
1 
 
 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 
Δ/ΝΣΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
 
 

  

 

ΕΡΓΟ  : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Σ. ΚΙΑΤΟΥ – Σ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

Α.Δ. 1956 
 

 

ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2020 

  

 CERTIFIED M.S. 
ISO 9001:2008 1554/Δ 
 ISO 14001:2004 252/Π 

ΕΛΟΤ 1429:2008 136/ΔΕ 
ΙSO 27001:2013 25/ΑΠ 

 



2 
 
 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 

Α.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. 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 μη μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.  

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

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

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών 
και 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 
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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.  

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 κ.λπ.), 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) 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.  

1.4 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.  

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 
προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 
δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  Στις 
δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η 
εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές 
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών 
στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους 
στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των 
εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. 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.  

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

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

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. 

1.10 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.  

1.11 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.), 
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(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 κ.λπ.).  

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

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

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

1.13 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]).  

1.14 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 
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επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην 
Υπηρεσία προς έλεγχο.  

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

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

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 όσο και τα 
υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
στα τεύχη δημοπράτησης.  

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

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.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει 
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.  

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.  

1.21 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.   

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, 
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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%) 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 
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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:  

(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:  

  

 



9 
 
 

 

Α.1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Συμπληρωματικά ως προς τους «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ» της παραπάνω παραγράφου Α.1 για τις 
τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης 
εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες, που θα εκτελεσθούν στην περιοχή 
του υπόψη Έργου, ανεξάρτητα από τη θέση και την έκταση αυτών, περιλαμβάνονται επίσης:  

2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 
του Έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του 
παρόντος και των υπολοίπων τευχών και σχεδίων, και κάθε δαπάνη που απορρέει 
από υποχρεώσεις που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτά αναγράφονται στους 
Όρους Δημοπράτησης του Έργου. Τα άρθρα του Τιμολογίου συμπληρώνονται από 
απόψεως περιγραφής των προς εκτέλεση εργασιών, ποσοτήτων υλικών και 
κατασκευών, δοκιμασιών ελέγχου και παραλαβής, επιμέτρησης, πληρωμής κλπ. 
όπου γίνεται αναφορά, από τα αντίστοιχα άρθρα των ισχυουσών Τεχνικών 
Προδιαγραφών και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης, τα οποία νοούνται ως 
συμπληρωματικά ή διασαφηνιστικά των άρθρων του Τιμολογίου. 

2.2 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη 
για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. 

  Τις δαπάνες για κάθε απαιτούμενη προκαταρκτική εργασία (αναγνωρίσεις, 
εντοπισμός εμποδίων, ερευνητικές τομές, κλπ.), που κρίνεται απαραίτητη, ώστε 
να καταστεί ο Προσφέρων γνώστης των συνθηκών του Έργου. 

 Τις δαπάνες της εκτέλεσης των εργασιών ολικά ή μερικά με χέρια, στις 
περιπτώσεις, που η εκτέλεση αυτών με μηχανήματα ή είναι αδύνατη ή δεν 
προσφέρεται ή κρίνεται απαραίτητη η χρήση εργατοτεχνιτών για την εκτέλεση 
της εργασίας. 

 Καμιά 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 τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι 
μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών υλών. 

2.3. Σύμφωνα με το άρθρο 2.2 της παρούσας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω 
δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος 
Τιμολογίου. ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ Ή ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ: 

2.3.1. Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή/και 
αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των 
υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μη, που είναι αναγκαία για την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, 
χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων / προσωπικού και άλλων μηχανικών μέσων, 
εξοπλισμού και προσωπικού λοιπών εργασιών που καθυστερούν από τις εργασίες 
και λοιπές καθυστερήσεις φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών, την κατεργασία, 
φθορά και απομείωση των απαιτουμένων κάθε είδους υλικών και μικροϋλικών και 
ενσωμάτωσή τους στο έργο. Επίσης περιλαμβάνονται οι κάθε είδους μετακινήσεις, 
φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές, απώλειες χρόνου κλπ. κάθε είδους μεταφορικών και 
λοιπών μέσων, εξοπλισμού και προσωπικού, μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/ 
και χρήση τους) ή/ και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων 
ή/ και ακαταλλήλων προϊόντων ορυγμάτων και αχρήστων υλικών στους κατάλληλους 
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χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη και των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών 
περιορισμών, που θα ισχύουν, και τους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης. Ο Ανάδοχος 
καθίσταται ως ο μοναδικός υπεύθυνος για την φύλαξη των υλικών και μηχανημάτων 
του Έργου, είτε τα προμηθεύει ο ίδιος είτε τα χορηγεί η Υπηρεσία, και συνιστάται η 
ασφαλιστική κάλυψη αυτών για την περίπτωση κλοπών ή απωλειών από τους 
χώρους τοποθέτησης ή αποθήκευσής τους. Οι δαπάνες της ασφάλισης και της 
αντικατάστασής τους σε οποιαδήποτε περίπτωση απώλειάς τους και της φύλαξής 
τους βαρύνουν τον Ανάδοχο και είναι ανηγμένες στις τιμές της προσφοράς ή 
προβλέπονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο. 

2.3.2. Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, των 
γραφείων της Επίβλεψης και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών 
μετά την περαίωση του Έργου και η αποκατάσταση του χώρου, σε βαθμό αποδεκτό 
από την Υπηρεσία, καθώς και οι δαπάνες για την προμήθεια, λειτουργία και 
συντήρηση των μέσων μεταφοράς του προσωπικού της Επίβλεψης. 

2.3.3. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων, ή 
τρίτων, ή δαπάνες πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) 
τρίτων. 

