Περιλαµβάνεται η εργασία µορφώσεως και συναρµογής µε την επίστρωση του δώµατος, η διαµόρφωση 
καµπύλου τµήµατος µε ακτίνα 4 έως 5 cm, µε κατάλληλο καλούπι (απαγορεύεται η διαµόρφωση µε τα 
χέρια ή µε ύφασµα), τα υλικά και µικροϋλικά και η εργασία πλήρους κατασκευής 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1µ.µ. : Εννέα ευρώ (9,00 €) 
 
 
 
Α.Τ. 22  
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 79.70.02 Ν): Επάλειψη µε ελαστοµερές στεγανωτικό υλικό ακρυλικής βάσεως 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7744 100%  
Επάλειψη µε ελαστοµερές στεγανωτικό υλικό ακρυλικής βάσεως, χρώµατος λευκού, ενδεικτικού τύπου 
Esha acrycoat.   
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προετοιµασία των επιφανειών, το αστάρωµα και η εφαρµογή δύο στρώσεων 
του τελικού χρώµατος (υλικά - µικροϋλικά επί τόπου, και εργασία). 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2: ∆έκα ευρώ  (10,00 €) 
 
 
 
Α.Τ. 23  
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ 8042.1.8 Ν1): Ειδικό τεµάχιο υδρορροής 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 8  100%  
Προµήθεια και τοποθέτηση ειδικού τεµαχίου υδρορροής, γωνιακής ή µη, κατάλληλης  διαµέτρου ώστε να 
τοποθετηθεί εσωτερικά και σε επαφή µε τις υπάρχουσες σωλήνες υδρορροών. Η υδρορροή θα πρέπει να 
είναι κατασκευασµένη εξ’ ολοκλήρου από υλικό συµβατό για επαφή µε ελαστοµερείς ασφαλτικές µεµβράνες. 
Η στερέωση των ειδικών κεφαλών επί των υδρορροών θα γίνει µε τον καταλληλότερο τρόπο (µε µηχανική 
στήριξη, βίδες, βίσµατα ή µε θερµή άσφαλτο ASTM D-312).  Μετά την πλήρη σύνδεση των ειδικών τεµαχίων 
των υδρορροών θα τοποθετηθούν σε αυτά ειδικές σίτες υδρορροών για την µελλοντική αποφυγή απόφραξής 
τους από φερτά υλικά, φύλλα, κλπ. 
Tιµή ανά τεµάχιο 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1τεµ: Είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €) 
 
 
 
Α.Τ. 24  
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ 8042.1.5 Ν): Εξαεριστήρας µόνωσης   
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 8  100%  
Προµήθεια και τοποθέτηση εξαεριστήρα δώµατος, ύψους 27εκ, κατασκευασµένου από ελαστικό υλικό 
πλήρως συµβατό µε το ασφαλτικό µίγµα της στεγανωτικής µεµβράνης και πολύ ανθεκτικό στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Ο εξαεριστήρας θα έχει κατάλληλο διαµορφωµένο πέλµα για την συγκόλληση της ασφαλτικής 
στεγανωτικής µεµβράνης.   
Tιµή ανά τεµάχιο 
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1 τεµ : δώδεκα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (12,67€) 
 
 
 
Α.Τ. 25  
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ 8042.1.8 N2): Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC διατοµής 
Φ100mm ή 65x100mm, πιέσεως λειτουργίας 4atm 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 8  100%  
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως  από σκληρό PVC διατοµής Φ75mm ήΦ100mm ή 65x100mm, 
πιέσεως λειτουργίας 4atm για 20C για σύνδεση µε συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή για 
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. 
Tιµή ανά m 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m: Είκοσι ευρώ (20,00 €) 
 
 
 
Α.Τ. 26  
ΑΡΘΡΟ (ΑΤΗΕ 8048.1 N): Σύστηµα µεταλλικής υδρορροής  
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 5  100%  
Κατασκευή συστήµατος µεταλλικής, πλαστικοποιηµένης υδρορροής ενδεικτικού τύπου Lindab, για την 
απορροή οµβρίων στέγης. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια των κάτωθι:   
α) η προµήθεια υδρορροής διαµέτρου Φ125, συνολικού µήκους έως 95m,  
β) η προµήθεια όλων των απαραίτητων τεµαχίων για την τοποθέτηση και στερέωσή της όπως 
κατακόρυφα άγκιστρα, σύνδεσµοι σύνδεσης,  γωνιές έξω, κατεβασιές κλπ 
γ) η προµήθεια  14 κατακόρυφων σωλήνων υδρορροής Φ75, συνολικού µήκους έως 130m,  
δ) η προµήθεια όλων των απαραίτητων τεµαχίων για την τοποθέτηση και στερέωση των κατακόρυφων 
σωλήνων όπως στηρίγµατα σωλήνα βιδωτά, γωνία σωλήνα, απόληξη σωλήνα κλπ  
 
Όλα τα προαναφερόµενα υλικά θα είναι του ιδίου χρώµατος (µεταλλικού ή µη), επιλογής της 
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  
 
Επίσης στην τιµή περιλαµβάνεται η εργασία αποξήλωσης της υπάρχουσας υδρορροής και η εργασία 
πλήρους τοποθέτησης και σύνδεσης της νέας υδρορροής συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων 
ικριωµάτων. 
 
