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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΤΟΜΟΣ Α’ : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 
διαχείρισή τους. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 
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(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη 
των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής 
(όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο 
ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών 
σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού 
εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης 
αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα 
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  
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1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 
απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους 
με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων 
κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης 
φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης 
φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά 
αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων 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. 
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(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

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

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

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

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

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

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

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

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(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. 
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Το επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο 
(π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

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

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

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

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

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

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

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

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

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

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

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

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

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

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

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

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

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  
2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των 

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

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

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

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

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

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

 
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 

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

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

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

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

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

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

Χειρολαβές 

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

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

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

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

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

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

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

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

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

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις 
πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

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

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

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

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 
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- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με 
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 

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

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

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

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

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

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

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

 
3,70 

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

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 
δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερμαντικών σωμάτων 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

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

10 Βέροιας Λευκό
11 Θάσου Λευκό
12 Πηλίου Λευκό

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
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1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό
6 Στύρων Πράσινο
7 Λάρισας Πράσινο
8 Ιωαννίνων Μπεζ
9 Φαρσάλων Γκρι

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 
11 Διονύσου Χιονόλευκο

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

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

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

 
69. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση 
αυτών (νερόλουστρο) 

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

 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

 

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

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

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

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

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

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 

παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 
 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 

μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 

 
 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 

καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

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

0,03 

 
 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε 
κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
 
Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα 
επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
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Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο 
(ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με 
[*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης 
(δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 
Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 

παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα 
βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 
Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές 
εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων 
διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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3. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδας. Οι μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ 
ΟΙΚ, η δε καθαρή μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα 
με τους Γενικούς Όρους του ΝΕΤ ΟΙΚ. 
 
Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο 
ορύγματος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες 
που διατίθενται για επανεπιχώσεις). 
 
Α.Τ. : Α. 1 
 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ 
χώρων 
 
ΟΙΚ-20.02  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112  
 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την 
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-
00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m 
και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 
2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν 
ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε 
υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την 
μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές 
αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση 
απόσταση έως 30 m. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
 
ΕΥΡΩ:  3,80 
 
Α.Τ. : Α. 2 
 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη 
 
ΟΙΚ-20.05.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124  
 
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-
ημιβραχώδη, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας 
βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής 
εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί 
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είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την 
αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν 
αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την 
ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
 
ΕΥΡΩ:  5,50 
 
Α.Τ. : Α. 3 
 
Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια)  
 
ΟΙΚ- 20.07 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2135.1  
 
Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια) εκτελούμενες σε επαφή με υπάρχοντα κτίσματα ή 
στο όριο οδού, επί εδάφους γαιώδους, ημιβραχώδους και βραχώδους, πλάτους έως 2,00 
m και οιουδήποτε βάθους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές 
θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή..  
 
ΕΥΡΩ:  23,50 
 
Α.Τ. : Α. 4 
 
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 
 
ΟΙΚ- 20.10 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων 
ή τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 
10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και 
συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις 
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο 
αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 
 
ΕΥΡΩ:  4,50 
 
Α.Τ. : Α. 5 
 
Εκσκαφές επί εδάφους οιασδήποτε σύστασης (γαιώδες, ημιβραχώδες, επιχώσεις) εντός 
υπαρχόντων κτιρίων, χωρίς χρήση μηχανικών μέσων 
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ΟΙΚ- Ν.20.12.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2113  
 
Eκσκαφές επί εδάφους οιασδήποτε σύστασης (γαιώδες, ημιβραχώδες, επιχώσεις) εντός 
υπαρχόντων κτιρίων, χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, για δημιουργία θεμελίων, τάφρων, 
εκβάθυνση δαπέδων κλπ. παρόμοιων κατασκευών, σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του 
έργου. Η εκσκαφή θα γίνει  σταδιακά κατά στρώματα των 30 cm, με μεγάλη προσοχή, 
προκειμένου να αποφευχθούν κάθε είδους βλάβες σε παρακείμενες δομικές κατασκευές, 
σε οποιοδήποτε βάθος από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, με την 
αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής, τη μόρφωση των παρειών και του πυθμένος και της 
τυχόν αναγκαίας σποραδικής αντιστήριξης των παρειών. Σε περίπτωση ύπαρξης 
ημίβραχου είναι δυνατή η χρήση μόνον ελαφρών ηλεκτρικών εργαλείων χειρός για την 
χαλάρωση του, μετά όμως από σχετική έγκριση της επίβλεψης, κατά τα λοιπά σύφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Ήτοι εργασία εκσκαφής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς των υλικών εκσκαφής με 
χρήση παντός πρόσφορου μεταφορικού μέσου σε θέσεις συσσώρευσης εκτός κτιρίου, και 
εν συνεχεία μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και απόρριψη σε χώρους 
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές, με τις αποζημιώσεις λόγω καθυστερήσεων για 
τις φορτώσεις, εκφορτώσεις και λοιπούς χειρισμούς. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
 
ΕΥΡΩ:  24,18 
 
Α.Τ. : Α. 6 
 
Μόρφωση επιφανειών εξωτερικού αύλειου χώρου, που περιλαμβάνει γενικές εκσκαφές-
επιχώσεις, καθαιρέσεις επιφανειακών κατασκευών (ρείθρα κλπ.) και υψομετρική 
προσαρμογή 
 
ΟΙΚ- Ν.20.12.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112  
 
Μόρφωση επιφανειών εξωτερικού αύλειου χώρου, που περιλαμβάνει γενικές εκσκαφές-
επιχώσεις, καθαιρέσεις επιφανειακών κατασκευών εκτός εάν πληρώνονται με άλλα άρθρα 
του παρόντος τιμολογίου, και υψομετρική προσαρμογή σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες εκσκαφές επί 
εδάφους οιασδήποτε σύστασης (γαιώδες, ημιβραχώδες), η προμήθεια κατάλληλων για 
επίχωση γαιών για τοπικές επιχώσεις, εφ’ όσον απαιτούνται, καθώς και η μεταφορά και 
απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές των ακατάλληλων υλικών. 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με χρήση παντός είδους κατάλληλων μηχανικών μέσων για 
την πλήρη διαμόρφωση των επιφανειών και την επίτευξη της υψομετρικής προσαρμογής 
τους, κατά τα λοιπά σύφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές 
θεμελίων τεχνικών έργων"..  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
 
ΕΥΡΩ:  5,54 
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Α.Τ. : Α. 7 
 
Αποχωμάτωση και καθαρισμός εξωρραχίων θόλων δια χειρών και μικρών εργαλείων 
χειρός σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου  
 
ΟΙΚ- Ν.20.13.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122  
 
Αποχωμάτωση και καθαρισμός εξωρραχίων θόλων δια χειρών και μικρών εργαλείων 
χειρός, σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, ήτοι αφαίρεση των υλικών 
πληρώσεως των κενών μεταξύ των θόλων και της επιστέγασης (χώμα, λοιπές ύλες 
κ.λ.π.), με προσοχή ώστε να μην προκληθούν ζημιές στους θόλους και στα παρακείμενα 
δομικά στοιχεία του κτιρίου, και επιμελής καθαρισμός των εξωρραχίων. Στην τιμή μονάδος 
περιλαμβάνεται επίσης η δημιουργία των απαιτούμενων διαδρόμων κυκλοφορίας του 
εργατοτεχνικού προσωπικού. Ήτοι εργασία εκσκαφής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς 
των υλικών εκσκαφής με χρήση παντός πρόσφορου μεταφορικού μέσου σε θέσεις 
συσσώρευσης εκτός κτιρίου, και εν συνεχεία μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και 
απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές, με τις αποζημιώσεις λόγω 
καθυστερήσεων για τις φορτώσεις, εκφορτώσεις και λοιπούς χειρισμούς. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
 
ΕΥΡΩ:  28,23 
 
Α.Τ. : Α. 8 
 
Επίχωση κενών θόλων με θραυστό υλικό  (σκύρα) που τοποθετούνται εν ξηρώ  
 
ΟΙΚ- Ν.20.15.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 
Επίχωση κενών θόλων με θραυστό υλικό  (σκύρα)  που τοποθετούνται εν ξηρώ, σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, εργασία που θα εκτελεσθεί μετά τις εργασίες 
ενίσχυσης των εξωραχίων των θόλων. Τα σκύρα θα είναι κατάλληλης κοκκομετρίας 
σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, θα διαστρωθούν δε στις προβλεπόμενες θέσεις 
χύδην κατά στρώσεις έως 50 cm, και θα συμπυκνωθούν ελαφρά και με ιδιαίτερη προσοχή 
έτσι ώστε να γεμίσουν πλήρως όλα τα κενά πάνω από τους θόλους μέχρι την 
προβλεπόμενη άνω στάθμη διάστρωσης της. Ήτοι προμήθεια θραυστών υλικών 
(σκύρων), φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές επί τόπου του έργου, διάστρωση κατά 
στρώσεις, και ελαφρά συμπύκνωση. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 
 
ΕΥΡΩ:   20,13 
 
Α.Τ. : Α. 9 
 
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
 
ΟΙΚ- 20.20 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
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Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελεύσεως λατομείου (αδρανή 
οδοστρωσίας, λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά 
των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με 
ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση 
με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού 
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
επίχωση.  
 
ΕΥΡΩ:  23,70 
 
Α.Τ. : Α. 10 
 
Πλήρης κατασκευή συστήματος αποστράγγισης (Drainage) περιμετρικά των λιθοδομών 
του κτιρίου 
 
ΟΙΚ- N.20.22.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4104  
 
Πλήρης κατασκευή συστήματος αποστράγγισης (Drainage) περιμετρικά των λιθοδομών 
του κτιρίου, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου διάταξης και σε οποιοδήποτε ύψος ή 
βάθος από την επιφάνεια του εδάφους.  
 
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών :  
 Εκσκαφή τάφρων ικανών διαστάσεων πλάτους για την εκτέλεση των εργασιών, και 

βάθους προσαρμοσμένου στις προβλεπόμενες ρύσεις προς αποστραγγιστικά φρεάτια 
ή προς ελεύθερη απορροή, σύμφωνα με τα σχέδια αποστράγγισης, με χρήση παντός 
είδους ελαφρά μηχανικά μέσα ή και με τα χέρια όπου απαιτείται.  

 Διάστρωση πυθμένα τάφρων με πλάκα από ελαφρά οπλισμένο με δομικό πλέγμα Τ131 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 

 Διάστρωση στο σκάμμα μη υφαντού γεωυφάσματος διαχωρισμού, των 200 gr/m2, 
επαρκούς πλάτους για την τελική κάλυψη της τάφρου.  

 Αντιστήριξη πλευρικής επιφάνειας λιθοδομής με τοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25.  

 Τοποθέτηση διάτρητων τσιμεντοσωλήνων αποστράγγισης Φ200. 
 Πλήρωση κενών με κροκάλες διαστάσεων 10-25cm. 
 Τοποθέτηση αποστραγγιστικής μεμβράνης πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας. 
 Συμπλήρωση των κενών της τάφρου με σκύρα διαστάσεων 0,7-7cm μέχρι την 

επιφάνεια του εδάφους. 
 Επικάλυψη των σκύρων με το γεωύφασμα διαχωρισμού με αλληλοκάλυψη των 

φύλλων τουλάχιστον κατά 30 cm προς κάθε διεύθυνση. 
 
Συμπεριλαμβάνονται η εκσκαφή επί παντός σύστασης εδάφους, η προμήθεια και 
μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, οι πλάγιες 
μεταφορές μέχρι τα σημεία εκτέλεσης των εργασιών με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η 
διάστρωση του σκυροδέματος, των σωλήνων, των θραυστών υλικών καθώς και κάθε 
είδους εργατοτεχνική δαπάνη απαιτείται για την πλήρη κατασκευή του αποστραγγιστικού 
δικτύου στις προβλεπόμενες θέσεις, καθώς επίσης και η μεταφορά και απόρριψη των 
πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές.  
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Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες της επίβλεψης και τις  ΕΤΕΠ 02-04-00-
00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" και ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις 
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) μήκους διάτρητου σωλήνα, μετρούμενου επί του άξονα του. 
 
ΕΥΡΩ:  65,00 
 
Α.Τ. : Α. 11 
 
Πλήρης κατασκευή καναλιών ελέγχου ανερχόμενης υγρασίας περιμετρικά των λιθοδομών 
του κτιρίου 
 
ΟΙΚ- N.20.22.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4104  
 
Πλήρης κατασκευή καναλιών ελέγχου ανερχόμενης υγρασίας περιμετρικά των λιθοδομών 
του κτιρίου, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου διάταξης και σε οποιοδήποτε ύψος ή 
βάθος από την επιφάνεια του εδάφους.  
 
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών :  
 Εκσκαφή αύλακος ελάχιστου βάθους 20 cm και πλάτους 15 cm, με χρήση παντός 

είδους ελαφρά μηχανικά μέσα ή και με τα χέρια όπου απαιτείται.  
 Διάστρωση στο σκάμμα μη υφαντού γεωυφάσματος διαχωρισμού, των 200 gr/m2, 

επαρκούς πλάτους για την τελική κάλυψη της αύλακος.  
 Πλήρωση κενών με σκύρα διαστάσεων 0,7-7 cm μέχρι την επιφάνεια του εδάφους. 
 Επικάλυψη των σκύρων με το γεωύφασμα διαχωρισμού με αλληλοκάλυψη των 

φύλλων τουλάχιστον κατά 30 cm προς κάθε διεύθυνση. 
 
Συμπεριλαμβάνονται η εκσκαφή επί παντός σύστασης εδάφους, η προμήθεια και 
μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, οι πλάγιες 
μεταφορές μέχρι τα σημεία εκτέλεσης των εργασιών με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η 
διάστρωση των θραυστών υλικών καθώς και κάθε είδους εργατοτεχνική δαπάνη 
απαιτείται για την πλήρη κατασκευή στις προβλεπόμενες θέσεις, καθώς επίσης και η 
μεταφορά και απόρριψη των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε χώρους 
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές.  
 