2.3.4. Οι δαπάνες προμήθειας, διάθεσης, προσκόμισης, συναρμολόγησης, συντήρησης και 
λειτουργίας μηχανημάτων για την πλήρη κατασκευή εξυγίανσης εδάφους με την 
μέθοδο βαθιάς ανάμιξης (deep mixing) του εδάφους σε στήλες 

2.3.5. Στο παρόν έργο επισημαίνεται ότι οι εργασίες που πρόκειται να εκτελέσει ο 
Ανάδοχος εντός περιοχών με αγροκαλλιέργειες, ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ 
ΟΡΟΥΣ, οι οποίοι όροι θα επιβαρύνουν ποικιλοτρόπως τις δαπάνες κατασκευής του 
Έργου και όλες οι σχετικές επιβαρύνσεις περιλαμβάνονται ανηγμένα στις 
προσφερόμενες τιμές του Αναδόχου. 

2.3.6. Οι δαπάνες καθυστερήσεων λόγω παράδοσης από τον ΟΣΕ  στον Ανάδοχο των 
απαιτούμενων για την κατασκευή των έργων ιδιόκτητων ή και δημοσίων εκτάσεων 
(απαλλοτριώσεων) όπως αυτή (η παράδοση) θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
σχετικό άρθρο της ΕΣΥ. 

2.3.7. Οι δαπάνες εξασφάλισης των απαραίτητων εκτάσεων λόγω καθυστερήσεων 
παράδοσης από την ΕΔΙΣΥ στον Ανάδοχο των απαιτούμενων για την κατασκευή των 
έργων ιδιόκτητων ή και δημοσίων εκτάσεων (απαλλοτριώσεων). 

2.3.8. Η τήρηση ημερολογίου του Έργου και αρχείου ποιοτικού ελέγχου, όπως 
προβλέπονται στους Όρους Δημοπράτησης και την ισχύουσα νομοθεσία Δ.Ε. 

2.3.15. Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου 
συμπεριλαμβανομένων και των γεωλογικών και γεωτεχνικών ερευνών που θα 
απαιτηθούν στο έργο στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής. Επίσης, στις τιμές μονάδος 
του Τιμολογίου εμπεριέχεται ανηγμένα και η δαπάνη του ελέγχου συμπεριφοράς 
του εδάφους όπως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή του Έργου. 

2.3.16. Οι δαπάνες που προκύπτουν από τη σταδιακή εκτέλεση εργασιών και την 
ολοκλήρωση σε διαφορετικές φάσεις τμημάτων του έργου σύμφωνα με το οριστικό 
χρονοδιάγραμμα που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία 
Επίβλεψης του Έργου ή προκύπτουν από την αναπροσαρμογή αυτού (κατά τη 
διάρκεια κατασκευής του έργου) ακόμη και από διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών. 
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Ονοματολογία άρθρων: Η ονοματολογία των άρθρων του τιμολογίου ακολουθεί την 
κατηγοριοποίηση/ ομαδοποίηση των εργασιών. Επίσης όταν έμπροσθεν του κωδικού ενός 
άρθρου υπάρχει ο συμβολισμός «σχ», αυτό σημαίνει ότι το άρθρο αποτελεί παραλλαγή του 
αντίστοιχου άρθρου των Ενιαίων Τιμολογίων σύμφωνα με το Ν.3263/2004. Ο συμβολισμός 
«Ν.A.» υποδηλώνει Νέo Άρθρο. Έπεται η αναγραφή των κωδικών αναθεώρησης των 
άρθρων, δηλαδή όπου αναγράφεται κωδικός αναθεώρησης πχ. ΟΔΟ 1123Α σημαίνει ότι το 
άρθρο αναθεωρείται με τον συντελεστή ΟΔΟ 1123Α όπως εκδίδεται στους αντίστοιχους 
πίνακες συντελεστών Αναθεώρησης του Υπουργείου. 

Οι αναφερόμενοι όροι "προμήθεια", "προσκόμιση", "εγκατάσταση" κλπ. στις πιο κάτω 
τιμές ορίζονται όπως παρακάτω: 

Προμήθεια  

Στην έννοια της λέξης «προμήθεια» περιλαμβάνεται: 

α)  Η δαπάνη προμήθειας του συνόλου του υλικού ή του εξοπλισμού του κάθε άρθρου, που 
θα παραδοθεί CIF σε Ελληνικό λιμάνι ή σε χώρο του Ο.Σ.Ε. ή στο εργοστάσιο παραγωγής, 
προκειμένου για εγχώρια προϊόντα.  

β)  Η προμήθεια του Αντιπροσώπου.  

γ) Ο εισαγωγικός δασμός, σύμφωνα με το ισχύον δασμολόγιο, μαζί με τον 
συμπαρομαρτούντα φόρο, το τέλος εισφοράς κάθε άλλου δικαιώματος και ειδικό φόρο 
που επιβάλλεται στην εισαγωγή.  

δ) Όλα τα τέλη και οι δαπάνες εκφόρτωσης και εκτελωνισμού, τα οποία βαρύνουν το 
προϊόν μέχρι να γίνει ελεύθερο για παράδοση.  

ε) τις δαπάνες φορτοεκφορτώσεων των υλικών / εξοπλισμού.  

στ) τις δαπάνες μεταφοράς των υλικών που αφορούν σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό σε θέση 
παράδοσης προς ενσωμάτωση στο έργο ή σε αποθηκευτικό χώρο της επιλογής του 
Αναδόχου, υπό την έγκριση της Υπηρεσίας.  

ζ) οι ποιοτικοί έλεγχοι των συσκευών – υλικών.  

η) τα εγχειρίδια λειτουργίας – εγκατάστασης των συστημάτων καθώς και οι δοκιμές 
«τύπου» και «ρουτίνας» (routine test) – παραλαβής (acceptance test).  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του συνόλου του εκ του εσωτερικού 
μέρους, στην περίπτωση μικτής προέλευσης, του υλικού ή εξοπλισμού, που περιγράφεται σε 
κάθε άρθρο, που πρέπει να παραδοθεί στο επιτόπιο Εργοστάσιο Κατασκευής ή Αποθήκη. 

Προσκόμιση 

Στην έννοια της λέξης "προσκόμιση" περιλαμβάνεται: 
-  Η δαπάνη φόρτωσης  σε  κατάλληλο  μεταφορικό  μέσο   στο  τόπο  παράδοσης (Ελληνικό 

λιμάνι για  προϊόν  αλλοδαπής προέλευσης ή  εργοστάσιο ή αποθήκη για προϊόν 
εγχωρίου Βιομηχανίας). 

