
ΑΡΘΡΟ 1ο

Αρθρο: 22.45 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2275
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
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 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου
ΕΥΡΩ:  16,80 (δεκαέξι Ευρώ και ογδόντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 2ο

Αρθρο: 22.04 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2222
Καθαιρέσεις πλινθοδομών
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. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΕΥΡΩ:  15,70 (δεκαπέντε Ευρώ και εβδομήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 3ο

Αρθρο: 22.23 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2252
Καθαίρεση επιχρισμάτων
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.
(ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΥΝ 
(ΤΟΙΧΟΣ, ΠΛΑΚΑ, ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ, ΟΡΟΦΗ, ΔΑΠΕΔΟ ΚΛΠ)).
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας
ΕΥΡΩ:  5,60 (πέντε Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 4ο

Αρθρο: 22.21.01 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2238
Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών.
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και 
πλακών μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε 
ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.
(ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΥΝ 
(ΤΟΙΧΟΣ, ΠΛΑΚΑ, ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ, ΟΡΟΦΗ, ΔΑΠΕΔΟ ΚΛΠ)).
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  4,50 (τέσσερα Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 5ο

Αρθρο: 22.10.01 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-2226
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού 
εξοπλισμού.
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".
-Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή 
μη με πιστολέτα πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό.
(ΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΝΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ).
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως
ΕΥΡΩ:  28,00 (είκοσι οκτώ )

ΑΡΘΡΟ 6ο

Αρθρο: 10.01.01 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-1101
Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια.
Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, 
χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, 
επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τόννος (ton)
ΕΥΡΩ:  13,50 (δεκατρία Ευρώ και πενήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 7ο

Αρθρο: 10.07.01 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-1136
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας. 
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως δια μέσου 
οδών καλής βατότητας.
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τοννοχιλιόμετρο (ton.km)
ΕΥΡΩ:  0,35 (τριάντα πέντε λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 8ο

Αρθρο: 10.17 Κωδ. Αναθεώρησης : ΥΔΡ-6370
Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος  
Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 500 bar) για τον πλήρη 
καθαρισμό τους από παλιές επιστρώσεις, εξανθήματα αλάτων, ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, 
σαθρά υλικά λόγω απολέπισης/αποφλοίωσης του σκυροδέματος λόγω διάβρωσης του 
οπλισμού κ.λ.π. και την αποκάλυψη του υπάρχοντος οπλισμού, προκειμένου νε εκτελεσθούν 
οι προβλεπόμενες από την μελέτη επεμβάσεις δομικής αποκατάστασης του στοιχείου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και απομάκρυνση  
του εξοπλισμού υδροβολής (συμπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία νερού κλπ), η 
χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρμογής, η εκτέλεση των εργασιών 
από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με προστατευτικές στολές πλήρους κάλυψης και 
κράνος πλήρους κεφαλής, η ανάλωση νερού και η λήψη μέτρων συλλογής και διάθεσης των 
απονέρων της υδροβολής.
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ:  3,60 (τρία Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 9ο

Αρθρο: 10.19 Κωδ. Αναθεώρησης : ΥΔΡ-6370
Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην 
διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης
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  
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
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ:  53,60 (πενήντα τρία Ευρώ και εξήντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 10ο

Αρθρο: 10.20 Κωδ. Αναθεώρησης : ΥΔΡ-6320.3
Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος με 
επάλειψη επί της επιφανείας
Αναστολείς διάβρωσης σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του Αναδόχου, εφαρμοζόμενοι 
επί της επιφανείας των στοιχείων από σκυρόδεμα με ρολλό ή πινέλο, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή, στις θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη.   Τιμή ανά 
τετραγωνικό μέτρο (m2) επάλειψης.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο
ΕΥΡΩ:  14,40 (δεκατέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά)

ΑΡΘΡΟ 11ο

Αρθρο: 49.10 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 3876
Αγκυρώσεις τοιχοδομών στον φέροντα οργανισμό με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα 
μεταλλικά στοιχεία
Αγκυρώσεις τοιχοδομών κατά μήκος των συνδέσεών τους με τον φέροντα οργανισμό, 
σύμφωνα με την μελέτη, με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
845-1 "Προδιαγραφή για βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας - Μέρος 1: Αγκύρια, λάμες 
στερέωσης, λάμες ανάρτησης και στηρίγματα.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο αγκυρούμενης πλευράς τοιχοδομής (m) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τρέχον μέτρο αγκυρούμενης πλευράς τοιχοδομής (m)