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες της επίβλεψης και τις  ΕΤΕΠ 02-04-00-
00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" και ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις 
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων".  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) μήκους διάτρητου σωλήνα, μετρούμενου επί του άξονα του. 
 
ΕΥΡΩ:  5,00 
 
Α.Τ. : Α. 12 
 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 
 
ΟΙΚ- 20.30   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 
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Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  
 
ΕΥΡΩ:  0,90 
 
Α.Τ. : Α. 13 
 
Φορτοεκφόρτωση παντός είδους προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων πλην εκείνων 
που τιμολογούνται με συγκεκριμένα άρθρα του τιμολογίου, μεταφορά από οποιοδήποτε 
σημείο εντός του κτιρίου και απόθεση σε σημεία συγκέντρωσης εκτός αυτού 
 
ΟΙΚ- N.20.32.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2173. 
 
Φορτοεκφόρτωση παντός είδους προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων πλην εκείνων 
που τιμολογούνται με συγκεκριμένα άρθρα του τιμολογίου, μεταφορά με τα χέρια (ζεμπίλια 
κλπ.), με μονότροχα, «χωνιά» ή με μηχανικά μέσα (βαγονέτα, αυτοκινούμενα μικρά 
οχήματα κλπ.), από οποιοδήποτε σημείο εντός του κτιρίου και απόθεση σε σημεία 
συγκέντρωσης εκτός αυτού, όπου είναι δυνατή η προσέγγιση αυτοκινήτων για την εν 
συνεχεία φορτοεκφόρτωση και μεταφορά τους στις χωματερές, που πληρώνεται με άλλα 
άρθρα του τιμολογίου.  
 
Ήτοι εργασία συγκέντρωσης, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς εκτός κτιρίου παντός 
είδους προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, σε οποιαδήποτε απόσταση και με  
οποιοδήποτε πρόσφορο μεταφορικό μέσο που θα υποδείξει ο ανάδοχος και θα εγκρίνει η 
Υπηρεσία, περιλαμβανομένων όλων των δαπανών, της αξίας μηχανημάτων, των 
εργατικών, καθυστερήσεων κλπ. δαπανών. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αποκλειστικά 
και μόνο για τις εργασίες που θα ορίσει επί τόπου η επίβλεψη του έργου.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προϊόντων εκσκαφών  και  καθαιρέσεων 
πριν την εκσκαφή ή καθαίρεση. 
  
ΕΥΡΩ:  7,50 
 
22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων 
κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την 
θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, 
συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος. 
 
Η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων 
εκσκαφών και καθαιρέσεων συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές 
μονάδος. 
   
Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 
22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται 
μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, 
υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). 
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Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης 
οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών 
διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, 
αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
 
Α.Τ. : Α. 14 
 
Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή  
 
ΟΙΚ- 22.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204 
 
Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων 
στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική 
αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 
  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
 
ΕΥΡΩ:  22,50 
 
Α.Τ. : Α. 15 
 
Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως 
 
ΟΙΚ- 22.03   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2212 
 
Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως, καθαρισμός τους από το 
κονίαμα και μεταφορά και συγκεντρωσή τους σε σωρούς ευκόλου καταμετρήσεως σε 
κατάλληλες θέσεις εντός του γηπέδου, ώστε να μη παρακωλύωνται οι εργασίες.  
 
Τιμή ανά κυβικό  μέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ:  5,60 
 
Α.Τ. : Α. 16 
 
Καθαιρέσεις πλινθοδομών 
 
ΟΙΚ- 22.04 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222 
 
Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων 
στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική 
αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός".  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
 
ΕΥΡΩ:  15,70 
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Α.Τ. : Α. 17 
 
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με 
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 
 
ΟΙΚ- 22.15.01  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 
Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, πλην δαπέδων. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των 
προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους 
στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις 
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα".  
 
Τιμή ανά κυβικό  μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως, μετά της 
μεταφοράς και απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
ΕΥΡΩ:  56,00 
 
Α.Τ. : Α. 18 
 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 
ΟΙΚ- 22.20.01   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236   
 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
(τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, 
κλπ), χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών, με το κονίαμα 
στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση των 
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ:  7,90 
 
Α.Τ. : Α. 19 
 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων με προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε 
ποσοστό > 50% 
 
ΟΙΚ- 22.20.02   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236   
 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων με προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε 
ποσοστό > 50%, 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. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων 
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πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε 
κανονικά σχήματα.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ:  11,20 
 
Α.Τ. : Α. 20 
 
Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
κεράμων 
 
ΟΙΚ- 22.22.01   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241   
 
Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων,  με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και 
η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ:  6,70 
 
Α.Τ. : Α. 21 
 
Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό 
>  50% 
 
ΟΙΚ- 22.22.02   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241   
 
Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με άνω του 60% 
χρησίμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων 
χρησίμων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο καταβιβασμός τους από τη στέγη, η 
μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m από το κτίσμα και η απόθεσή τους σε κανονικά 
σχήματα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ:  9,00 
 
Α.Τ. : Α. 22 
 
Καθαίρεση επιχρισμάτων εξωτερικών και εσωτερικών όψεων, επί οιωνδήποτε επιφανειών 
και οιασδήποτε σύστασης κονιάματος, της εργασίας εκτελουμένης με προσοχή 
 
ΟΙΚ- Ν.22.24.01   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252   
 
Καθαίρεση επιχρισμάτων εξωτερικών και εσωτερικών όψεων, επί οιωνδήποτε επιφανειών 
(πλινθοδομών, λιθοδομών, σκυρόδεμα) οριζόντιων, κατακόρυφων ή καμπύλων 
επιφανειών, οιασδήποτε σύστασης κονιάματος (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστο-
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τσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, 
τσιμεντοκονιαμάτων, θηραϊκοκονιαμάτων, κλπ.), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το έδαφος εργασίας και σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, της εργασίας 
εκτελουμένης με προσοχή.  
 
Πριν την έναρξη των εργασιών καθαιρέσεων, θα συνταχθούν σχέδια με την ακριβή 
διαστασιολόγηση των τραβηχτών ζωνών και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων των 
όψεων, όπου αυτά βρίσκονται, θα συνταχθεί αρχείο φωτογραφικής τεκμηρίωσης και θα 
συλλεγούν τα ανάλογα δείγματα που θα παραμείνουν μέχρι την ανακατασκευή των νέων 
επιχρισμάτων και όλων των διακοσμητικών στοιχείων.  
 
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών, η αναπέταση των προϊόντων, οι κάθε 
είδους σκαλωσιές και η συσσώρευση των προϊόντων σε θέσεις φόρτωσης. Οι εργασίες θα 
εκτελεσθούν με τα χέρια και όπου είναι εντελώς απαραίτητο με χρήση ελαφρών 
ηλεκτρικών εργαλείων χειρός, με προσοχή ώστε να μην διαταραχθεί ο ιστός της 
τοιχοποιϊας ή η δομή των φερόντων στοιχείων,  και  να  μην  προκληθούν γενικά ζημιές σε 
παρακείμενα δομικά στοιχεία, θα ληφθούν δε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας. 
Όγκος αχρήστων 0.03 m3/m2.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
 
ΕΥΡΩ:  6,70 
 
Α.Τ. : Α. 23 
 
Καθαρισμός και εκβάθυνση αρμών  λιθοδομής  με απόξεση του κονιάματος δόμησης, και 
δημιουργία φωλιών αγκύρωσης οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος 
 
ΟΙΚ- Ν.22.26.01   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2251   
 
Καθαρισμός και εκβάθυνση αρμών λιθοδομής με απόξεση του κονιάματος δόμησης, και 
δημιουργία φωλιών αγκύρωσης οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος. Οι φωλιές 
διαστάσεων 20Χ20Χ20 cm δημιουργούνται με αφαίρεση τοπικά μικρών λίθων, σε 
αναλογία 1 φωλιά / 1,20 m2 επιφάνειας. Μετά την εκβάθυνση των αρμών και την 
δημιουργία των φωλιών, οι επιφάνειες καθαρίζονται με συρματόβουρτσα και πλένονται με 
νερό υπό πίεση (υδροβολή), κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές ΕΤΕΠ 1501 14-02-01-02 και 1501 14-02-01-03. Ήτοι μικροϋλικά, 
ικριώματα και εργασία πλήρους εκτέλεσης της εργασίας  σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
έδαφος, με την συσσώρευση των προϊόντων σε θέσεις φόρτωσης, και εν συνεχεία 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις 
αρμόδιες αρχές, με τις αποζημιώσεις λόγω καθυστερήσεων για τις φορτώσεις, 
εκφορτώσεις και λοιπούς χειρισμούς. Όγκος αχρήστων  0.01  m3/m2. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m2) επιφάνειας λιθοδομής που καθαρίζεται, με την 
μεταφορά των άχρηστων υλικών σε οποιαδήποτε απόσταση. 
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ΕΥΡΩ:   2,98  
 
Α.Τ. : Α. 24 
 
Καθαρισμός και εκβάθυνση αρμών θολιτών στα εξωράχια των θόλων 
 
ΟΙΚ- Ν.22.26.02   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2251   
 
Καθαρισμός και εκβάθυνση αρμών θολιτών στα εξωράχια των θόλων,  εργασία που θα 
εκτελεστεί μετά την αποχωμάτωση των θόλων (πληρώνεται με άλλο άρθρο του 
τιμολογίου) με απόξεση του κονιάματος δόμησης, καθαρισμού των λίθων με 
συρματόβουρτσα και πλύσιμο με νερό υπό πίεση (υδροαμμοβολή), σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το έδαφος, με την μεταφορά με χρήση παντός πρόσφορου μεταφορικού 
μέσου σε θέσεις συσσώρευσης εκτός κτιρίου, και εν συνεχεία μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση και απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές, με τις 
αποζημιώσεις λόγω καθυστερήσεων για τις φορτώσεις, εκφορτώσεις και λοιπούς 
χειρισμούς. Ήτοι μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους εκτέλεσης της εργασίας, 
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των άχρηστων υλικών για μεταφορά. Όγκος αχρήστων  
0.01  m3/m2.  Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, οι θόλοι θα παραμείνουν 
υποστυλωμένοι, με βοηθητικά χαλύβδινα υποστυλώματα σε συνδυασμό με ξύλινες 
δοκούς στην κατά μήκος διεύθυνση των θόλων.σε αναλογία 1/m2.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας, με την μεταφορά των 
άχρηστων υλικών σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
ΕΥΡΩ   2,84  
 
Α.Τ. : Α. 25 
 
Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές επιφανείας άνω του 1,50 m2 και 
έως 2,00 m2 
 
ΟΙΚ- 22.30.07   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Γ   
 
Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε 
οπτοπλινθοδομές επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2, οποιουδήποτε πάχους και 
τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές 
αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων 
(λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις 
φορτώσεως.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ:  33,50 
 
Α.Τ. : Α. 26 
 
Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2 
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ΟΙΚ- 22.36.01   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2268.Α 
 
Καθαίρεση λιθοδομής πάχους έως 0,65 m για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2, με ή 
χωρίς επίχρισμα, για την διαμόρφωση ανοίγματος θυρών, παραθύρων κλπ, σε 
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των 
παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων 
αποξήλωσης στις θέσεις φορτώσεως.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
ΕΥΡΩ:  45,00 
 
Α.Τ. : Α. 27 
 
Καθαίρεση παντός είδους κουφωμάτων (θύρες, παράθυρα, φεγγίτες κλπ.) με ιδιαίτερη 
προσοχή για επανατοποθέτηση 
 
ΟΙΚ- Ν.22.46.01   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275   
 
Καθαίρεση παντός είδους κουφωμάτων (θύρες, παράθυρα, φεγγίτες κλπ.) με ιδιαίτερη 
προσοχή για επανατοποθέτηση, εξ οιωνδήποτε διαστάσεων, μορφής, σχεδίου και υλικών 
κατασκευής (ξύλινα, μεταλλικά, αλουμινίου κλπ.), μετά ή άνευ εξώφυλλων (πατζούρια), 
ρολών, σιδεριών ασφαλείας κλπ. στοιχείων, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, και   
φύλαξη του χρήσιμου υλικού, σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης. Περιλαμβάνεται η 
χρήση κατάλληλων κοπτικών μηχανημάτων, για την αφαίρεση με προσοχή του 
τετραξύλου, πλαισίου (επενδύσεις λαμπάδων, πρεβαζιών κλπ) των φύλλων του 
κουφώματος (υαλοστάσιο, εξώφυλλο, κλπ), με στόχο την πιθανή αντιγραφή τους ή 
επαναχρησιμοποιησή τους, και μεταφορά αυτών σε αποθήκη του εργοδότη σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 
Πρίν από την αποξήλωση τού κουφώματος, θα αριθμηθεί καί θα καταγραφεί σε σχέδιο 
αναφοράς, ώστε η επανατοποθέτησή του να γίνει με ακρίβεια, πιστότητα και πληρότητα 
στην ίδια θέση. 
Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται επίσης η εργασία αποκάλυψης των στηριγμάτων, κοπής 
αυτών μετά προσοχής, καθώς και η προσεκτική αφαίρεση των ειδών κιγκαλερίας και 
λοιπών εξαρτημάτων λειτουργίας, για πιθανή επαναχρησιμοποιήση αυτών στα νέα 
κουφώματα, και την μεταφορά του χρήσιμου υλικού σε αποθήκη τού εργοδότη και σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 
Επίσης περιλαμβάνεται η τυχόν αποκατάσταση των διανοιγομένων φωλεών, με κονία 
σταθερού όγκου, τύπου ΕΜΑΚΟ S66, σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m2) εξωτερικού περιγράμματος τετραξύλου. 
 