- Η μεταφορά μέχρι τον χώρο αποθήκευσης του υλικού επί τόπου του έργου.   
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Εγκατάσταση 

Στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται η εγκατάσταση, ανάρτηση, ρύθμιση, μόρφωση, 
προσαρμογή, σύνδεση με πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά με τις εργασίες κάθε 
φύσεως και παράδοση του έργου για άμεση λειτουργία  και ακόμη όλες οι δαπάνες μη 
κατονομαζόμενες ρητά  αλλά που απαιτούνται από τους όρους της ΤΠ, καθώς κάθε δαπάνη 
απαραίτητη, σύμφωνα με την τεχνολογία για την εξασφάλιση της καλής κατασκευής και 
λειτουργίας. 
Η κοστολόγηση των άρθρων ακολουθεί τις τιμές των Ενιαίων Τιμολογίων σύμφωνα με το 
Ν.3263/2004 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
Η κατηγοριοποίηση / ομαδοποίηση των εργασιών καθορίζεται από ομοειδείς εργασίες και 
έχουν ως εξής: 
 
 ΟΜΑΔΑ Α:  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 ΟΜΑΔΑ Β:  ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ (Εθνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές) και ισχύοντων ΝΕΤ (Νέα Ενιαία Τιμολόγια), που επισυνάπτεται ως 
Παράρτημα 3 στην Εγκύκλιο με αριθμό 26/4.10.2012/ΔΙΠΑΔ/οικ/356 του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. Οι ΕΤΕΠ που 
σχετίζονται με το έργο αναγράφονται στο Κεφάλαιο 7 του Τέυχους Τεχνικών Προδιαγραφών 
της παρούσας Διακήρυξης. 

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο Πίνακας των Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων 
που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα στο Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο βάσει των σχετικών ΚΥΑ, 
που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 4 στην Εγκύκλιο με αριθμό 26/4.10.2012/ΔΙΠΑΔ/οικ/356 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α.Τ:  1             ΟΙΚ 22.21.01              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 2238 100% 
 
Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου 

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) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        4,50 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Α.Τ:  2             ΟΙΚ 22.23              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 2252 100% 
 
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) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        5,60 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

Α.Τ:  3             ΟΙΚ 22.54              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 2252 100% 
 
Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων 

Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με τα τα απαιτούμενα 

ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        9,00 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ 



14 
 
 

 

Α.Τ:  4             ΟΙΚ 22.20.02              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 2237 100% 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου με προσοχή για την εξαγωγή των πλακών 

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) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        11,20 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  5             ΟΙΚ 22.53              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 2275 100% 
Καθαίρεση ψευδοροφών παντός τύπου 

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) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        5,60 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  6             Ν.Α. 1              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 2275 100% 
Καθαίρεση υδρορροών 

Αποξήλωση παλαιών υδρορροών περιλαμβανομένων και των ειδικών τεμαχίων σύνδεσης και 

στεραίωσης στις όψεις του κτιρίου, με τις φορτοεκφορτώσεις και μεταφορά στις θέσεις φόρτωσης ή 

αποθήκευσης εντός του εργοταξίου και την τελική απομάκρυνση σε χώρους που επιτρέπεται η 

μεταφορά τους. 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        2,00 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΔΥΟ ΕΥΡΩ 

Α.Τ:  7             ΟΙΚ 22.10.01              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 2275 100% 
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα μετά της μεταφοράς του 

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 
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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". 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        38,00 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 

Α.Τ:  8            ΟΙΚ 71.22              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7122 100% 
 
Επιχρίσματα τριπτά με τσιμεντοκονίαμα 

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις τρείς 

στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη 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) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        14,00 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ 

Α.Τ:  9            ΟΙΚ 71.31              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7131 100% 
 
Επιχρίσματα τριπτά – τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, 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) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        11,20 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  10            ΟΙΚ 20.40              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 2177 100% 
 
Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων 
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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. 

 

Τιμή ανά τόνο x 10m (ton x 10m) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        5,60 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  11            Β-37.2              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΔΟ 2412 100% 
 
Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλτοπάνου και τσιμεντοκονία 
προστασίας 

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση πλαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης 

(ασφαλτόπανο), οπλισμένης με πολυεστερικές ίνες, πάχους τουλάχιστον 2 mm και προστατευτική 

επίστρωση τσιμεντοκονιάματος πάχους 2 cm, των 600 kg τσιμέντου ανά m3, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-

05-01-02 ‘’Στεγανοποίηση Κατασκευών από Σκυρόδεμα με Ασφαλτικές Μεμβράνες’’ 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά και αναλώσιμα, με την μεταφορά τους επί τόπου του 

έργου 

 το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 

 ο επιμελής καθαρισμός της επιφανείας του σκυροδέματος με χρήση συρματόβουρτσας, 

μηχανικού σαρώθρου ή πεπιεσμένου αέρα  

 η προεπάλειψη (αστάρωμα) με ασφαλτικό γαλάκτωμα (ανάλωση περίπου 0,40 kg/m2) και, αφού 

στεγνώσει καλά, η επάλειψη με ασφαλτική κόλλα, συμβατή με το υλικό της προεπάλειψης 

(ανάλωση περίπου 2,5 kg/m2) 

 η τοποθέτηση και συγκόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης με χρήση φλογίστρου, σε δύο 

επάλληλες διασταυρούμενες στρώσεις 

 η παρασκευή και διάστρωση του τσιμεντοκονιάματος προστασίας της μεμβράνης  

 οι επικαλύψεις των φύλων της μεμβράνης 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        13,30 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  12           ΟΙΚ 73.36.03            ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7340 100% 
 
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,00 mm με ενσωμάτωση ελαφρούς συρματοπλέγματος 
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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) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        20,20 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  13             ΟΙΚ 79.04              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7902 100% 
 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις σιλικόνες 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις σιλικόνες εκτελούμενη επί 

οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι σιλικονούχο υλικό επί τόπου και εργασία 

καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        8,40 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  14             ΟΙΚ 79.05              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7903 100% 
 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με επωξειδικά υλικά 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές ρητίνες 

εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή ανάλογα με τις συνθήκες 

περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούμενο 

ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι, primer), άν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του υλικού. 