Tιµή κατ’ αποκοπήν 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1τεµ: Τέσσερις χιλιάδες (4.000,00 €) 
 
 
 
 
Α.Τ. 27  
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 77.80.02): Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών µε 
χρήση χρωµάτων ακρυλικής ή στυρενιοακριλικής βάσεως   
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7785.1 100%  
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) 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2: ∆έκα ευρώ και δέκα λεπτά (10,10 €) 
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Α.Τ. 28  
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 77.80.01): Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών µε 
χρήση χρωµάτων ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.    
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7785.1 100%  
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) 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2: Εννέα ευρώ (9,00 €) 
 
 
 
Α.Τ. 29  
ΑΡΘΡΟ (ΟΙΚ 77.99): Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσης λόγω πρόσθετου ύψους   
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7797 100%  
Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσµα αυτών προσθέτου ύψους, πέραν 
των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας (εδάφους, πεζοδροµίου, δαπέδου, 
ορόφου, εξωστών).   
 
Το παρόν άρθρο δεν αφαρµόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή ικριωµάτων για την εκέλεση 
εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2: Μηδέν ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (0,34 €) 
 
 
 
Α.Τ. 30  
ΑΡΘΡΟ (Υ∆Ρ 10.19): Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα 
οφειλοµένων στην διάβρωση του οπλισµού µε χρήση επισκευαστικών κονιαµάτων και 
αναστολέων διάβρωσης 
Κωδικός αναθεώρησης:  Υ∆Ρ 6370 100%  
Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος οφειλοµένων στην 
διάβρωση του οπλισµού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέµατος ή διείσδυσης χλωριόντων, οποία άχει 
ως αποτέλεσµα την διόγκωση του οπλισµού και την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέµατος.  
 
Εφαρµογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην σειρά Προτύπων 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, µε χρήση προϊόντων που φέρουν  σήµανση CE, χηµικώς συµβατών µεταξύ τους, 
εγκεκριµένων από την Υπηρεσία, µετά από τεκµηριωµένη µε τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου.  
 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναµεµιγµένων ινοπλισµένων 

επισκευαστικών κονιαµάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 για εφαρµογή µε το χέρι, 
βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής 
επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε σφραγισµένες συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και 
τα χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν την σήµανση CE 

• η χρήση ικριωµάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεµβάσεων 

• η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέµατος στην περιοχή της επέµβασης µε χρήση εργαλείων 
πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, µέχρι την πλήρη αποκάλυψη των 
ράβδων του διαβρωµένου οπλισµού.  

• ο επιµελής καθαρισµός των ράβδων του οπλισµού µε συρµατόβουρτσα 

• η εφαρµογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισµού µε ρολλό ή πινέλο 

• η παρασκευή και εφαρµογή του επισκευαστικού κονιάµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή 
για την αποκατάσταση της διατοµής του στοιχείου σκυροδέµατος στην αρχική της   
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• η τελική εξοµάλυνση της επιφανείας µετά την σκληρυνση του επισκευαστικού κονιάµατος και η 
εφαρµογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, µε ρολλόή πινέλλο. 

 

Στις εργασίες καθαρισµού της επιφανείας επέµβασης δεν περιλαµβάνεται τυχόν απαιτούµενη υδροβολή, 
η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
 
Επιµέτρηση µε βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και το ύψος της 
επέµβασης που προβλέπεται από την µελέτη (ορθογωνισµένη επιφάνεια). 
 
Επισηµαίνεται ότι η επιφάνεια των επεµβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούµενη έκταση, µετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισµού διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισµού  
έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας έκτασης. 
 
Επισηµαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρµογήσε εκτεταµένες βλάβες κατασκευών από 
σκυρόδεµα  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης 
 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 1m2: Πενήντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (53,60 €) 
 
 
 
 
              Συντάχθηκε      Η Προϊσταµένη του Τµήµατος 
         Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων                             
 
 
    Ζαφειρένια Καραγιαννάκη     Ευαγγελία Παπαδάκη-Μπιµπή 
        Πολιτικός Μηχανικός         Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
 

 

Ο ∆/ντης Τεχνικών Έργων & Μελετών 

 
 
 

Στυλιανός Αλεξάκης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