ΕΥΡΩ:  20,20 
 
Α.Τ. : Α. 28 
 
Καθαίρεση παντός είδους κουφωμάτων (θύρες, παράθυρα, φεγγίτες κλπ.) χωρίς προσοχή 
 
ΟΙΚ- Ν.22.46.02   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275   
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Καθαίρεση παντός είδους κουφωμάτων (θύρες, παράθυρα, φεγγίτες κλπ.) χωρίς 
προσοχή, εξ οιωνδήποτε διαστάσεων, μορφής, σχεδίου και υλικών κατασκευής (ξύλινα, 
μεταλλικά, αλουμινίου κλπ.), μετά ή άνευ εξώφυλλων (πατζούρια), ρολών, σιδεριών 
ασφαλείας κλπ. στοιχείων, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος.  
 
Τα κουφώματα τα οποία  η επίβλεψη θα κρίνει ότι είναι αυθεντικά,  θα αποξηλωθούν με 
προσοχή για να μην καταστραφούν (ένα τεμάχιο ανά είδος κουφώματος), θα μεταφερθούν 
και θα φυλαχθούν σε κατάλληλο μέρος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σαν δείγματα 
για την ανακατασκευή τους. Το κόστος όλων των παραπάνω περιλαμβάνεται ανηγμένο 
στην ανά m2 τιμή μονάδος αποξήλωσης. 
 
Ήτοι αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, απελευθέρωση του τετραξύλου ή πλαισίου 
από τα σιδερένια στηρίγματα και μεταφορά προς φόρτωση επί παντός είδους κατάλληλο 
μεταφορικό μέσο και απόρριψη σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές.  
Η εργασία θα εκτελεσθεί χωρίς προσοχή όσον αφορά τα υλικά των κουφωμάτων, αλλά με 
ιδιαίτερη προσοχή μόνο προς αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα παρακείμενα δομικά 
στοιχεία (ποδιές, λαμπάδες κλπ.). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m2) εξωτερικού περιγράμματος τετραξύλου. 
 
ΕΥΡΩ:  13,50 
 
Α.Τ. : Α. 29 
 
Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων χωρίς προσοχή 
 
ΟΙΚ- Ν.22.49.01   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 
Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή 
σκελετού τεγίδων (διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά προς φόρτωση. 
Η εργασία θα  εκτελεσθεί χωρίς προσοχή όσον αφορά τα υλικά, αλλά με προσοχή μόνο 
προς αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε παρακείμενα δομικά στοιχεία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ:  4,50 
 
Α.Τ. : Α. 30 
 
Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων 
 
ΟΙΚ- 22.54   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252  
 
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) πραγματικής επιφανείας. 
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ΕΥΡΩ:  9,00 
 
Α.Τ. : Α. 31 
 
Αποξήλωση οιουδήποτε τύπου ξύλινου πετσώματος στέγης ή δαπέδου, με προσοχή, μετά 
του αντίστοιχου σκελετού 
 
ΟΙΚ- Ν.22.57.01   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 
Αποξήλωση οιουδήποτε τύπου ξύλινου πετσώματος στέγης ή δαπέδου μετά του 
αντίστοιχου σκελετού και  λοιπών ξύλινων κατασκευών (τεγίδες, επιτεγίδες, ψευδοδάπεδο, 
κλπ), οιωνδήποτε διατομών και ανοίγματος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας. Περιλαμβάνεται η μετά προσοχής εργασία της καθαίρεσης-αποξήλωσης ώστε 
να μη διαταραχθούν τα διατηρούμενα δομικά υλικά, η αποκομιδή της φθαρμένης ξυλείας 
μέχρι του σημείου σωρεύσεως, ο καθαρισμός, το ξεπρόκιασμα και η φύλαξη της χρήσιμης 
ξυλείας και των διακοσμητικών στοιχείων (ως δείγμα για την πιστή αντιγραφή του), σε 
κατάλληλο αποθηκευτικό χώρο εντός του κτηρίου, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια 
της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Πλήρως περαιωμένη εργασία, υλικά, 
μικροϋλικά, απαιτούμενα εργαλεία, ικριώματα και εργασία. (Όγκος αχρήστων 0,05 m3/m2 
γιά 100% άχρηστο υλικό). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ:  5,60 
 
Α.Τ. : Α. 32 
 
Καθαίρεση ταβανιών οιουδήποτε τύπου 
 
ΟΙΚ- Ν.22.57.02   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 
Καθαίρεση ταβανιών οιουδήποτε τύπου, σχεδίου, τρόπου και υλικών κατασκευής, (ξύλινα, 
μπαγδατί με κονίαμα, κλπ.) συμπεριλαμβανομένου του σκελετού ανάρτησής τους και του 
μονωτικού υλικού πλήρωσης (εφ΄όσον υπάρχει), σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με την μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης 
προς φόρτωση. Η εργασία θα εκτετεστεί χωρίς προσοχή όσον αφορά τα υλικά, αλλά με 
προσοχή για να μην προκληθούν ζημιές στα παρακείμενα δομικά στοιχεία του έργου. 
Τα ταβάνια (σύνολο, τμήμα, ή στοιχεία τους)  τα οποία  η επίβλεψη θα κρίνει ότι είναι 
αυθεντικά,  θα αποξηλωθούν με προσοχή για να μην καταστραφούν, θα μεταφερθούν και 
θα φυλαχθούν σε κατάλληλο μέρος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σαν δείγματα για 
την ανακατασκευή τους. Το κόστος όλων των παραπάνω περιλαμβάνεται ανηγμένο στην 
ανά m2 τιμή μονάδος αποξήλωσης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ:  6,70 
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Α.Τ. : Α. 33 
 
Πλήρης καθαίρεση - αποξήλωση παντός τύπου ξυλόπηκτου τοίχου 
 
ΟΙΚ – Ν.22.73.01  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 
 
Πλήρης καθαίρεση - αποξήλωση παντός τύπου ξυλόπηκτου τοίχου, συνολικού πάχους 
150 mm 
περίπου, μετά του φέροντος σκελετού, των πήχεων καλύψεως (μπαγδατί) καί τού 
επιχρίσματος, οιωνδήποτε διαστάσεων, σχεδίου, διατομών υλικών και σε οποιαδήποτε 
στάθμη ή θέση στο έργο. Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται : 
α) Αποξήλωση του επιχρίσματος με προσοχή για να μην καταστραφεί ο ξύλινος σκελετός 
και οι πήχεις.  
β) Αποξήλωση της ξύλινης επένδυσης (πήχεις)και του υλικού πλήρωσης. 
γ) Αποξήλωση ξύλινου φέροντος σκελετού. 
δ) Μεταφορά τού άχρηστου υλικού εκτός κτιρίου και συσσώρευση του, με χρήση παντός 
είδους πρόσφορου μεταφορικού μέσου ή και με τα χέρια, και η εν συνεχεία μεταφορά και 
απόρριψη των προϊόντων σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και 
όλες οι αποζημιώσεις λόγω καθυστερήσεων για φορτώσεις, εκφορτώσεις και λοιπούς 
χειρισμούς.  
ε) Μεταφορά του χρήσιμου υλικού σε αποθήκη του εργοδότη αφού πρώτα συντηρηθεί 
(αφαίρεση καρφιών, τρίψιμο, βαφή με αντισκωριακό ξύλου κλπ). 
 
Οι εργασίες αποξήλωσης θα εκτελεσθούν χωρίς προσοχή όσον αφορά τα άχρηστα υλικά, 
με προσοχή αφ΄ενός όσον αφορά τα υλικά που μπορούν, κατά την απόλυτη κρίση της 
επίβλεψης, να επαναχρησιμοποιηθούν,  αφ΄ετέρου για να μην προκληθεί κανενός είδους 
ζημιά σε παρακείμενα δομικά στοιχεία του έργου.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αφαιρουμένου τοιχοπετάσματος. Στην προς 
επιμέτρηση επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα. 
 
ΕΥΡΩ:  13,50 
 
Α.Τ. : Α. 34 
 
Καθαίρεση - αποξήλωση τμημάτων ξυλόπηκτου τοίχου με προσοχή για την διατήρηση του 
Φ.Ο. 
 
ΟΙΚ – Ν.22.73.02  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 
 
Καθαίρεση - αποξήλωση τμημάτων ξυλόπηκτου τοίχου, συνολικού πάχους 150 mm 
περίπου, με προσοχή για την διατήρηση του φέροντος οργανισμού, οιωνδήποτε 
διαστάσεων, σχεδίου, διατομών υλικών και σε οποιαδήποτε στάθμη ή θέση στο έργο. 
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνονται : 
α) Αποξήλωση του επιχρίσματος με προσοχή για να μην καταστραφεί ο ξύλινος σκελετός.  
β) Αποξήλωση της ξύλινης επένδυσης (πήχεις)και του υλικού πλήρωσης. 
γ)Μεταφορά τού άχρηστου υλικού εκτός κτιρίου και συσσώρευση του, με χρήση παντός 
είδους πρόσφορου μεταφορικού μέσου ή και με τα χέρια, και η εν συνεχεία μεταφορά και 
απόρριψη των προϊόντων σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και 
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όλες οι αποζημιώσεις λόγω καθυστερήσεων για φορτώσεις, εκφορτώσεις και λοιπούς 
χειρισμούς.  
 
Οι εργασίες αποξήλωσης θα εκτελεσθούν χωρίς προσοχή όσον αφορά τα άχρηστα υλικά, 
με προσοχή όμως για να μην προκληθεί κανενός είδους ζημιά στον φέροντα οργανισμό 
του τοίχου που παραμένει καθώς και σε παρακείμενα δομικά στοιχεία του έργου.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αφαιρουμένου τοιχοπετάσματος. Στην προς 
επιμέτρηση επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα. 
 
ΕΥΡΩ:  9,50 
 
Α.Τ. : Α. 35 
 
Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισμού πατωμάτων 
 
ΟΙΚ - 22.72  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 
 
Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων και λοιπών οριζόντιων 
επιφανειών, μετά των ενδιάμεσων ξύλινων μελών κάθε τύπου, σε οποιαδήποτε θέση, με 
προσοχή, για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την μεταφορά στις θέσεις 
φόρτωσης ή αποθήκευσης εντός του εργοταξίου. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) αποξηλωνόμενης κατασκευής  
 
ΕΥΡΩ:  45,00 
 
Α.Τ. : Α. 36 
 
Καθαίρεση μόνωσης δωμάτων κτιρίων 
 
ΟΙΚ - Ν 22.75.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 
 
Καθαίρεση μόνωσης δωμάτων κτιρίων, εξ οιωνδήποτε υλικών και οιουδήποτε πάχους, 
μέχρι πλήρους αποκάλυψης και καθαρισμού της φέρουσας πλάκας και των περιμετρικών 
στηθαίων μέχρι το ύψος που γυρίζει η μόνωση, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, 
με την μεταφορά και συσσώρευση των αχρήστων υλικών στις θέσεις φόρτωσης. Η 
εργασία θα εκτελεσθεί χωρίς προσοχή όσον αφορά τα υλικά της μόνωσης, αλλά με 
προσοχή προς αποφυγή πρόκλησης ζημιών σε τυχόν ένθετους σωλήνες δικτύων και 
παροχών καθώς και στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου και σε παρακείμενα δομικά 
στοιχεία. Οι επιφάνειες της πλάκας και των περιμετρικών στηθαίων, θα παραδοθούν 
εντελώς καθαρές έτοιμες να δεχθούν την νέα μόνωση. Όγκος αχρήστων μέχρι 100%. 
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, ο καταβιβασμός των υλικών, και η 
συσσώρευση των άχρηστων υλικών προς φόρτωση.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας μόνωσης δωμάτων, σε ορθή 
προβολή, με ανηγμένη στην τιμή μονάδος των επιφανειών των στηθαίων. 
 
ΕΥΡΩ:  11,00 
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Α.Τ. : Α. 37 
 
Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κλπ. 
 
ΟΔΟ - Α-6    Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2221 

 
Κατεδάφιση κτισμάτων, κεραμοσκεπών κλπ, από οπτοπλινθοδομές, λιθοδομές ή άλλα 
δομικά υλικά, χωρίς φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, μετά των 
φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των 
προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειμμένος 
εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προσκόμιση-αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού   
 η αποσύνθεση θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και κάθε είδους 

εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα 
αυτών κ.λ.π., 

 η επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργούνται λόγω των 
κατεδαφίσεων,  

 οι φορτοεκφορτώσεις, η μεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε 
χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,  

 η σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ, 
 ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή 

διαμορφωμένου εδάφους, 
 η λήψη  μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.  