 

Τιμή ανά κιλό 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        9,50 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ:  15             Ν.Α. 2              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7912 100% 
 
Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες (VERAL) 

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη (VERAL), μετά από επιμελή καθαρισμό της επιφάνειας 

εφαρμογής και επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα για την επικόλληση αυτής. Οι λωρίδες 

της μεμβράνης θα αλληλοκαλύπτονται κατά 15 cm και τα άκρα τους θα θερμοκολλούνται. 

Θερμοκόλληση θα εφαρμόζεται επίσης στα σημείου που διατρυπάται η υγρομόνωση (π.χ. δίοδοι 
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σωληνώσεων) καθώς και στις ακμές, γωνίες, συναρμογές και απολήξεις, όπου επιπλέον θα 

εφαρμόζεται και ακρυλικός στόκος σφράγισης αρμών για την επιπρόσθετη στεγανοποίηση της 

επιφάνειας. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία πλήρους 

τοποθέτησης της μεμβράνης. 

Μεμβράνη ασφαλτικής βάσης με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου και οπλισμένη με 

πολυεστερικό πλέγμα βάρους 4 kg/m2 (VERAL). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        18,50 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  16             Ν.Α.3                    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 6532 100% 
 
Πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις στεγών με πάνελ σάντουιτς από προφιλαρισμένο αλουμίνιο 
0,50 χλστ και μόνωση 5 cm από πετροβάμβακα, οιουδήποτε τύπου 

Πλαγιοκαλύψεις και επικαλύψεις στεγών με πάνελ σάντουιτς από φύλλο αλουμινίου ύψους έως 50 

χλστ και μόνωση 5 cm από πετροβάμβακα οιουδήποτε τύπου. Συμπεριλαμβάνεται το ανοδιωμένο 

αλουμίνιο, τα υλικά συνδέσεως και τοποθετήσεως και η εργασία διάνοιξης οπών για την υποδοχή των 

χειρολαβών και κλείθρων. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        40,00 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 

Α.Τ:  17             ΟΙΚ 64.16.03              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 6418 100% 
 
Σιδερένια κιγκλιδώματα ανοξείδωτα, από λάμες και διπλούς σωλήνες κυκλικής διατομής Φ1½ ins, 
πλάτους (απόσταση μεταξύ τους) 240mm, ύψους 1,10m περίπου 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από 

γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, 

ειδικά τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό.  

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        17,40 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

Α.Τ:  18             Ν.Α. 4              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7737 100% 
 
Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων και προετοιμασία για χρωματισμούς 
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Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων πλαστικών, ελαιοχρωμάτων ή άλλων από κάθε είδους επιφάνεια 

τοίχου. Περιλαμβάνονται οι εργασίες :  

 Αφαίρεση χρωμάτων με κάθε μέσο (μηχανικό ή χημικό) και αποκομιδή των άχρηστων προϊόντων. 

 Σπατουλάρισμα ή στοκάρισμα και τρίψιμο με γυαλόχαρτο για τη μόρφωση λείας επιφάνειας 

έτοιμης για χρωματισμό. Το σπατουλάρισμα θα γίνει σε δύο στρώσεις διασταυρούμενες. 

Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους γενικούς όρους του τιμολογίου (ΦΕΚ 1939/29.12.04) και την 

τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων. 

Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που οι εργασίες αυτές ξεπερνούν σε ποσοστό το 15% 

ενιαίας τοιχοποιίας και επιμετράται το σύνολο της επιφάνειας χρωματισμού. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        7,50 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  19             ΟΙΚ 77.16              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7736 100% 
 
Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς 

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) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        2,20 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  20             Ν.Α. 5              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7785 100% 
Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών με ακρυλικά πλαστικά χρώματα 

Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών με ακρυλικά πλαστικά χρώματα επί εσωτερικής τοιχοποιίας 

βαμμένης με πλαστικό χρώμα. 

Περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες :  

 Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, με μηχανικά μέσα, σπατουλάρισμα και στοκάρισμα σε έκταση έως 

15% της συνολικής επιφάνειας και αποκομιδή των προϊόντων απόξεσης. 

 Μια στρώση αστάρι μετάλλου ή ακρυλικού νερού κατά την κρίση της Επίβλεψης σε όλη την 

χρωματιζόμενη επιφάνεια για την επικάλυψη ισχυρών λεκέδων. 

 Δύο στρώσεις πλαστικού ακρυλικού χρώματος ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσης επιλογής της 

Υπηρεσίας. 
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Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν και επιμετρηθούν σύμφωνα με τους γενικούς όρους του τιμολογίου 

(ΦΕΚ 1939/29.12.04) και την τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        11,30 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  21             ΟΙΚ 77.80.02              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7785.1 100% 
Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων ακρυλικής ή στυρενιο – ακρυλικής 
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) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        10,10 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  22             ΟΙΚ 77.81.01              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7786.1 100% 
 
Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με υδατικής διασποράς 

χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις σύμφωνα με την 

μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος", 03-10-02-00 

"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

 

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής διασποράς 

ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου,ικριώματα και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        13,50 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  23             Ν.Α. 6              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7771 100% 
 
Επισκευή ξύλινων κουφωμάτων 

Επισκευή ξύλινων κουφωμάτων, περιλαμβάνουσα εργασίες :  
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 Τριψίματος αυτών με χρήση ράσπας και ροκάνης, για την αποκατάσταση φουσκώματος και 

σκεβρώματος σε υγιές ξύλο 

 Σε περίπτωση που διατηρούνται οι υαλοπίνακες, σταθεροποίηση των υαλοπινάκων με χρήση 

ξύλινων πηχακίων σε αντικατάσταση του συστήματος στερέωσης με στόκο 

 Απόξεση, χονδροστοκαρίσματα με σιδηρόστοκο, ψιλοστοκαρίσματα 

 Επάλειψη με μυκητοκτόνα για την προστασία του ξύλου έναντι προσβολής από 

μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες κλπ.) 