ΕΥΡΩ:  7,30 (επτά Ευρώ και τριάντα λεπτά)
ΑΡΘΡΟ 12ο

Αρθρο: 71.52 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7152
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα.
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
έδαφος και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".σε τρεις 
στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου, η δε 
δεύτερη και τρίτη με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, 
εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται το μεταλλικό πλέγμα. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  14,00 (δεκατέσσερα )

ΑΡΘΡΟ 13ο

Αρθρο: 32.01.05 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 3215 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
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), 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.
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : κυβικό μέτρο (m3)
ΕΥΡΩ:  95,00 (ενενήντα πέντε )

ΑΡΘΡΟ 14ο

Αρθρο: 38.20.03 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ-3873
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s).
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)               Ονομ. διατομή (mm2)             Ονομ. μάζα / 
                                                                        μέτρο (kg/m)
                        

B500C B500Α B500C B500Α B500C
5,0 + + 19,6 0,154
5,5 + + 23,8 0,187
6,0 + + + + + 28,3 0,222
6,5 + + 33,2 0,260
7,0 + + 38,5 0,302
7,5 + + 44,2 0,347
8,0 + + + + + 50,3 0,395
10,0 + + + 78,5 0,617
12,0 + + + 113 0,888
14,0 + + + 154 1,21
16,0 + + + 201 1,58
18,0 + 254 2,00
20,0 + 314 2,47
22,0 + 380 2,98
25,0 + 491 3,85
28,0 + 616 4,83
32,0 + 804 6,31



40,0 + 1257 9,86

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.
Δομικά πλέγματα B500C (S500s).
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : χιλιόγραμμο (kg)
ΕΥΡΩ:  1,01 (ένα Ευρώ και ένα λεπτό)

ΑΡΘΡΟ 15ο

Αρθρο: 73.26.04 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7328.1
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με 
πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά.
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", 
τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, 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).
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  36,50 (τριάντα έξι Ευρώ και πενήντα λεπτά)
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Αρθρο: 73.33.01 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7331
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 20x20 cm.
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 
cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 
1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως 
συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του 
δαπέδου. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.
(ΚΛΙΜΑΚΑ Α: Περιλαβάνεται εργασία 15,75 Ευρώ )
(ΚΛΙΜΑΚΑ Β: Περιλαβάνεται εργασία 14 Ευρώ )



ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  31,50 (τριάντα ένα Ευρώ και πενήντα λεπτά)
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Αρθρο: 77.80.02 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7785.1
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
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)
Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  10,10 (δέκα ευρώ και δέκα λεπτά)
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Αρθρο: 77.80.01 Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7785.1
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
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)
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  9,00 (εννέα )
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Αρθρο: 78.05.08 Ν Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7810
'Ανθυγρα διαχωριστικά w.c.
Ανθυγρα διαχωριστικά wc με ενδωματωμένες πόρτες.Με πανέλα τοποθετημένα σε σκελετό 
αλουμινίου , κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας Laminate (HPL ους 12-13-14mm) 
ανθεκτικά στην υγρασία , φθορά , χάραξη και κρούση. 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
Ανθυγρα διαχωριστικά wc με ενδωματωμένες πόρτες
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ:  100,00 (Εκατό ευρώ)
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Αρθρο: ΗΛΜ 110 (θ) Κωδ. Αναθεώρησης : 

 Γιά την πλήρη κατασκευή των εσωτερικών σωληνώσεων αποχέτευσης από πλαστικές 
σωλήνες PVC Φ100 , 6 ατμ για την λεκάνη αποχωρητηρίου και τις σωληνώσεις από PP Φ50 
και Φ40 για τον νιπτήρα και το σιφώνι δαπέδου, το σιφώνι δαπέδου από PP (τύπου 
VALSIR), όπως και τις απαραίτητες εσωτερικές σωληνώσεις ύδρευσης (θερμού - ψυχρού 
νερού) από πολυαιθυλενιο PE 3ης γενιάς  ή πολυπροπυλένιο PP Φ 28 και Φ 18, εντός 
κυματοειδών σωληνών προστασίας, με τους αντίστοιχους κατανεμητές, με τα εξαρτήματα 
τους  και τις συνδέσεις τους με τους υποδοχείς, τις απαραίτητες διατρήσεις τοίχων και 
δαπέδων , τα υλικά συγκολλήσεως σύνδεσης και στερεώσεως και την εργασία πλήρους 
παράδοσης σύμφωνα με τα εγκεκριμένα συνημμένα σχέδια και τις τεχνικές περιγραφές.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ΤΕΜ