 
Επιμέτρηση βάσει του όγκου του κτίσματος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από το 
περίγραμμά του, χωρίς τον υπολογισμό προβόλων και αιθρίων, και με ύψος την απόσταση 
της άνω επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος και κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-01-01-00. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρως κατεδαφιζόμενου κτίσματος, μετά της μεταφοράς σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

 

ΕΥΡΩ:  14,10 
 
Α.Τ. : Α. 38 
 
Αποξηλώσεις υπαρχουσών κατασκευών και υλικών που υπάρχουν στους χώρους του 
κτιρίου  και τον περιβάλλοντα χώρου του, όπου προβλέπεται από την μελέτη η εκτέλεση 
των νέων εργασιών, πέραν αυτών που περιγράφονται αναλυτικά στο τιμολόγιο αυτό, με 
φορτοεκφόρτωση μεταφορά και απόρριψη των άχρηστων υλικών 
 
ΟΙΚ - N.22.90.01    Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2227 
 
Αποξηλώσεις υπαρχουσών κατασκευών και υλικών που υπάρχουν στους χώρους του 
κτιρίου και τον περιβάλλοντα χώρο του, όπου προβλέπεται από την μελέτη η εκτέλεση 
των νέων εργασιών, πέραν αυτών που η αποξήλωση τους ρητά προβλέπεται σε άλλα 
άρθρα του παρόντος τιμολογίου, οιωνδήποτε διαστάσεων, υλικών κατασκευής και σε 
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οποιαδήποτε έκταση και εάν υφίστανται, και γενικά όλων των κατασκευών που 
εμποδίζουν την εκτέλεση των νέων εργασιών.  
 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όσον αφορά το είδος, την έκταση, τα υλικά κατασκευής  
κλπ. χαρακτηριστικά κατασκευής τους, περιλαμβάνονται οι καθαιρέσεις των κάτωθι : 
ετερόκλητων στοιχείων των όψεων, νεωτερικό κιγκλίδωμα εξωτερικής κλίμακας στην 
ανατολική πλευρά, εσωτερικής ξύλινης κλίμακας, ποδιών παραθύρων και κατωφλίων, 
στοιχείων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων παντός είδους, υδρορροών, κινητού 
εξοπλισμού κλπ.. Η επίβλεψη του έργου, κατά την απόλυτη κρίση της, θα καθορίσει επί 
τόπου τις εργασίες αποξηλώσεων-καθαιρέσεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό. 
Οι εργασίες αποξηλώσεων θα γίνουν με χρήση παντός είδους μηχανικό ή μη μέσο, χωρίς 
προσοχή όσον αφορά τα υλικά αποξηλώσεων και καθαιρέσεων, αλλά  με προσοχή προς 
αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα παραμένοντα δομικά στοιχεία και γενικά σε κατασκευές 
που εντάσσονται στις προβλεπόμενες νέες διαμορφώσεις. Όλα τα υλικά αποξηλώσεων 
και καθαιρέσεων θα  μεταφερθούν και θα απορριφθούν σε χώρους επιτρεπόμενους από 
τις αρμόδιες αρχές.  
 
Ήτοι ικριώματα, χρήση μηχανημάτων και οχημάτων παντός τύπου, με τις αποζημιώσεις 
λόγω καθυστερήσεων για τις φορτώσεις, εκφορτώσεις και λοιπούς χειρισμούς, τις λοιπές 
δαπάνες, καθώς και αξία υλικών, μικροϋλικών και εργατικών που απαιτούνται, για την 
ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης, σε ολόκληρη την 
έκταση όπου θα εκτελεσθούν οι προβλεπόμενες από την μελέτη εργασίες, καθώς και 
καταβιβασμός των άχρηστων υλικών με χρήση παντός είδους πρόσφορο τρόπο και μέσο, 
φόρτωση επί παντός είδους κατάλληλο μεταφορικό μέσο, μεταφορά και απόρριψη όλων 
των άχρηστων προϊόντων σε χώρους επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές. 
 Στην περίπτωση που η επίβλεψη κρίνει ότι ορισμένα υλικά πρέπει να διατηρηθούν, αυτά 
θα αποξηλωθούν με προσοχή για να μην καταστραφούν, θα μεταφερθούν δε και θα 
αποθηκευθούν σε αποθηκευτικούς χώρους που θα υποδείξει η επίβλεψη.  Κατά την 
εκτέλεση των διαφόρων επιμέρους εργασιών, έχουν πλήρη εφαρμογή οι αντίστοιχες ανά 
είδος εργασιών ισχύουσες ΕΤΕΠ. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή για το σύνολο των προβλεπόμενων εργασιών του άρθρου αυτού, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω. 
 
ΕΥΡΩ:  3.000,00 
 
 
ΟΜΑΔΑ : Β – ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 
 
32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 
Α.Τ. : Β. 1 
 
Ενίσχυση εξωραχίων θόλων με οπλισμένο γαρμπιλόδεμα, κατηγορίας C16/20 
 
ΟΙΚ- Ν.31.03.01  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 
 
Ενίσχυση εξωραχίων θόλων με οπλισμένο γαρμπιλόδεμα, κατηγορίας C16/20, σε 
οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου.Το γαρμπιλόδεμα θα διαστρωθεί σε πάχος κατ΄ 
ελάχιστον 5 cm, αφού έχει προηγηθεί η τοποθέτηση του προβλεπόμενου οπλισμού από 
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γαλβανισμένο δικτυωτό πλέγμα (πληρώνεται με άλλο άρθρο του τιμολογίου), και θα 
καλύψει όλα τα κενά μεταξύ των θολιτών. Η διάστρωση του γαρμπιλοδέματος στις 
καμπύλες επιφάνειες και στις κεκλιμένες γενικά επιφάνειες, θα γίνει χωρίς χρήση 
ξυλοτύπου, με διαδοχικές σκυροδετήσεις όμως έτσι ώστε να μην έχουμε διαρροή του 
υλικού. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις οδηγίες της επίβλεψης και 
την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος". 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ:   93,60 
 
32.01 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

με χρήση αντλίας ή πυργογερανού  
 
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή 
πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών 
υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με 
την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 

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

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

 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
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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  
 
Α.Τ. : Β. 2 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
 
ΟΙΚ- 32.01.03  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
ΕΥΡΩ: 84,00 
 
Α.Τ. : Β. 3 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
 
ΟΙΚ- 32.01.04  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
ΕΥΡΩ: 90,00 
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Α.Τ. : Β. 4 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
 
ΟΙΚ- 32.01.05  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3215 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
ΕΥΡΩ: 95,00 
 
Α.Τ. : Β. 5 
 
Πλήρης κατασκευή υποθεμελίωσης λιθοδομής για την υποβιβασμό της στάθμης του 
δαπέδου του ισογείου με σκοπό την κατασκευή χώρου W.C. 
 
ΟΙΚ- N.32.26.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3215  
 
Πλήρης κατασκευή υποθεμελίωσης λιθοδομής για την υποβιβασμό της στάθμης του 
δαπέδου του ισογείου με σκοπό την κατασκευή χώρου W.C., οιωνδήποτε διαστάσεων 
και σχεδίου διάταξης και σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους.  
 
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών :  
 Εκσκαφή με την μέθοδο των “ντουλαπιών” εκατέρωθεν και κάτωθι της λιθοδομής σε 

βάθος 1,70 m και πλάτους μέχρι 2,00 m, με χρήση παντός είδους ελαφρά μηχανικά 
μέσα ή και με τα χέρια όπου απαιτείται.  

 Πλήρης κατασκευή του νέου θεμελίου της λιθοδομής από οπλισμένο σκυρόδεμα με 
υλικά, διαστάσεις και μέθοδο σκυροδέτησης σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.  

 
Συμπεριλαμβάνονται η εκσκαφή επί παντός σύστασης εδάφους, η προμήθεια και 
μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, οι πλάγιες 
μεταφορές μέχρι τα σημεία εκτέλεσης των εργασιών με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η 
σκυροδέτηση του νέου θεμελίου καθώς και κάθε είδους εργατοτεχνική δαπάνη απαιτείται 
για την πλήρη κατασκευή στις προβλεπόμενες θέσεις, καθώς επίσης και η μεταφορά και 
απόρριψη των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε χώρους επιτρεπόμενους από τις 
αρμόδιες αρχές.  
 
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες της επίβλεψης και τις  ΕΤΕΠ 02-04-00-
00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" και τις ΕΤΕΠ που ισχύουν για την κατασκευή 
στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) μήκους λιθοδομής. 
 
ΕΥΡΩ:  365,00 
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Α.Τ. : Β. 6 
 
Πλήρης κατασκευή πλαγιοθεμελίωσης για τη διεύρυνση του πλάτους έδρασης της 
λιθοδομής 
 
ΟΙΚ- N.32.26.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3215  
 
Πλήρης κατασκευή πλαγιοθεμελίωσης για τη διεύρυνση του πλάτους έδρασης της 
λιθοδομής και την ταυτόχρονη αγκύρωση του πλέγματος οπλισμού του μανδύα 
εκτοξευόμενου σκυροδέματος, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου διάταξης και σε 
οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους.  
 
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών :  
 Εκσκαφή με την μέθοδο των “ντουλαπιών” εκατέρωθεν και κάτωθι της λιθοδομής σε 

βάθος 0,80 m και πλάτους ικανού για την εκτέλεση των εργασιών, με χρήση παντός 
είδους ελαφρά μηχανικά μέσα ή και με τα χέρια όπου απαιτείται.  

 Πλήρης κατασκευή πλευρικών διευρύνσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα πλάτους 15 
cm εκατέρωθεν της λιθοδομής, με υλικά, διαστάσεις και μέθοδο σκυροδέτησης 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.  

 
Συμπεριλαμβάνονται η εκσκαφή επί παντός σύστασης εδάφους, η προμήθεια και 
μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, οι πλάγιες 
μεταφορές μέχρι τα σημεία εκτέλεσης των εργασιών με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η 
σκυροδέτηση του νέου θεμελίου καθώς και κάθε είδους εργατοτεχνική δαπάνη απαιτείται 
για την πλήρη κατασκευή στις προβλεπόμενες θέσεις, καθώς επίσης και η μεταφορά και 
απόρριψη των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε χώρους επιτρεπόμενους από τις 
αρμόδιες αρχές.  
 
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες της επίβλεψης και τις  ΕΤΕΠ 02-04-00-
00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" και τις ΕΤΕΠ που ισχύουν για την κατασκευή 
στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) μήκους λιθοδομής. 
 
ΕΥΡΩ:  125,00 
 
Α.Τ. : Β. 7 
 
Πλήρης κατασκευή διαζώματος (Chainage) στέψης λιθοδομών, από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 
 
ΟΙΚ- N.32.26.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214  
 
Πλήρης κατασκευή διαζώματος (Chainage) στέψης  λιθοδομών, πλάτους 0,75-0.95 cm 
και διατομής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, σε οποιοδήποτε ύψος από την 
επιφάνεια του εδάφους.  
 
Στην τιμή του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται η εκτέλεση των παρακάτω εργασιών :  
 H κατασκευή του ξυλοτύπου εγκιβωτισμού του διαζώματος, μορφής σύμφωνα με τα 

σχέδια της μελέτης. 
 Ο οπλισμός του διαζώματος κατηγορίας S500s  
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 Τοποθέτηση 4 βλήτρων ανά τρέχον μέτρο μήκους διαζώματος, από ανοξείδωτο 
χάλυβα οιασδήποτε κατηγορίας διαμέτρου Φ20 mm και μήκους 1,20 m. Τα βλήτρα 
τοποθετούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένες φωλεές επί της λιθοδομής,  και 
πακτώνονται με πλήρωση των κενών με ένεμα τσιμέντου που  πρέπει να καλύψει 
πλήρως το κενά.  

 Σκυροδέτηση  του διαζώματος με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.  
 
Συμπεριλαμβάνονται η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των βλήτρων, η προμήθεια και 
μεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, οι πλάγιες 
μεταφορές μέχρι τα σημεία εκτέλεσης των εργασιών με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η 
σκυροδέτηση του διαζώματος καθώς και κάθε είδους εργατοτεχνική δαπάνη απαιτείται για 
την πλήρη κατασκευή στις προβλεπόμενες θέσεις, καθώς επίσης και η μεταφορά και 
απόρριψη των πλεοναζόντων προϊόντων καθαιρέσεων σε χώρους επιτρεπόμενους από 
τις αρμόδιες αρχές.  
 
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες της επίβλεψης και την  ΕΤΕΠ 14-01-
12-01 “Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμα” και τις ΕΤΕΠ που ισχύουν για 
την κατασκευή στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) μήκους διαζώματος μετρούμενο αξονικά. 
 
ΕΥΡΩ:  165,00 
 
Α.Τ. : Β. 8 

 
Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite) κατηγορίας C30/37, επί επιφανειών από 
φυσικούς λίθους, πάχους μανδύα μέχρι 7 cm  
 
ΟΙΚ- Ν.32.30.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3216 
 
Μανδύας εκτοξευομένου σκυροδέματος Gunite - κατηγορίας C30/37, επί τοίχων από 
φυσικούς λίθους, (επίπεδων και κατακόρυφων επιφανειών, αψίδων, θόλων, τρούλλων και 
κελυφών),  πάχους μανδύα μέχρι 7 cm, και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, εκτοξευόμενο κατά στρώσεις με την διαδικασία κατασκευής της "ξηράς 
αναμείξεως και μεταφοράς" του μείγματος με προσθήκη νερού στο ακροφύσιο. Πριν από 
την έναρξη εφαρμογής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος κατασκευάζονται "οδηγοί" ώστε 
να είναι εξασφαλισμένη η επίτευξη του προδιαγεγραμμένου πάχους του μανδύα. Μετά την 
εκτόξευση το νωπό σκυρόδεμα θα "ξύνεται" δίκην επιχρίσματος, ώστε η επιφάνεια που 
τελικά θα προκύψει να απαιτεί πλέον την εφαρμογή μαρμαροκονίας και μόνον. Ως 
αδρανές χρησιμοποιείται άμμος κονιοδεμάτων και θραυστό υλικό λατομείου κατάλληλης 
διαμέτρου κόκκου. Περιεκτικότητα τσιμέντου 450 Kg/m3, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-01-14-00 “ Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις κατασκευών από 
σκυρόδεμα με μανδύα εκτοξευομένου σκυροδέματος”. Στην τιμή περιλαμβάνονται :  
 Η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας που θα δεχθεί το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα 
 Καθαρισμός της επιφάνειας και  πλύσιμο με  άφθονο νερό υπό πίεση και διαβροχή της 

μέχρι την εκτόξευση. 
 Η δαπάνη εφαρμογής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας. 
 Η δαπάνη προμηθείας αδρανών, τσιμέντου, νερού και προσθέτων (πλήν σιδηρού 

οπλισμού που πληρώνεται ιδιαίτερα). 
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 Η δαπάνη ανάμιξης και εκτόξευσης με χρήση καταλλήλου εξοπλισμού 
 Η δαπάνη ικριωμάτων (κινητά ή σταθερά), ξυλοτύπων και μέσων προστασίας του 

προσωπικού. 
 Η δαπάνη αποκομιδής των υλικών αναπήδησης (rebounds). 
 Η δαπάνη συντήρησης - διαβροχής του μανδύα τουλάχιστον επί δεκαήμερο σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. 
 Η δαπάνη των μελετών σύνθεσης, κατασκευής δοκιμαστικού τμήματος, δειγματοληψιών 

και εργαστηριακών ελέγχων. 
 