 Σπατουλάρισμα δια υλικού σπατουλαρίσματος (αντουί) λαδερού, τρίψιμο, ψιλοστοκάρισμα 

 Βερνικοχρωματισμός με διάστρωση βελατούρας και διάστρωση με αλκυδικό βερνίκι ντούκο ή 

σατινέ 

Διευκρινίζεται ότι τα είδη κιγκαλερίας των κουφωμάτων δεν βάφονται και πιθανή αντικατάστασή τους 

τιμολογείται χωριστά, με τη διαδικασία των απολογιστικών. 

Υλικά και μικροϋλικά και επί τόπου εργασία 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        27,75 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  24             ΟΙΚ 77.71.03              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7771 100% 
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών, βάσεως νερού ή 
διαλύτου 

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) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        15,70 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Α.Τ:  25             ΟΙΚ 77.55              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7755 100% 
 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού ή διαλύτου 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
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Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος 

ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        6,70 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  26             ΟΙΚ 77.95              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7744 100% 
 

Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας ενός ή δύο συστατικών 
πολυουρεθανικής βάσεως η βάσεως σιλικόνης 

Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος, κεραμικών, μαρμάρων και 

λιθωδών υλικών, μη θυσιαζόμενη (καθαρισμός επιφανειών με πλύση, χωρίς ανάγκη επανάλειψης της 

προστατευτικής επίστρωσης), με υδρόφοβα υλικά, διαφανή, μόνιμης προστασίας, μετά από 

κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-00 

"Αντιρρυπαντική επάλειψη" και τις οδηγίες του προμηθευτή του υλικού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        5,00 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

Α.Τ:  27             ΟΙΚ 73.33.03              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7331 100% 
 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλακάκια GROUP 4 διαστάσεων 40 Χ 40 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) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        36,00 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ 
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Α.Τ:  28             ΟΙΚ 73.34.02              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7326.1 100% 
 

Επενδύσεις τοίχων με πλακάκια GROUP 4 διαστάσεων 30 Χ 30 cm 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 

1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 

"Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση 

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια 

εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η 

πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα 

με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των 

τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, 

διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.  

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 

φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        36,00 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ 

Α.Τ:  29             ΟΙΚ 73.35              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7326.1 100% 
 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακάκια 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, μονόχρωμα ή 

έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων.  

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης 

φύσεως επί τόπου. 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        4,50 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  30             ΟΙΚ 75.11.01              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7511 100% 
 

Σοβατεπιά από μάρμαρο πάχους 2 cm 
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Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 

λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία 

κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  

 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 

ποιότητος (extra) 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        9,50 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ENNIA ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  31             ΟΙΚ 76.22.01              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7609.2 100% 
 

Υαλοπίνακες ασφαλείας laminate (συνολικού πάχους 6 mm) (3 mm + μεμβράνη + 3 mm) 

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) 

και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι 

με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 

εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί 

υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        39,00 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ 
 

Α.Τ:  32             ΟΙΚ 76.22.03              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7609.2 100% 
 
Υαλοπίνακες ασφαλείας laminate (συνολικού πάχους 12 mm) (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + 
μεμβράνη + 4 mm) 

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) 

και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι 

με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 

εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί 

υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        56,00 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ 
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Α.Τ:  33             ΟΙΚ 23.03              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 2303 100% 
 
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 

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 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) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        5,60 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  34             ΟΙΚ 78.30.01              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7809 100% 
 
Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm διαστάσεων 600 Χ 600 mm ή 625 Χ 
625 mm 

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων διαστάσεων 

αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε 

σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες".  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση πλήρους 

επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωμάτων 

της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος  

γ) Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της 

Υπηρεσίας. 
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δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        25,90 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  35             Ν.Α. 7              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 6236 100% 
 
Επισκευή του μηχανισμού της κεντρικής πόρτας του σταθμού 

Η εργασία είναι κατ’ αποκοπή και περιλαμβάνει την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και την 

εργασία για την επισκευή και ομαλή λειτουργία του υφιστάμενου μηχανισμού (ανοιγοκλείματος) της 

κεντρικής πόρτας εισόδου του σταθμού που οδηγεί στην αίθουσα αναμονής. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        450,00 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

Α.Τ:  36             ΟΙΚ 50.15.02              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 4713 100% 
 
Πετάσματα αλουμινίου 

Προδιαμορφωμένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής, τυποποιημένα, βιομηχανικής προέλευσης, 

ύψους έως 2,20 m, πλήρη με τις πόρτες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα συναρμολόγησης και 

στερέωσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη 

από φάκελο τεχνικών στοιχείων. 

Eλάχιστες απαιτήσεις:  

 ανθεκτικότητα στην υγρασία και την βαρειά χρήση  

 δυνατότητα καθαρισμού με συνήθη απορρυπαντικά.  

 περιμετρική κορνίζα αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον 50x30 mm, με επίστρωση 

πολυεστερικής ρητίνης, γαι την εξασφάλιση επαρκούς ακαμψίας 

 στοιχεία συναρμολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, με επικάλυψη 

πολυεστερικής ρητίνης   

 δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασμάτων, μέσω κοχλιωτών συστημάτων, ώστε να 

δημιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150 mm 

 περιστρεφόμενες κλειδαριές με την ένδειξη (vacant/engaged), με τα απαιτούμενα είδη 

κιγκαλερίας 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων επί τόπου του έργου 

και η συναρμολόγηση και στερέωση σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πετάσματος 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        168,00 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ 

Α.Τ:  37             ΟΙΚ 65.41              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 6541 100% 
Θύρες αλλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες 

Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες περί κατακόρυφο άξονα στην άκρη του φύλλου ή συρόμενες, με 

κάσσα από στρατζαριστή λαμαρίνα 30/15mm, οποιασδήποτε μορφής και διαστάσεων, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) (υπολογίζονται μόνο τα από αλουμίνιο τεμάχια) 