ΕΥΡΩ:  2.000,00 (δύο χιλιάδες )
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Αρθρο: ΗΛΜ 14 (8160.2 &  8141.1.2) Κωδ. Αναθεώρησης : 

Προμήθεια  και τοποθέτηση έπιπλου νιπτήρα με πάγκο από MDF με καπλαμά οξυάς,  με 
ενσωματωμένοους τρεις  νιπτήρες  πορσελάνης,   πλήρης με βαλβίδα χρωμέ 
(στραγγιστήρα) πώμα με αλυσιδά, σιφώνι Χρωμέ Φ 1/4", μία μπαταρίες  ψυχρού ύδατος, 
επιτοίχειο δοχείο ρευστού σάπωνα, καθρέπτης τοίχου, χατροθήκη τοίχου και ντουλάπι με 
δύο φύλλα ανοιγόμενα. Με τα στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά 
εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ.) και την εργασία 
πλήρους εγκατάστασης και συνδέσεως, παραδοτέος σε λειτουργία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ
ΕΥΡΩ:  780,00 (επτακόσια ογδόντα )
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Αρθρο: ΗΛΜ 14 ΑΤΗΕ 8051(Θ) Κωδ. Αναθεώρησης : 

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου), λεκάνη  και  υλικά  
στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως στομίων που περιλαμβάνει και το δοχείο πλύσης.                
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ΤΕΜ
ΕΥΡΩ:  220,00 (διακόσια είκοσι )

ΑΡΘΡΟ 23ο

Αρθρο: ΗΛΜ 14 W.C. AMEA Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 14 W.C. AMEA 
Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ W.C. για 'ατομα με ειδικές ανάγκες.Στην τιμή του 
άρθρου προβλέπεται η προμήθεια των ειδών υγειηνής ήτοι λεκάνη ειδικού 
τύπου ,τοποθέτηση χειρολαβής ανακλεινόμενης, θήκη χαρτού, καζανάκι χαμηλής πίεσης με 
εύχρηστο χειριστήριο.Πλησίον της λεκάνης τοποθετείται νιπτήρας ρηχός ειδικού 
τύπου ,χωρίς κολώνα,στον οποίο τοποθετείται μπαταρία με μακρύ ρουξούνι και δοχείο 
υγρού σάπωνα και πετσετοθήκη 
Δηλαδή προμήθεια προσκόμιση εργασία τοποθέτησης με όλα τα υλικά και μικρουλικά που 
απαιτούνται προκειμένου να παραδοθεί το  W.C σε πλήρη λειτουργία 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : 
ΕΥΡΩ:  880,00 (οκτακόσια ογδόντα )

ΑΡΘΡΟ 24ο

Αρθρο: ΗΛΜ 14 ΑΤΗΕ 8157.1Κωδ. Αναθεώρησης : ΗΛΜ 14 ΑΤΗΕ 8157.1
Ουριτήριο όρθιο επίτοιχο μίας θέσης από πορσελάνη , με το δοχείο πλήσης (φλουσόμετρο ) 
πλήρως εγκατεστημένο και συνδεμένο με τους σωλήνες ύδρευσης και αποχέτευσης 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : τεμ
ΕΥΡΩ:  220,00 (διακόσια είκοσι )

ΑΡΘΡΟ 25ο

Αρθρο: ΗΛΜ 110 (κ) Κωδ. Αναθεώρησης : 

Για την πλήρη κατασκευή της εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασηςτου κτιρίου. 
Περιλαμβάνειανακατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα  διανομής    καλωδιώσεις τροφοδοσίας 
τη γείωση τα δίκτυα  φωτισμού και ρευματοδοτών σύμφωνα με τα σχέδια .Περιλαμβάνει 
επίσης την προμήθεια και τοποθέτηση κάθε είδους φωτιστικών ( 8 τεμ) ,ρευματοδοτών  ( 
1τεμ), και όλων των υλικών και μικροϋλικών έτοιμη παραδοτέα σε λειτουργία 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : ΤΕΜ
ΕΥΡΩ:  2.000,00 (δύο χιλιάδες )

                                             
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε

Ηράκλειο 07/06/2017
Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Ηράκλειο  07/06/2017
Οι Συντάξαντες

Κανδηλάκη Λουκιάνα



ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