Ήτοι υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα, χρήση μηχανημάτων και εργασία πλήρους κατασκευής 
του μανδύα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας πραγματικά  προστιθέμενου  όγκου  
εκτοξευόμενου σκυροδέματος.  

 
ΕΥΡΩ: 35,00 
 
Α.Τ. : Β. 9 
 
Ένεμα σταθερής σύνθεσης με τσιμέντο 
 
ΟΙΚ- Ν.32.31.01  Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΕΚ-17 
 
Ένεμα σταθερής σύνθεσης με τσιμέντο, που θα αποτελείται από πολύ λεπτόκοκκα υλικά 
(δηλαδή τσιμέντο, φυσική ποζολάνη, φυσική υδραυλική άσβεστο άσβεστο σε μορφή 
σκόνης κλπ.), άμμο όπου απαιτηθεί, κατάλληλο πρόσμικτο και νερό. Η άμμος πρέπει να 
είναι φυσική, (ποταμίσια ή άλλη) στρογγυλεμένη, πυριτική με το μεγαλύτερο ποσοστό σε 
χαλαζία και καλοπλυμένη. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθεί άμμος θαλάσσης.  
Το ένεμα θα έχει κατά περίπτωση κατάλληλα χαρακτηριστικά ρευστότητας και 
διεισδυτικότητας ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρωση, κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο των 
κενών της λιθοδομής.  
Θα εφαρμοστεί στην υπάρχουσα λιθοδομή (ρηγματωμένη ή μη) σε οποιοδήποτε στάθμη 
από την επιφάνεια του εδάφους και σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, με ελεγχόμενη 
χαμηλή πίεση από 0.5 -1,00 atm μέσω σωληνίσκων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν είτε σε 
κάνναβο πλευράς περίπου 0,50 -1,00 m ή και στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την 
επίβλεψη, σε βάθος έως 40 cm, μετά από καλό και σε βάθος καθαρισμό από σαθρά 
υλικά, έκπλυση και σφράγιση των αρμών και ρωγμών σε βάθος όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο από την επιφάνεια της λιθοδομής, όπως αυτό προβλέπεται και τιμολογείται 
στο άρθρο για βαθύ αρμολόγημα του παρόντος Τιμολογίου. Η σύνθεση και η μέθοδος 
εφαρμογής του ενέματος, ο αναγκαίος εξοπλισμός για τη διενέργεια των ενέσεων και οι 
απαραίτητες προεργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας, τις οδηγίες της 
επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 1501-14-02-04-00 «Αποκατάσταση τοιχοποιίας με εφαρμογή 
ενεμάτων». Μικροαλλαγές στην προτεινόμενη σύνθεση του ενέματος, που θα επιβληθούν 
από τις πραγματικές συνθήκες του έργου. αποφασίζονται από κοινού από τον ανάδοχο 
και την επίβλεψη επιτόπου μετά από δοκιμαστική εφαρμογή και δεν επηρεάζουν την τιμή 
του ενέματος.  
Η τιμή περιλαμβάνει χρήση αναμικτήρα υψηλού στροβιλώδους (κατ' ελάχιστον 2.000 
στρ./λεπτό), κάδο με συνεχή ανάδευση συντηρήσεως ενέματος, αντλία τσιμεντενέσεων 
χειροκίνητη ή μηχανοκίνητη κατά περίπτωση και κατά την κρίση της επίβλεψης, με 
αυτόματη καταγραφή πιέσεων και ποσοτήτων, με δυνατότητα ρυθμίσεως της πιέσεως, 
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δαπάνες μεταφοράς, λειτουργίας, συντηρήσεως, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων τους, 
ικριώματα και κάθε υλικό που θα περιέχεται στις τελικές επιιλεχθησόμενες συνθέσεις μετά 
από την επιτόπου δοκιμαστική εφαρμογή ανεξαρτήτως των προκυπτουσών κατά 
περίπτωση τροποποιήσεων των επί μέρους αναλογιών των υλικών καθώς και κάθε 
εργασία καθαρισμού, σφράγισης, διαβροχής και έγχυσης του ενέματος, τη δαπάνη όλων 
των πιθανά αναγκαίων συμπληρωματικών ερευνητικών εργασιών στα υλικά δόμησης 
καθώς και στα προτεινόμενα υλικά σύνθεσης για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών 
των υλικών του ενέματος και των συνθέσεων που τελικά θα χρησιμοποιηθούν. Η τιμή 
περιλαμβάνει επίσης την δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης των σωληνίσκων, των 
δειγματοληπτικών πυρηνοληψιών κατά την διάρκεια των εργασιών εφαρμογής του 
ενέματος, καθώς και μετά την ολοκλήρωση του έργου, για την εξακρίβωση της 
αποτελεσματικότητας της εν λόγω εργασίας (μέχρι 5 δείγματα ανά 20.000 lt ). Στην τιμή 
επίσης περιλαμβάνεται και καθαρισμός όλων των εμφανών επιφανειών της λιθοδομής 
από πιθανές εκχυλίσεις του ενέματος, ο οποίος θα διενεργείται και με τον προσφορότερο 
τρόπο ώστε να μην αλλοιωθούν οι όψεις των λιθοδομών.  
 
Τιμή ανά λίτρο νωπού παρασκευαζόμενου ενέματος (It)  
 
ΕΥΡΩ: 1,80 
 
Α.Τ. : Β. 10 

 
Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων 
 
ΟΙΚ- 35.02  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3504 
 
Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 400 και 600 
kg/m3, με 250 kg τσιμέντου ανά m3, στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις για την 
μόνωση δωμάτων και την δημιουργία των απαιτουμένων ρύσεων. Συμπεριλαμβάνεται η 
προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα 
σκυροδέματος), o καθαρισμός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεμα), η 
διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεμα των 400 kg/m3 (σε πάχος 
ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεπομένου) και η διάστρωση, μετά την παρέλευση 
του προβλεπομένου από την μελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους με κυψελωτό 
κονιόδεμα των 600 kg/m3. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ: 110,00 
 
38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ – OΠΛΙΣΜΟΙ 
 
Α.Τ. : Β. 11 

 
Ξυλότυποι χυτών τοίχων 
 
ΟΙΚ- 38.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3801  
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Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από το 
έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 
 
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ 
στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να 
παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς παραμορφώσεις 
ή υποχωρήσεις.  
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η 
εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του,  

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 
 
ΕΥΡΩ: 13,50 
 
Α.Τ. : Β. 12 
 
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
 
ΟΙΚ- 38.02  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3811 
 
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού 
μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ: 22,50 
 
Α.Τ. : Β. 13 
 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
 
ΟΙΚ- 38.03  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3816 
 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, 
στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, 
αλλά σε ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο 
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι)". 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ: 15,70 
 
38.20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500 C  
 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων". 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του 
έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς 
έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί 
μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι 
ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον 
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

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

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ μέτρο 

(kg/m) 
Ράβδοι 

Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C  
5,0      19,6 0,154 
5,5      23,8 0,187 
6,0      28,3 0,222 
6,5      33,2 0,260 
7,0      38,5 0,302 
7,5      44,2 0,347 
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Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ μέτρο 

(kg/m) 
Ράβδοι 

Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C  
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 ποσότητες, 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 τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 
 
Α.Τ. : Β. 14 

 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C 
 
ΟΙΚ- 38.20.02  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 
 
ΕΥΡΩ: 1,07 
 
Α.Τ. : Β. 15 

 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας δομικά πλέγματα B500C 
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ΟΙΚ- 38.20.03  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας δομικά πλέγματα B500C. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 
 
ΕΥΡΩ: 1,01 
 
Α.Τ. : Β. 16 
 
Γαλβανισμένα δομικά πλέγματα S500s οπλισμού σκυροδέματος  
 
ΟΙΚ- Ν.38.21.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 
Γαλβανισμένα δομικά πλέγματα S500s οπλισμού σκυροδέματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2/1423-3 : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας 
Χαλύβων Σκυροδέματος, κάθε διαμέτρου, έτοιμοι επί οποιωνδήποτε τμημάτων του έργου. 
Τα πλέγματα θα είναι γαλβανισμένα εν θερμώ (επιψευδαργύρωση) μέσου πάχους 80 μm, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
ΕΥΡΩ: 1,35 
 
Α.Τ. : Β. 17 
 
Προσαύξηση τιμής σιδηρού οπλισμού για την κατασκευή μανδυών από εκτοξευόμενο 
σκυρόδεμα επί επιφανειών λιθοδομών  
 
ΟΙΚ- Ν.38.26.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3825 
 
Προσαύξηση τιμής σιδηρού οπλισμού για την κατασκευή μανδυών από εκτοξευόμενο 
σκυρόδεμα επί επιφανειών λιθοδομών, οιασδήποτε κατηγορίας οπλισμού και διαμέτρου 
ράβδων, πλήρως διαμορφωμένων και τοποθετημένων. Περιλαμβάνονται τρυπήματα, 
χαντρώματα και ειδική διαμόρφωση του οπλισμού. Τα προβλεπόμενα από την μελέτη  
διατμητικά βλήτρα πληρώνονται με άλλο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης. Κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" και τα σχέδια 
της μελέτης 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  
 
ΕΥΡΩ: 0,18 
 
Α.Τ. : Β. 18 
 
Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 
 
ΟΙΚ- 38.45  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
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Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων 
(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της 
προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε 
οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου. 
 
ΕΥΡΩ: 2,20 
 
Α.Τ. : Β. 19 
 
Τοποθέτηση ενός βλήτρου για την συρραφή γωνιών λιθοδομής, για αντιδιαβρωτική και 
αντισεισμική προστασία, από ανοξείδωτο χάλυβα οιασδήποτε κατηγορίας διαμέτρου Φ20 
mm, περιλαμβανομένης της διάνοιξης της φωλεάς και της πάκτωσης με ένεμα τσιμέντου 
 
ΟΙΚ- Ν.38.50.01  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3877 
 
Τοποθέτηση ενός βλήτρου για την συρραφή γωνιών λιθοδομής, για αντιδιαβρωτική και 
αντισεισμική προστασία, από ανοξείδωτο χάλυβα οιασδήποτε κατηγορίας διαμέτρου Φ20 
mm. Το βλήτρο τοποθετείται σε κατάλληλα διαμορφωμένη φωλεά επί της λιθοδομής,  και 
πακτώνεται με πλήρωση των κενών με ένεμα τσιμέντου που  πρέπει να καλύψει πλήρως 
το κενά. Περιλαμβάνεται η διάνοιξη της φωλεάς με χρήση κατάλληλου τύπου 
ηλεκτροπνευματικού δράπανου ή αεροδράπανου κατάλληλης ισχύος, και καθαρισμός της 
φωλεάς με αναρρόφηση της σκόνης από το εσωτερικό της. Κατά τα λοιπά σύμφωνα την 
μελέτη, τις οδηγίες της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 14-01-12-01 “Τοποθέτηση βλήτρων σε 
στοιχεία από σκυρόδεμα”.  
Ήτοι υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους τοποθέτησης ενός βλήτρου, σε 
οποιαδήποτε θέση και ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.). 
 
ΕΥΡΩ:   15,00 
 
 
ΟΜΑΔΑ : Γ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ – ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
 
42. ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ 
 
Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την 
κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους 
που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται 
μετά από σποραδική επεξεργασία κατά το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους 
(αργολιθοδομή). 
Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, 
δεν θα έχουν σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί 
σποραδικής επεξεργασίας ώστε να κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm. 
Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες: 

-  αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους 
ρύπους (λάσπη, σκουριά, χρώματα κλπ), 
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- επι τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης 
ετοίμων κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση 
CE, 

- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 
5% κατά βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε 
μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), 

- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. 
- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων, 
 
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), 
κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς 
και οι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 
45. 
 
Α.Τ. : Γ. 1 

 
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg δύο ορατών όψεων 
 
ΟΙΚ- 42.05.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4207  
 
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών 
όψεων, πάσης φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m 
από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι 
τοίχοι". 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)  

 
ΕΥΡΩ:   73,00 
 
Α.Τ. : Γ. 2 

 
Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών 
 
ΟΙΚ- 42.26 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4226 
 
Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (γωνιών, παραστάδων, λαμπάδων κ.λπ.) με 
χρήση και κατεργασία ευμεγέθων λίθων. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 
ΕΥΡΩ:   11,20 
 
43. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ 
 
Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την 
κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους 
που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται 
μετά από επεξεργασία ώτε να αποκτήσουν κανονικά σχήματα και διακριτές επιφάνειες 
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(ημιλαξευτή λιθοδομή) ή κανονικά σχήματα σε σταθερά μεγέθη και ομοιόμορφες 
επιφάνειες (λαξευτή λιθοδομή). 
Οι λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα 
έχουν σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας 
ώστε να κτίζονται με αρμούς το πολύ 8 mm στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδομής και 
15 mm περίπτωση της ημιλαξευτής λιθοδομής. 
Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες: 

-  αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους 
ρύπους (λάσπη, σκουριά, χρώματα κλπ), 

- επι τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης 
ετοίμων κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση 
CE, 

- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 
5% κατά βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε 
μίγματα κατηγορίας Μ1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), 

- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. 
- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων, 
Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), 
κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά 
οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς 
και οι διαμορφώσεις όψεων, οι οποίες αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότηταςς 
45. 
 