Τιμή ανά κιλό (kg) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        13,50 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

Α.Τ:  38             ΟΙΚ 72.70              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7231 100% 
 

Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβουνικά φύλλα 

Επιστεγάσεις με επίπεδα πολυκαρβονικά κυψελωτά φύλλα, πάχους 16 mm, άθραυστα, υψηλής 

αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, με φωτοδιαπερατότητα 75% για διαφανή φύλλα 50% για οπάλ 

και 40% για φυμέ φύλλα (οι τιμές είναι ενδεικτικές), θερμομονωτικής ικανότητας. πυραντοχής και 

ηχομόνωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη, τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα 

υποδομή με τα ειδικά στοιχεία που συνιστά ο προμηθευτής των φύλλων (γενικώς σύνδεσμοι τύπου 

"Π"ή τύπου "Η"). 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, με όλα τα απαιτούμενα υλικά 

και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και τον εξοπλισμό, σύμφωνα με την μελέτη και 

τις οδηγίες του προμηθευτή. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        67,50 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ:  39             ΟΙΚ 62.46              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 6236 100% 
 

Θύρα (ασφαλείας) μεταλλική ανακλινόμενη ή τυλιγόμενη 

Προμήθεια και τοποθέτηση γκαραζόπορτας, ασφαλείας, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, 

ανακλινόμενης ή τυλιγόμενης (ρολλό), από αρθρωτά χαλύβδινα προφίλ, με κουτί προφύλαξης του 

μηχανισμού, ηλεκτροκίνητο μηχανισμό, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων με αφρό πολυουρεθάνης ή με αριάνι των 600 kg 

τσιμέντου (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη), η σφράγιση των αρμών με 

πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης φύσεως υλικά κατασκευής και πληρωσης 

και η εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 

 

Τιμή ανά κιλό (kg) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        16,80 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΔΕΚΑΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ:  40             ΟΙΚ 62.45              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 6226 100% 
Προπέασμα ασφαλείας ηλεκτροκίνητο 

Κατασκευή και τοποθέτηση ηλεκτροκίνητου προπετάσματος (ρολού) ασφαλείας από χαλύβδινα 

αρθρωτά διάτρητα προφίλ, με κιβώτιο προφύλαξης του μηχανισμού και περιέλιξης του ρολού, με 

οδηγό, κλειδαριές κλπ. και γενικά χαλύβδινα διάτρητα προφίλ ελάχιστου πάχους 1,25 mm και βάρους 

11,0 kg/m2 με ηλεκτροστατική βαφή πάχους 80 μm, αρθρωτής σύνδεσης σε ενιαίο φύλλο (ρολό), με 

ενισχυμένο το κάτω προφίλ με πολυαμίδιο, μεταλλικό κιβώτιο με άξονα περιέλιξης, σπειροειδή 

ελατήρια, μειωτήρα, ηλεκτρόφρενο, μηχανισμό απεμπλοκής, οδηγό διατομής Π με στεγανωτικό 

παρέμβυσμα από PVC και βουρτσάκι, ηλεκτροκινητήρα 220/380 V, πλήκτρα ελέγχου, κλειδαριές και 

μικροϋλικά τοποθέτησης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        255,00 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

Α.Τ:  41             Ν.Α. 8              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 2303 100% 
Αυτοκινούμενα δάπεδα εργασίας (πλατφόρμες) 

Αυτοκινούμενα δάπεδα εργασίας (πλατφόρμες), με δυνατότητα κατακόρυφης ανύψωσης έως και 15 

m και ανυψωτικής ικανότητα έως 500 kg, εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλούς πέδησης και με 

δυνατότητα ελέγχου της κίνησης από την πλατφόρμα. Το όχημα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά 

ασφαλείας αναγνωρισμένου διεθνώς φορέα. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος προσέλευσης 

και αποχώρησης του ανυψωτικού μηχανήματος στο εργοτάξιο. 
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Τιμή ανά ημερήσια δαπάνη (Η.Δ.) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        80,00 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 

Α.Τ:  42             Ν.Α. 9              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 2303 100% 
Αυτοκινούμενα δάπεδα εργασίας (καλαθοφόρα) 

Αυτοκινούμενα δάπεδα εργασίας (καλαθοφόρα), με δυνατότητα κίνησης του καλαθιού διαμέσου 

βραχίονα, περιστροφικά – κατακόρυφα και υπό γωνία. Μήκος βραχίονα έως και 15 m και ανυψωτικής 

ικανότητα έως 250 kg, εφοδιασμένο με συστήματα ασφαλούς πέδησης και με δυνατότητα ελέγχου 

της κίνησης από το όχημα. Το όχημα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ασφαλείας αναγνωρισμένου 

διεθνώς φορέα. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται το κόστος προσέλευσης και αποχώρησης του 

ανυψωτικού μηχανήματος στο εργοτάξιο. 

 

Τιμή ανά ημερήσια δαπάνη (Η.Δ.) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        90,00 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 

ΟΜΑΔΑ Β : ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Α.Τ:  43             ΥΔΡ 10.14              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 7912 100% 
 
Σφράγιση κατακόρυφων ή και κεκλιμένων αρμών με plastijoint ή ανάλογο 

Σφράγιση κατακορύφων αρμών με υλικά plastijoint ή αναλόγου τύπου. Στην τιμή περιλαμβάνεται η 

προμήθεια του υλικού, η εργασία και ότι άλλο απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        8,20 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
 

Α.Τ:  44             Ν.Α. 10              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 008 100% 
 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή ορθογωνικής διατομής 6 Χ 10 cm 
από σκληρό PVC) 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6 Χ 10 cm από 

σκληρό PVC πιέσεως λειτουργίας για 20οC μέχρι 4 atm μεγάλης μηχανικής και χημικής αντοχής 

συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεων, στερεώσεως κλπ. ως και της εργασίας πλήρους 

κατασκευής. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 
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(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        10,50 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  45             Ν.Α. 11              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 002 100% 
 

Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο 

Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο. 