Α.Τ. : Γ. 3 

 
Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοκονίαμα 1:2 ½ 
 
ΟΙΚ- 43.01.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4301 
 
Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοκονίαμα 1:2½, από αργούς λίθους και των 
απαιτούμενων γωνιολίθων μεγάλων (αγκωναριών) και μικρών (παραγκωνίων) για τοίχους 
υπογείου εσωτερικούς με όψεις μη εφαπτόμενες στις παριές εκσκαφής και τοίχους 
βάσεως και ισογείου μέχρι ύψους 1, 50m από τη μέση στάθμη εδάφους κάθε πλευράς, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ: 90,00 
 
50. ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΙ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 
 
Α.Τ. : Γ. 4 
 
Διαχωριστικοί τοίχοι γυψοσανίδων, με αμφίπλευρη επένδυση με διπλή ανθυγρή 
γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm εκάστη   
 
ΟΙΚ- Ν.50.20.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7809  
 
Διαχωριστικοί τοίχοι γυψοσανίδων, με αμφίπλευρη επένδυση με διπλή ανθυγρή 
γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm εκάστη, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με σήμανση CE, ενδεικτικού 
τύπου GKΙ και σύμφωνα με το σύστημα W116 της Knauf ή ισοδύναμου, οιωνδήποτε 
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διαστάσεων και σχεδίου, που βιδώνονται επάνω σε εσωτερικό μεταλλικό σκελετό, 
αποτελούμενου από ορθοστάτες και στρωτήρες ειδικής διατομής (προφίλ) από  
γαλβανισμένη λαμαρίνα CW 50/50/0,6 (DIN 18183). Tα στοιχεία του σκελετού συντίθενται 
και στερεώνονται μεταξύ τους και πάνω στα περιμετρικά δομικά στοιχεία με παρεμβολή 
ελαστικών παρεμβυσμάτων, πάντοτε  σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες και προδιαγραφές 
του εργοστασίου παραγωγής των υλικών και του προμηθευτή.  
 
Στο κενό εκάστου σκελετού τοποθετούνται σκληρές πλάκες ορυκτών ινών τύπου S με 
υδρόφοβη επικάλυψη, πάχους 40 mm, κατά DIN 18165 WD, κλάσεως A1 κατά DIN 4102, 
των 100 kg/m3. Οι πλάκες αποτελούνται από ανθυγρές μη καρκινογόνες ίνες 
συνδεδεμένες μεταξύ τους με οργανική ρητίνη εμποτισμένη με εγκάρσια διατομή της 
μάζας, και έχουν τις εξής ιδιότητες: ακαυστότητα, θερμομόνωση, πυροπροστασία, 
ηχοαπορρόφηση, αντοχή στην απορρόφηση νερού λόγω ανθυγρών ινών, διαπερατότητα 
υδρατμών και σταθερότητα διαστάσεων.   
 
Οι πλάκες των γυψοσανίδων βιδώνονται με βίδες που διαπερνούν την γυψοσανίδα 
κάθετα και εισχωρούν στα μεταλλικά προφίλ του σκελετού τουλάχιστον κατά 10 mm. Οι 
κεφαλές τους θα βυθίζονται κατά 1 mm περίπου στην επιφάνεια της γυψοσανίδας ώστε να 
στοκαριστούν. Οι γυψοσανίδες τοποθετούνται όρθιες. Στη τοποθέτηση της δεύτερης 
στρώσης οι πλάκες μετατίθενται έτσι ώστε να μην έχουμε ταύτιση αρμών. Στις ελεύθερες 
εξέχουσες ακμές και στα πλαίσια των ανοιγμάτων τοποθετούνται τα ειδικά μεταλλικά 
τεμάχια γωνιόκρανων, απόληξης, κλπ.. 
 
Μετά το πέρας των εργασιών οι αρμοί καλύπτονται με ταινία αρμών και στοκάρονται με τα 
ειδικά υλικά αρμολόγησης, ανάλογα με τον τύπο των γυψοσανίδων, των άκρων των 
πλακών, και φινίρονται ώστε να επιτευχθεί τέλεια επιφάνεια, κατά τα λοιπά σύμφωνα με 
τα σχέδια  της μελέτης, τις ειδικές προδιαγραφές των υλικών και τις οδηγίες του 
προμηθευτή και της επίβλεψης.  
 
Ήτοι υλικά γενικά, ειδικά τεμάχια παντός είδους όπως αυτά προβλέπονται από τον 
προμηθευτή, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής του τοίχου σε 
οποιοδήποτε ύψος από το εκάστοτε δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
θυρίδων επίσκεψης σε θέσεις και αριθμό που απαιτούνται από την Η/Μ μελέτη.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας τοίχου αφαιρουμένων των 
ανοιγμάτων των θυρών.  
 
ΕΥΡΩ:   66,50 
 
71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 

α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 

- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση 
ρύπων (με κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), 
χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 

-  Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
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- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας 
της εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 

- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών 
οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ 

γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν 
περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 

- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό   
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 

δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 

-  Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων 
σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, 
του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά).  

- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
-   Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες 

διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών). 
 
Α.Τ. : Γ. 5 
 
Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών 
 
ΟΙΚ- 71.01.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7101 
 
Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με 
τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η 
προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το 
άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι 
βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν 
από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η 
μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ.. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ: 16,80 
 
Α.Τ. : Γ. 6 
 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 
 
ΟΙΚ- 71.21 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7121 
 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 
cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) 
και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το 
έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ:   13,50 
 
Α.Τ. : Γ. 7 
 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 
 
ΟΙΚ- 71.31 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7131 
 
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) 

 
ΕΥΡΩ:   11,20 
 
 
Α.Τ. : Γ. 8 
 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 
 
ΟΙΚ- 71.52 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7152 
 
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) 

 
ΕΥΡΩ:   14,00 
 
Α.Τ. : Γ. 9 
 
Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων οιασδήποτε σύστασης, για την κατασκευή των 
επιχρισμάτων επί θόλων, τρούλων, και γενικά καμπύλων επιφανειών 
 
ΟΙΚ- Ν.71.72.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7171 
 
Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων οιασδήποτε σύστασης, για την κατασκευή των 
επιχρισμάτων επί θόλων, τρούλων, και γενικά καμπύλων επιφανειών.  
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ:   2,00 
 
Α.Τ. : Γ.10 
 
Κατασκευή του συνόλου των διακοσμητικών στοιχείων των εξωτερικών όψεων του κτιρίου 
(γείσα, κορωνίδες, διαχωριστικές κυματιοφόρες ζώνες, παραστάδες, πλαίσια ανοιγμάτωνι, 
καμινάδες, κλπ.) 
 
ΟΙΚ - Ν.71.86.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7181 
 
Κατασκευή του συνόλου των διακοσμητικών στοιχείων των εξωτερικών όψεων του κτιρίου 
(γείσα, κορωνίδες, διαχωριστικές κυματιοφόρες ζώνες, παραστάδες, πλαίσια ανοιγμάτων,  
καμινάδες, κλπ.) οιουδήποτε σχεδίου, μορφής και διαστάσεων, σε οποιοδήποτε ύψος από 
το εκάστοτε δάπεδο εργασίας, πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων. Η παρούσα τιμή 
καταβάλλεται πέραν της αξίας κατασκευής των επιχρισμάτων.  
 
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο αυτό είναι κατ’ ελάχιστον όσες αναφέρονται 
παρακάτω και όσες άλλες αναφέρονται κατά περίπτωση, ή είναι εντελώς απαραίτητες για 
την πλήρη και άρτια κατασκευή, μόρφωση, τοποθέτηση και στερέωση επί τόπου των 
διαφόρων στοιχείων. Ειδικότερα προβλέπονται τα κάτωθι: 
 
 Πριν την έναρξη των εργασιών καθαιρέσεων, θα συνταχθούν σχέδια με την ακριβή 

διαστασιολόγηση των τραβηχτών ζωνών και λοιπών διακοσμητικών στοιχείων των 
όψεων, όπου αυτά βρίσκονται, θα συνταχθεί αρχείο φωτογραφικής τεκμηρίωσης και θα 
συλλεγούν τα ανάλογα δείγματα επαρκούς μήκους των παντός είδους στοιχείων με 
προσεκτική κοπή, και αποξήλωση ακέραιου δείγματος, με την χρησιμοποίηση ειδικών 
κοπτικών μηχανημάτων. Τα δείγματα θα παραμείνουν στο εργοτάξιο μέχρι την 
ανακατασκευή των νέων επιχρισμάτων και όλων των διακοσμητικών στοιχείων.  

 Από τα δείγματα των  κάθε είδους διατομών (προφίλ) θα κοπεί σε έλασμα σιδήρου η 
ακριβής μορφή της εκάστοτε διατομής. Ακολούθως το έλασμα καρφώνεται στην 
επίπεδη σανίδα του ειδικού ξύλινου εργαλείου που φέρει κατάλληλους οδηγούς και 
χειρολαβές. 

 Καθαρισμός του υπόβαθρου από οποιοδήποτε υλικό (αγρίεμα, διαβροχή κλπ.) και 
κατασκευή της κατάλληλης υποδομής στερέωσης των τραβηχτών από οποιοδήποτε 
υλικό (σκυρόδεμα, σχιστόπλακες, οπτόπλινθους κλπ.) που θα πακτώνεται στο σώμα 
της τοιχοποιίας μέσω ανοξείδωτων στηριγμάτων ή άλλων συνδέσμων για την ασφαλή 
στερέωση του τραβηχτού, καθώς και η προετοιμασία των υφισταμένων επιφανειών 
(χανδρώσεις, αδροποίηση, διαβροχή κλπ).  

 Στον στερεό πυρήνα του στοιχείου γίνεται το αρχικό λάσπωμα και έπειτα ακολουθούν 
οι επόμενες στρώσεις κονιαμάτων οι οποίες διαμορφώνουν σταδιακά την ακριβή 
διατομή του γείσου, με την βοήθεια του εργαλείου που έχει ήδη αναφερθεί. Το εργαλείο 
θα πρέπει να κινείται αργά κατά μήκος του γείσου και συγχρόνως να κρατείται σε 
σταθερή κατεύθυνση με την βοήθεια των οδηγών. Η σανίδα και το στερεωμένο σε αυτή 
έλασμα με το «προφίλ» θα βρίσκεται σε επίπεδο κάθετο ως προς την διεύθυνση της 
κίνησης του εργαλείου με τρόπο που να αφαιρούνται  σταδιακά οι παχύτερες και 
περιττές διαστρώσεις του φρέσκου κονιάματος έως ότου απομείνει η ακριβής διατομή 
του κονιάματος της επιφάνειας του γείσου. Εφόσον απαιτηθεί η εργασία θα 
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τελειοποιείται με το χέρι με κατάλληλα μυστριά. Με ανάλογο τρόπο διαμορφώνονται τα 
κυμάτια και οι ταινίες στα πλαίσια των παραθύρων και των τοξοτών ανοιγμάτων, στις 
διαχωριστικές ζώνες μεταξύ των ορόφων κλπ. 

 Μεταξύ των διαδοχικών στρώσεων θα εφαρμόζεται ενισχυτικό πρόσφυσης (ενδεικτικού 
τύπου Polybond ή αναλόγου), σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Διακοπή της 
συνέχειας (αρμοί) των τραβηχτών επιχρισμάτων δεν επιτρέπονται. Η όλη κατασκευή 
θα γίνει με μεγάλη επιμέλεια, ιδιαίτερα στις αλλαγές των κατευθύνσεων και στα σημεία 
επαφής μεταξύ τους των διαφόρων τεμαχίων. Η διακοπή τους θα γίνεται μόνο σε 
σημεία οριστικού τελειώματος αυτών. Στην εργασία της παρούσας κατασκευής 
περιλαμβάνεται και κάθε πρόσθετη μόρφωση ακμών, γωνιών, σημείων σύγκλισης κλπ. 
των στοιχείων καθώς και κάθε απαιτούμενο μερεμέτισμα που πιθανόν απαιτηθεί μέχρι 
αυτά να λάβουν την οριστική μορφή τους.  

 
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πλήρως συμβατά με το υπόβαθρο, χρονικά δε 
θα κατασκευασθούν σε πλήρη χρονική αλληλουχία με την κατασκευή των επιχρισμάτων. 
 
Η παρούσα τιμή περιλαμβάνει το πρόσθετο κόστος υλικών, μικροϋλικών, ειδικών 
τεμαχίων, ικριωμάτων, τύπων κλπ. καθώς  και εργασιών για την πλήρη ανακατασκευή του 
συνόλου των διακοσμητικών στοιχείων όλων των εξωτερικών όψεων του κτιρίου του 
Βαρόνου.  
 
Ήτοι πλήρως περαιωμένη εργασία με την απαιτούμενη καλλιτεχνική προσοχή, σύμφωνα 
με την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή (τεμ.) για το σύνολο των προβλεπόμενων εργασιών του άρθρου 
αυτού, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω. 