Απλές, δηλαδή αρμοί διαστολής, υδρορροές στεγών (ντερέδες) κλπ από μολυβδόφυλλο πάχους 2 mm, 

πλήρεις με την εγκατάσταση 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        18,50 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Α.Τ:  46             Ν.Α. 12             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 001 100% 
 

Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ορθογωνική 

Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων και των 

υλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και 

ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m και της εξ 6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως (καβαλήματος) του ενός 

τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. 

 

Τιμή ανά κιλό (kg) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        16,97 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  47             Ν.Α. 13              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 008 100% 
 
Κεφαλή υδρορροής πλαστική με σχάρα 

Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα, πλήρως τοποθετημένη 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        10,50 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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Α.Τ:  48             Ν.Α. 14              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 014 100% 
 
Αποξήλωση – αποκομιδή λεκάνης αποχωρητηρίου, τούρκικου τύπου ή ευρωπαϊκού τύπου χαμηλής 
ή υψηλής πιέσεως, οποιονδήποτε διαστάσεων και ύψους από πορσελάνη ή άλλο υλικό 

Αποξήλωσή - αποκομιδή λεκάνης αποχωρητηρίου τούρκικου τύπου ή Ευρωπαϊκού τύπου υψηλής ή 

χαμηλής πιέσεως, (νηπίων ή ενηλίκων) οποιωνδήποτε διαστάσεων και ύψους από πορσελάνη ή και 

από άλλο υλικό, δηλαδή εργασία αποξήλωσης αποσύνδεσης από την αποχέτευση και την παροχή 

πλύσης αυτής, ως και εργασία αποκομιδής της λεκάνης ως και των τυχόν υλικών στερεώσεως σε χώρο 

εκτός του Κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        7,50 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 

Α.Τ:  49             Ν.Α. 15              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 014 100% 
 
Αποξήλωση – αποκομιδή νιπτήρα από πορσελάνη οιονδήποτε διάστασης μετά του επίπλου του 

Αποξήλωση - αποκομιδή νιπτήρα πορσελάνης οιονδήποτε διαστάσεων μετά του επίπλου του δηλαδή 

εργασία αποξήλωσης και αποκομιδής του παλαιού νιπτήρα και του επίπλου του σε χώρο εκτός του 

Κτιρίου που θα υποδείξει η επίβλεψη. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        12,50 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  50             Ν.Α. 16              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 014 100% 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη 
«ευρωπαϊκού» (καθίμενου) τύπου 

Προμήθεια και τοποθέτηση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως, από πορσελάνη 

"Ευρωπαϊκού" (καθήμενου) τύπου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου του έργου της λεκάνης, 

καθώς και των υλικών στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου, ως και εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως, συγκολλήσεως στομίων και συνδέσεως με την αναμονή αποχέτευσης. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        195,00 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ 

 



32 
 
 

 

Α.Τ:  51             Ν.Α. 17              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 015 100% 
 
Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως 

Τοποθέτηση δοχείου πλύσεως αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως, πλήρες με τον ορειχάλκινο πλωτήρα, 

την άλυσο και λαβή,τα ρακόρ στομίων τροφοδότησης και εκροής, τον χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τα 

στηρίγματα, δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκατάστασης για λειτουργία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        144,90 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  52             Ν.Α. 18              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 015 100% 
 
Τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης διαστάσεων 46Χ64 πλήρες μετά του ξύλινου επίπλου 

Τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης διαστάσεων 46χ64 cm πλήρους (πλην σιφωνίου) μετά του ξύλινου 

επίπλου, με βαλβίδα, χρωμέ (στραγγιστήρα), πώμα με άλυσο, σωλήνες σύνδεσης με δίκτυο ύδρευσης, 

ρακόρ κλπ., γενικά εξαρτήματα συγκολλήσεως και στερεώσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί 

τόπου του νιπτήρα πλήρους ως ανωτέρω, καθώς και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

με την αναμονή αποχέτευσης παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        450,00 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

Α.Τ:  53             Ν.Α. 19              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 014 100% 
 
Τοποθέτηση λεκάνης και μπαταρίας για ΑΜΕΑ 

Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ μαζί με δοχείο πλύσεως χαμηλής πιέσεως πορσελάνινο 

και το κάθισμα και το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης. 

Περιλαμβάνονται το δοχείο πλύσεως με εύχρηστο χειριστήριο, με τη σύνδεσή του προς το δίκτυο 

νερού μέσω γωνιακού διακόπτου χρωμέ και τεμαχίου εύκαμπτου χαλκοσωλήνα χρωμέ με ρακόρ 

χρωμέ στα άκρα του για την προσαρμογή του, το πλαστικό κάθισμα με το κάλυμμα ΑΜΕΑ και με όλα 

τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία για παράδοση σε κανονική 

λειτουργία. Οι διαστάσεις της λεκάνης θα είναι περίπου 750cm (μήκος) Χ 380cm (πλάτος) X 470cm 

(ύψος) και 820 cm ύψος με το καζανάκι και θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την 

εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        1.100,00 € 
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(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΧΙΛΙΑ ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ 
 

Α.Τ:  54            Ν.Α. 20             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 018 100% 
 
Σιφώνι δαπέδου με σχάρα ορυχάλκεινη διαμέτρου Φ10 cm 

Σιφώνι δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη εντός ισχυρού τσιμεντοκονιάματος 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        31,06 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ:  55             ΥΔΡ 11.01.01              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΥΔΡ 6752 100% 
 
Καλύμματα φρεατίων από χυτοσίδηρο 

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που 

προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). Περιλαμβάνεται η προμήθεια και 

μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής 

ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο 

εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα. 