 
ΕΥΡΩ: 3.000,00 
 
 
ΟΜΑΔΑ : Ε - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 
73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 
Α.Τ. : Ε. 1 
 
Επιστρώσεις δαπέδων με υφιστάμενες χονδρόπλακες ακανόνιστης μορφής 
 
ΟΙΚ- Ν.73.14.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7311 
 
Επιστρώσεις δαπέδων με υφιστάμενες χονδρόπλακες ακανόνιστης μορφής, τοπικής 
προέλευσης, που προέρχονται από το κτίριο. Οι πλάκες αφού καθαρισθούν 
τοποθετούνται επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 450 kg 
τσιμέντου ελάχιστου πάχους 3 cm που θα περιέχει πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης 
με το σκυρόδεμα και αύξηση της εργασιμότητας του κονιάματος, σε αναλογία που 
προβλέπεται από τον προμηθευτή, με αρμούς και τρόπο τοποθέτησης των πλακών όπως 
οι υφιστάμενες δαπεδοστρώσεις. Οι αρμοί θα γεμίσουν με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg  
τσιμέντου που θα περιέχει το ίδιο πρόσμικτο, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης, την φωτογραφική τεκμηρίωση πριν την αποξήλωση τους και τις οδηγίες της 
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επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". Ήτοι υλικά 
γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής και αρμολόγησης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ :  20,00 
 
Α.Τ. : Ε. 2 
 
Επιστρώσεις δαπέδων με χονδρόπλακες ακανόνιστης μορφής, τοπικής προέλευσης, 
μέσου πάχους 5 cm 
 
ΟΙΚ- Ν.73.14.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7311 
 
Επιστρώσεις δαπέδων με χονδρόπλακες ακανόνιστης μορφής, τοπικής προέλευσης,  
όμοιες με τις υπάρχουσες όσον αφορά το μέγεθος, την υφή και τον χρωματισμό, σχετικώς 
λείας άνω επιφάνειας, μέσου πάχους 5 cm, και επιφανείας πλακών άνω των 0,10 m2, επί 
υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 450 kg τσιμέντου ελάχιστου 
πάχους 3 cm που θα περιέχει πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με το σκυρόδεμα και 
αύξηση της εργασιμότητας του κονιάματος, σε αναλογία που προβλέπεται από τον 
προμηθευτή, με αρμούς και τρόπο τοποθέτησης των πλακών όπως οι υφιστάμενες 
δαπεδοστρώσεις. Οι αρμοί θα γεμίσουν με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg  τσιμέντου που θα 
περιέχει το ίδιο πρόσμικτο, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 
οδηγίες της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".. 
Ήτοι υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής και αρμολόγησης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ :  30,00 
 
Α.Τ. : Ε. 3 
 
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 
σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm 
 
ΟΙΚ- 73.37.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7337 
 
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων, πάχους 2,0 cm, με τσιμεντοκονίαμα 
με πρώτη στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση 
τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο 
χονδρόκοκκη, ή στρώση  και δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ: 14,60 
 
Α.Τ. : Ε. 4 
 
Περιθώρια δώματος (λούκια) 
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ΟΙΚ- 73.47 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7347  
 
Περιθώρια δώματος (λούκια) αναπτύγματος έως 0,30 m, μέσου πάχους 3,5 cm, 
αποτελούμενα από πρώτη στρώση πεταχτού τσιμεντοκινιάματος των 450 kg τσιμέντου και 
δευτέρη στρώση από τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg, με αυξημένο πάχος στα 
σημεία συμβολής του δώματος και του στηθαίου.  
 
Περιλαμβάνεται η εργασία μορφώσεως και συναρμογής με την επίστρωση του δώματος, η 
διαμόρφωση καμπύλου τμήματος με ακτίνα 4 έως 5 cm, με κατάλληλο καλούπι 
(απαγορεύεται η διαμόρφωση με τα χέρια ή με ύφασμα), τα υλικά και μικροϋλικά και η 
εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 
ΕΥΡΩ:   9,00 
 
Α.Τ. : Ε. 5 
 
Επιστέψεις ποδιών παραθύρων, στηθαίων, κλπ. παρόμοιες κατασκευές, οιωνδήποτε 
διαστάσεων και σχεδίου, με ισχυρή τσιμεντοκονία μέσου πάχους 3 cm 
 
ΟΙΚ- Ν.73.48.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7347  
 
Επιστέψεις ποδιών παραθύρων, στηθαίων, κλπ. παρόμοιες κατασκευές, οιωνδήποτε 
διαστάσεων και σχεδίου, με ισχυρή τσιμεντοκονία μέσου πάχους 3 cm, που αποτελείται 
από δύο στρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 Kg τσιμέντου με χονδρόκοκκη και 
μετριόκοκκη άμμο, και τρίτη στρώση με πατητό-τραβηκτό τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg 
τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Στα κονιάματα, κατά την παρασκευή τους, θα προστεθεί 
ειδικό βελτιωτικό που ελαχιστοποιεί το νερό και αυξάνει την αντοχή και την πρόσφυση της 
κονίας με το υπόβαθρο, καθώς και τον απαιτούμενο οπλισμό από ίνες πολυπροπυλενίου 
(τύπου Fibermesh) με μήκος ινών 6 mm, σε αναλογίες και τρόπους εφαρμογής σύμφωνα 
με τις αντίστοιχες προδιαγραφές των υλικών και τις οδηγίες του προμηθευτή. Ήτοι υλικά 
γενικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής σε οποιοδήποτε σημείο 
του έργου, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού του υποβάθρου, την προσαρμογή στα 
σημεία συναρμογής με τα άλλα δομικά στοιχεία και την δημιουργία μικρών ρύσεων για 
απορροή των ομβρίων όπου αυτό είναι απαραίτητο. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας τσιμεντοκονιάματος 
 
ΕΥΡΩ: 20,20 
 
Α.Τ. : Ε. 6 
 
Διαστρώσεις γαρμπιλοδέματος πάχους 2,5 cm 
 
ΟΙΚ- 73.59.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7360 
 
Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαικού πάχους 2,5 cm με κοινό τσιμέντο και θραυστά αδρανή  
διαστάσεων 0,4 έως 1,0 cm. Υλικά και εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως 
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και κατεργασίας με μηχανή ή χειροτροχό ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα 
επίπεδη και λεία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ:   11,20 
 
Α.Τ. : Ε. 7 
 
Επιστρώσεις δαπέδων περιβάλλοντος χώρου, οιουδήποτε σχήματος, με ενιαίο χυτό 
βοτσαλωτό δάπεδο 
 
ΟΙΚ- Ν.73.95.08 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7396 
 
Επιστρώσεις δαπέδων περιβάλλοντος χώρου, οιουδήποτε σχήματος, με ενιαίο  χυτό 
βοτσαλωτό δάπεδο, που αποτελείται από τσιμέντο, έγχρωμα βότσαλα ή 
μαρμαροψηφίδες, χημικά πρόσμικτα, ίνες και χρωστικά, όλα επιλογής της επίβλεψης. 
Εφαρμόζεται σε νωπό ή παλαιό σκυρόδεμα, δημιουργώντας ένα αντιολισθηρό δάπεδο, 
ανεπηρέαστο από τις καιρικές συνθήκες, χωρίς ανάγκες συντήρησης.  
Το υλικό εφαρμόζεται ως εξής : 
 Διαβροχή της επιφάνειας με νερό.  
 Αστάρωμα της επιφάνειας με ειδική συγκολλητική ρητίνη με κατανάλωση 2,5-3kg/m2 

με βούρτσες.  
 Την ώρα που είναι το αστάρι ακόμη νωπό, εφαρμογή του βοτσαλωτού δαπέδου, το 

οποίο αποτελείται από ρητίνες, πρόσμικτα χρωστικά, ίνες πολυπροπυλενίου και 
βότσαλα συγκεκριμένης κοκκομετρικής διαβάθμισης (περίπου 1-1,2 cm) σε πάχος 3 
cm & 5 cm.  

 Για την ανάμειξη θα χρησιμοποιηθεί οπωσδήποτε βαρέλα, χωρητικότητας έτοιμου 
μίγματος από 1,5 έως 2,5m3 για την σωστή ομογενοποίηση του τελικού μίγματος και 
θα πρέπει να υπάρχουν μεταλλικά πλαίσια ως οδηγοί για την σωστή διάστρωση. Η 
χρήση του μασταριού θα βοηθήσει στην ομοιογένεια του μίγματος αλλά και της 
τελικής επιφάνειας.  

 Ψεκασμός του αδρανοποιητή με ειδικό ψεκαστήρα έτσι ώστε να εμφανιστούν στην 
επιφάνεια τα βότσαλα του μίγματος (εντός 15 λεπτών από την εφαρμογή).  

 Πλύσιμο του μίγματος με πιεστικό υψηλής πίεσης και παράλληλη χρήση ειδικής 
περιστροφικής σκούπας, ώστε να μην κολλήσουν υπολείμματα στην επιφάνεια.  

 Σφράγιση της επιφάνειας με σφραγιστικό βερνίκι σε δύο περάσματα με ειδικό 
ψεκαστήρα, έτσι ώστε να διεισδύσει σε βάθος , να προστατεύσει και να 
πλαστικοποιεί το δάπεδο.  

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των 
υλικών, μικροϋλικών, κλπ. υλικών καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής της 
επίστρωσης σε οποιοδήποτε σημείο του έργου, σύμφωνα με  με τα σχέδια της μελέτης και 
τις προδιαγραφές του προμηθευτή. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας που επιστρώνεται. 
 
ΕΥΡΩ:    48,00 
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74. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ 
 
Α.Τ. : Ε. 8 
 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες μαλακού μαρμάρου πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 
10 τεμ/m2, προέλευσης ΠΑΡΝΩΝΑ (λευκό) 
 
ΟΙΚ- 74.30.2 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7432  
 
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαλακού μαρμάρου πάχους 2 cm, σε 
αναλογία 6 έως 10 τεμ/m2, προέλευσης ΠΑΡΝΩΝΑ (λευκό), ορθογωνισμένες, 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. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 
ΕΥΡΩ:   83,00 
 
Α.Τ. : Ε. 9 
 
Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 
cm, και πλάτους 11-30 cm, προέλευσης ΠΑΡΝΩΝΑ (λευκό) 
 
ΟΙΚ- 75.01.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7506 
 
Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 
cm, και πλάτους 11-30 cm, προέλευσης ΠΑΡΝΩΝΑ (λευκό), 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. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 
ΕΥΡΩ:   101,00 
 
Α.Τ. : Ε. 10 
 
Περιθώρια (σουβατεπιά)  από μαλακό  μάρμαρο πάχους 2 cm, προέλευσης ΠΑΡΝΩΝΑ 
(λευκό) 
 
ΟΙΚ- 75.11.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7511 
 
Περιθώρια (σουβατεπιά)  από μάρμαρο μαλακό προέλευσης ΠΑΡΝΩΝΑ (λευκό), πάχους 
2 cm και πλάτους 10 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 
"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
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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. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m).  

 
ΕΥΡΩ:   9,50 
 
Α.Τ. : Ε. 11 
 
Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm, προέλευσης ΠΑΡΝΩΝΑ (λευκό) 
 
ΟΙΚ- 75.31.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7531 
 
Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm, προέλευσης ΠΑΡΝΩΝΑ (λευκό), 
πλάτους έως 35 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, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, 
λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 
ΕΥΡΩ:   78,50 
 
Α.Τ. : Ε. 12 
 
Επενδύσεις βαθμίδων μήκους μέχρι 2.00 m με μάρμαρο πάχους 3/2 cm 
(βατήρων/μετώπων), προέλευσης ΠΑΡΝΩΝΑ (λευκό) 
 
ΟΙΚ- 75.41.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7541  
 
Επενδύσεις βαθμίδων μήκους μέχρι 2.00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο πάχους   3/2 
cm (βατήρων/μετώπων), προέλευσης ΠΑΡΝΩΝΑ (λευκό), 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.   
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πρόσθιας ακμής βατήρων.  

 
ΕΥΡΩ:   39,00 
 
Α.Τ. : Ε. 13 
 
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρησίμου μήκους 1,01 έως 1,40 m με μάρμαρο 
προέλευσης ΠΑΡΝΩΝΑ (λευκό) 
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ΟΙΚ- 75.51.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7541  
 
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής διατομής, χωρίς προεξοχή και κυμάτιο βατήρων, 
από μάρμαρο προέλευσης ΠΑΡΝΩΝΑ (λευκό), τοποθετημένες σε υπάρχουσα κεκλιμένη ή 
κλιμακωτή βάση, σύμφωνα με την μελέτη.  
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λείανσης 
και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία 
κοπής, λείανσης ή κτενίσματος, τοποθέτησης, αρμολογήματος και καθαρισμού.   
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) πρόσθιας ακμής βατήρων.  

 
ΕΥΡΩ:   78,50 
 
Α.Τ. : Ε. 14 
 
Σκαλομέρια από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm, προέλευσης  ΠΑΡΝΩΝΑ (λευκό) 
 
ΟΙΚ- 75.58.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7558  
 
Σκαλομέρια από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm, προέλευσης ΠΑΡΝΩΝΑ (λευκό), 
αποτελούμενα από ένα τραπεζοειδές τεμάχιο ή από δύο ορθογωνικά τεμάχια (κλιμακωτά), 
σύμφωνα με την μελέτη.  
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λείανσης 
και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία 
κοπής, λείανσης ή κτενισματος, τοποθέτησης, αρμολογήματος και καθαρισμού.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  
 
ΕΥΡΩ:   16,80 
 
Α.Τ. : Ε. 15 
 
Καθιστικό σταθερό δαπέδου (παγκάκι) υπαιθρίων χώρων, μήκους 2,80 m, πλάτους 0,50 
m καί ύψους έως 45 cm, χωρίς πλάτη 
 
ΟΙΚ- Ν.75.90.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5256  
 
Καθιστικό σταθερό δαπέδου (παγκάκι) υπαιθρίων χώρων, μήκους 2,80 m, πλάτους 0,50 
m καί ύψους έως 45 cm, χωρίς πλάτη, με μεταλλικό σκελετό καί επένδυση του καθιστικού 
από ξύλινες δοκούς από ξυλεία ΙROCO αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις 
κατασκευαστικές λεπτομέρειες και την μελέτη, πού περιλαμβάνει: 
α)Την κατασκευή κεντρικού κατακόρυφου γαλβανισμένου μεταλλικού σκελετού από 
σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους 2", που συνδέονται μεταξύ τους με οριζόντια μεταλλικά 
στοιχεία από την ίδια διατομή. 
Όλες οι συνδέσεις κατασκευάζονται από ηλεκτροσυγκόλληση πάχους 3 mm, πού τα 
εμφανή τους σημεία επεξεργάζονται καταλλήλως γιά αισθητικά άρτια εμφάνιση. 
Η στήριξη στο έδαφος γίνεται μέσω γαλβανισμένων ήλων και καταλλήλων μεταλλικών 
ελασμάτων, σε κατάλληλη υποδομή οπλισμένου σκυροδέματος.  
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Την κατάλληλη κατασκευή καθιστικού σε πλάτος 45 cm με ξύλινες δοκούς 120*45 mm 
από την ίδια ξυλεία, πού στερεώνεται στην μεταλλική βάση κατευθείαν μέσω 
γαλβανισμένων κοχλιοφόρων ήλων. 
Τά ξύλινα στοιχεία, πού θα προστατευθούν με αντιμυκητοκτόνα υλικά, θα βαφτούν με μία 
στρώση λινελαίου καί δύο στρώσεις βερνίκι θαλάσσης, τα δε μεταλλικά με αντισκωριακό 
χρώμα. 
Η στερέωση γίνεται στον μεταλλικό σκελετό με ξυλόβιδες με φρέζα. 
Πλήρης παραιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης ,στερέωσης ,υλικά καί μικρο 
υλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη , τα κατασκευαστικά σχέδια και τις εντολές τής 
επίβλεψης. 
 