 

Τιμή ανά κιλό  (kg) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        1,85 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

 

Α.Τ:  56             Ν.Α. 21              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΗΛΜ 008 100% 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών τύπου φωλιάς 

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών τύπου φωλιάς, μετά των λαμπτήρων και των λοιπών 

εξαρτημάτων. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        22,00 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ 
 

Α.Τ:  57             Ν.Α. 22              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΙΚ 6407 100% 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση κάλαθου αχρήστων 
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Προμήθεια και τοποθέτηση κάλαθου αχρήστων, πλήρως τοποθετημένου και προσηλωμένου στο από 

σκυρόδεμα δάπεδο με κατάλληλα μεταλλικά στριφώνια 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        250,00 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 

Α.Τ:  58             ΟΔΟ Β-48              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΟΔΟ 2672 100% 
Γαλβανισμένα μεταλλικά εξαρτήματα 

Κατασκευή πλαισίων, καλυμμάτων, εσχαρών, αγκυρώσεων και λοιπών απλών σιδηρών εξαρτημάτων 

φρεατίων, σύμφωνα με την μελέτη, από μορφοχάλυβα κατηγορίας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025, 

γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των απαιτουμένων διατομών μορφοχάλυβα και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με 

τα σχέδια (κοπές, λοξοτμήσεις, διατρήσεις, συγκολλήσεις κλπ) σε εγκατάσταση εξοπλισμένη με 

τις απαιτούμενες εργαλειομηχανές 

 το θερμό γαλβάνισμα της έτοιμης κατασκευής  

 τα απαιτούμενα εξαρτήματα λειτουργίας και στερέωσης (στροφείς, περικόχλια κλπ), όλα 

γαλβανισμένα εν θερμώ 

 η μεταφορά των ετοίμων γαλβανισμένων στοιχείων στην θέση εγκατάστασης 

 η διάνοιξη οπών σε υπάρχοντα στοιχεία από σκυρόδεμα για την πάκτωση των γαλβανισμένων 

στοιχείων 

 η παρασκευή και εφαρμογή τσιμεντοκονίας για την έδραση και πάκτωση των στοιχείων 

 η τοποθέτηση και στερέωση των γαλβανισμένων στοιχείων στις προβλεπόμενες από την μελέτη 

θέσεις και στάθμες 

 

Με το παρόν άρθρο τιμολογούνται και οι οπλισμοί σύνδεσης των πλακών ή φορέων πρόσβασης με τα 

ακρόβαθρα. 

  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο γαλβανισμένων σιδηρών εξαρτημάτων πλήρως τοποθετημένων. 

Τιμή ανά κιλό (kg) 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ):        2,60 € 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):        ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 

 
 



35 
 
 

 

Α.Τ:          59           Ν.Α. 23                          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΑΤΕΟ 2312 
Ημερομίσθιο ειδικευμένου τεχνίτη.   

Ημερομίσθιο ειδικευμένου τεχνίτη για τις πάσης φύσεως απολογιστικές εργασίες,  για οκτάωρη 
εργασία επί τόπου του έργου (πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία). Στο ημερομίσθιο περιλαμβάνονται 
όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την κάλυψη των κατά το νόμο προβλεπόμενων εισφορών προς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις που προβλέπονται από την εργατική 
νομοθεσία και βαρύνουν τον εργοδότη, η απαιτούμενη δαπάνη για την μεταφορά από και προς τον 
τόπο εργασίας, η απαιτούμενη δαπάνη για την προμήθεια όλων των προβλεπόμενων μέσων για την 
προστασία και ασφάλεια του προσωπικού κατά την ώρα εργασίας, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη 
ρητώς κατονομαζόμενη αλλά προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις. 

Τιμή ανά ημερομίσθιο (ΗΜ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  155,65 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  

Α.Τ:  60             Ν.Α. 24              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΑΤΕΟ 2312 
Ημερομίσθιο ειδικευμένου εργάτη.   

Ημερομίσθιο ειδικευμένου εργάτη για τις πάσης φύσεως απολογιστικές εργασίες,  για οκτάωρη 
εργασία επί τόπου του έργου (πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία). Στο ημερομίσθιο περιλαμβάνονται 
όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την κάλυψη των κατά το νόμο προβλεπόμενων εισφορών προς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις που προβλέπονται από την εργατική 
νομοθεσία και βαρύνουν τον εργοδότη, η απαιτούμενη δαπάνη για την μεταφορά από και προς τον 
τόπο εργασίας, η απαιτούμενη δαπάνη για την προμήθεια όλων των προβλεπόμενων μέσων για την 
προστασία και ασφάλεια του προσωπικού κατά την ώρα εργασίας, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη 
ρητώς κατονομαζόμενη αλλά προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις. 

 

Τιμή ανά   ημερομίσθιο (ΗΜ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  131,96 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ  

Α.Τ:  61             Ν.Α. 25              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : ΑΤΕΟ 2312 
Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη.   

Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη για τις πάσης φύσεως απολογιστικές εργασίες,  για οκτάωρη 
εργασία επί τόπου του έργου (πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία). Στο ημερομίσθιο περιλαμβάνονται 
όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την κάλυψη των κατά το νόμο προβλεπόμενων εισφορών προς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις που προβλέπονται από την εργατική 
νομοθεσία και βαρύνουν τον εργοδότη, η απαιτούμενη δαπάνη για την μεταφορά από και προς τον 
τόπο εργασίας, η απαιτούμενη δαπάνη για την προμήθεια όλων των προβλεπόμενων μέσων για την 
προστασία και ασφάλεια του προσωπικού κατά την ώρα εργασίας, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη μη 
ρητώς κατονομαζόμενη αλλά προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις. 

Τιμή ανά   ημερομίσθιο (ΗΜ) 
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ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ :  115,40 € 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

 
ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Από το κονδύλι των απολογιστικών εργασιών προβλέπεται να καλυφθούν οι δαπάνες 

προμήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών, τυχόν άλλων εργασιών Η/Μ, επισκευής 

δομικών στοιχείων ασανσέρ, τηλεφωνικών συσκευών, μικρουλικών επισκευών 

(κλείθρα, καλειδαριές, πουλεμάν, τσόχες, stop, βίδες, πύροι, υαλοπίνακες κλπ.),  

πληροφοριακών πινακίδων, προμήθεια σκυροδέματος καθώς και οτιδήποτε άλλο 

δεν μπορεί να τιμολογηθεί, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.  

 

ΕΚ ΤΟΥ ΟΣΕ 
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