Τιμή κατ’ αποκοπή  (τεμ) πλήρως κατασκευασμένου και τοποθετημένου επί τόπου 
καθιστικού 
 
ΕΥΡΩ: 300,00 
 
Α.Τ. : Ε. 16 
 
Αποκατάσταση στήριξης-έδρασης μαρμάρινων φουρουσιών εξωστών κτιρίου 
 
ΟΙΚ – Ν.75.90.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7556 
 
Αποκατάσταση στήριξης-έδρασης μαρμάρινων φουρουσιών εξωστών κτιρίου, οιωνδήποτε 
διαστάσεων και σχεδίου και σε οποιαδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. Περιλαμβάνεται 
1) τοποθέτηση οικοδομικής σκαλωσιάς βαρέως τύπου αφ΄ενός για την ασφαλή υποστύλωση 
των στοιχείων των εξωστών, αφ΄ετέρου για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, 2) 
αντικατάσταση της έδρασης των φουρουσιών αφού προηγηθεί τοπική αποκατάσταση της 
λιθοδομής και αρμολόγηση στην περιοχή της έδρασης των εξωστών, και 3) πλήρης 
αποκατάσταση της περιοχής.  
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν με μεγάλη προσοχή για να μην προκληθεί κανενός είδους ζημιά 
στα ίδια τα μέλη καθώς και στα παρακείμενα δομικά στοιχεία. Τα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν καθώς και η μέθοδος εκτέλεσης κάθε επιμέρους εργασίας,  θα είναι 
πλήρως συμβατά με την υφιστάμενη κατάσταση και πλήρως αποδεκτά από την επίβλεψη η 
οποία θα τα εγκρίνει πριν την εφαρμογή τους μετά από σχετική πρόταση του αναδόχου. 
Συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης και η συσσώρευση τους σε 
χώρους φόρτωσης, με χρήση παντός είδους πρόσφορου μεταφορικού μέσου ή και με τα 
χέρια, και η εν συνεχεία μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων σε χώρους 
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και όλες οι αποζημιώσεις λόγω 
καθυστερήσεων για φορτώσεις, εκφορτώσεις και λοιπούς χειρισμούς. 
Ήτοι υλικά γενικά παντός είδους, μικροϋλικά, ικριώματα, χρήση μηχανημάτων καθώς και 
κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιμή κατ΄αποκοπή (m) για ένα φουρούσι. 
 
ΕΥΡΩ:  600,00 
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Α.Τ. : Ε. 17 
 
Μεταφορά, συντήρηση και επανατοποθέτηση, μεμονωμένων μαρμαρίνων πεσσίσκων, 
οιουδήποτε σχεδίου και βάρους 
 
ΟΙΚ – Ν.75.90.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7551 
 
Μεταφορά, συντήρηση και επανατοποθέτηση, μεμονωμένων μαρμαρίνων πεσσίσκων, 
οιουδήποτε σχεδίου και βάρους, και σε οποιοδήποτε ύψος από της στάθμης του εδάφους 
που μπορούν νά κινηθούν μηχανήματα, ή με οποιοδήποτε ασφαλή μηχανικό τρόπο (πχ 
βαρούλκο επί φορείου χειροκίνητο ή ηλεκτροκίνητο - κρικοπάλαγκο), και μεταφορά αυτών σε 
αποθηκευτικό χώρο, ή σε σημείο σωρεύσεως γιά μεταφορά τους σε εκτός του εργοταξίου 
χώρους, σύμφωνα με την μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης, που περιλαμβάνει: 
α) Την ελευθέρωση των μαρμαρίνων των πεσσισκων, χωρίς διατάραξη της ισορροπίας του 
συστήματος. 
β) Την τοποθέτηση των κρίκων στο γάτζο του γερανού, αφού πρώτα ελεγχθεί ή παραπάνω 
διαδικασία ως πρός την ισορροπία του μαρμάρινου μελους και την μη αστοχία του υλικού 
(θραύση, ρηγμάτωση κλπ), κατά την ανασήκωσή του. Πρίν και μετά την αποκαθήλωση των 
πεσσίσκων, θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, και θα κατασκευάζονται οι 
απαιτούμενες αντιστηρίξεις ή υποστηλώσεις ώστε τα υπερκείμενα φορτία να μεταφέρονται με 
ασφάλεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
γ) Την τοποθέτηση των μαρμαρίνων σε κατάλληλες ξύλινες παλέτες, που θα 
σταθεροποιηθούν επαρκώς (ξύλινες σφήνες, δεσίματα κλπ) γιά την μεταφορά σε 
προβλεπόμενο από την μελέτη αποθηκευτικό χώρο εντός του εργοταξίου και έως 100 m, με 
την βοήθεια χειροκίνητου παλετοφόρου, ανάλογου φορτίου. 
ε) Την πλήρη συγκόλληση & επανατοποθέτηση των πεσσίσκων, μετά από κατάλληλη 
συντήρηση τους για πλήρη προστασία και διαμόρφωση κατάλληλης υποδομής γιά την 
στερέωση τους επί τόπου, σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες και τις εντολές της επίβλεψης. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία αποκαθήλωσης, προστασίας, μεταφοράς εντός του 
εργοταξίου, συντήρησης  και αποθήκευσης, υλικά και μηχανήματα, σύμφωνα με την μελέτη 
και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  πεσσού. 
 
ΕΥΡΩ:  330,00 
 
Α.Τ. : Ε. 18 
 
Ολόσωμοι μαρμάρινοι πεσσίσκοι και επιθύματα, από λευκό μάρμαρο τοπικής προέλευσης 
ποιότητας EXTRA, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων 
 
ΟΙΚ – Ν.75.90.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7324 
 
Ολόσωμοι μαρμάρινοι πεσσίσκοι και επιθύματα, από λευκό μάρμαρο τοπικής προέλευσης 
ποιότητας EXTRA, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, πιστά αντίγραφα των 
υπαρχόντων πεσσών, που τοποθετούνται στις αρχικές θέσεις τους. 
Ήτοι υλικά, μικροϋλικά και εργασία, κοπής, επεξεργασίας, διαμόρφωσης και τοποθέτησης 
επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τις εντολές της επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  πεσσού. 
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ΕΥΡΩ:  300,00 
 
Α.Τ. : Ε. 19 
 
Ειδικός καθαρισμός και συντήρηση μαρμάρινων επιφανειών (θυρώματος, βάσεως, 
βαθμίδων, κλπ) κυρίως από αιθάλη, βιολογικούς ρύπους, ξένα υλικά, λοιποί ρύποι από 
χρήση, οξείδωση κλπ, οιουδήποτε συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου, διαστάσεων και σε 
οποιοδήποτε ύψος 
 
ΟΙΚ – Ν.75.90.04 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7793 
 
Ειδικός καθαρισμός και συντήρηση μαρμάρινων επιφανειών (θυρώματος, βάσεως, 
βαθμίδων, κλπ) κυρίως από αιθάλη, βιολογικούς ρύπους, ξένα υλικά, λοιποί ρύποι από 
χρήση, οξείδωση κλπ, οιουδήποτε συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου, διαστάσεων και σε 
οποιοδήποτε ύψος, και στάθμη από του δαπέδου εργασίας σύμφωνα με την μελέτη και τις 
εντολές της επίβλεψης, που περιλαμβάνει: 
α)Τον ψεκασμό με χλιαρό νερό, φυσικό σκληρό με ελεγχόμενη ταχύτητα γιά να μη 
προξενηθεί βλάβη στην επιφάνεια εφαρμογής ή διάρρυξη των κρυστάλλων του υλικού. 
Την εκνέφωση διά φυσικού νερού, με την βοήθεια ειδικού εξοπλισμού, χωρίς να θιγεί το 
υλικό, ή η διακόσμηση (ζωγραφική ή γλυπτή). 
H χρήση άλλων μεθόδων, συμβατών και επιστημονικά παραδεκτών που να πληρούν κατά 
το δυνατον τις ακόλουθες συνθήκες: 
1. Νά μη προκαλεί άμεσα ή έμμεσα φθορά στά ασβεστολιθικά πετρώματα (μάρμαρα ή 
πέτρα). 
2. Να μην δημιουργεί προϊόντα των οποίων η δράση είναι καταστρεπτική για τον 
ασβεστόλιθο (πχ διαλυτά άλατα). 
3. Να αφήνει την επιφάνεια κατά το δυνατον αδιατάρακτη, χωρίς δηλαδή μικρορωγμές και 
τρύπες. 
4. Η εφαρμογή της να είναι άνετη και ο έλεγχος να είναι δυνατός και άμεσος από τον 
χειριστή. 
5. Να είναι συμβατή με την σημερινή υπάρχουσα κατάσταση (είδος επικαθήσεων, σύσταση 
πετρώματος, κατάσταση της επιφάνειας εφαρμογής από πλευράς συνοχής, ομολότητας 
κλπ) 
Η βασική επιλογή της μεθόδου θα γίνει αποκλειστικά από την επίβλεψη, μετά από σχετικές 
προτάσεις, έρευνα και δοκιμαστική εφαρμογή. 
β)Την χρήση απλών μηχανικών μέσων ( σκληρές βούρτσες από φυτική ή ζωική τρίχα, 
νυστέρι κλπ) γιά τοπικής φύσεως καθαρισμούς, χωρίς βλάβη του αυθεντικού υλικού. 
Στην φάση αυτή και γιά την αφαίρεση των xρωμάτων, τοποθετουνται στις προβλεπόμενες 
θέσεις και γιά 24 ώρες ειδικά επιθέματα (κομπρέσες) χαρτοπολτου που θα περιέχουν 
διαλύμματα: 
1.θειογλυκολικού οξέως γιά απομάκρυνση της οξείδωσης, 
2.αργίλλου ή δυσανθρακικού αμμωνίου γιά περιβαλλοντολογικούς ρύπους (αιθάλη κλπ), 
3.υποχλωριώδους ασβεστίου ή άλλου τύπου συμβατού με τους υπάρχοντες 
μικροοργανισμούς (βιολογικοί ρύποι), 
4.άλλης χημικής συνθέσεως συμβατής με τους υπάρχοντες ρύπους, σύμφωνα με την μελέτη 
και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
γ)Την κατάλληλη συμπλήρωση, αποκατάσταση των παραπάνω επιφανειών, που θα γίνει με 
ειδικό κονίαμα (με πρώτη ύλη από το ίδιο υλικό), και από αποδεδειγμενα έμπειρο τεχνίτη και 
γλύπτη ή συντηρητή, χωρίς νά δημιουργεί χρωματικές διαφοροποιήσεις. Μπορεί δοκιμαστικά 
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να κατασκευασθεί κονίαμα από λευκό τσιμεντο – χαλαζιακή άμμο - ασβέστη και ανθρακικό 
ασβέστη (=αδρανές που αυξάνει τις αντοχές), σε αναλογίες 1 - 1/2 - 5 - 6% του βάρους του 
ασβέστη. Γιά την αποκατάσταση της μονολιθικότητας παλαιού (αυθεντικού) και νέου υλικού 
(ειδικό κονίαμα), θα τοποθετηθεί ικανός αριθμός ανοξείδωτων καρφίδων, διατομής Φ5 
ποιότητας AISI 316. Η τοποθέτηση των καρφίδων θα γίνει με την διάνοιξη κατάλληλων οπών 
στην μάζα του μαρμάρου, ή πληρωσή τους με κονίαμα από λευκό τσιμεντο και χαλαζιακή 
άμμο σε αναλογία 1:3, και η έμπυξη των καρφίδων στο νωπή συγκολλητική ύλη. 
δ)Την προστασία της εξωτερικής επιφάνειας με ειδικά διαφανή υλικά επιφανέιας (SEALERS) 
ή βάθους (ΙΜPREGNATORS) αρίστης ποιότητας και Ευρωπαικής προελεύσεως, που νά 
έχουν κατ'ελάχιστο τά παρακάτω χαρακτηριστικά: 
1.Mερικός περιορισμός του πορώδους του πετρώματος, δηλαδή μείωση της εισχώρησης του 
νερού στην υγρή κατάσταση (αδιαβροχοποίηση). 
2.Λειτουργία του μηχανισμού της "αναπνοής" του πετρώματος, δηλαδή ελεύθερη κίνηση των 
υδρατμών μέσα από τους πόρους του. 
3.Μη δημιουργία βλαβερών υποπροϊόντων (πχ διαλυτά άλατα) που να μπορούν νά 
δημιουργήσουν κινδύνους (μηχανισμός διάβρωσης) στο πέτρωμα. 
4.Δυνατότητα γιά ανιστρεψιμότητα του υλικού, κυρίως γιά μικρές επιφάνειες, δηλαδή 
απομάκρυνση ανά πάσα στιγμή με κάποιο πχ διαλύτη. 
Μπορούν νά χρησιμοποιηθούν υλικά με βάση τις σιλικόνες ή το φθόριο(π.χ FOBLIN), που 
σκοπό έχουν να δημιουργήσουν μία υδρόφοβη μη υδατοπερατή επιφάνεια (ηλεκτροστατικά 
ουδέτερη), ώστε να μη προκαλείται γυψοποίηση στις μαρμάρινες επιφάνειες με την μηχανική 
και χημική δράση του νερού της βροχής. Πλήρης περαιωμένη εργασία καθαρισμού, υλικά και 
μηχανήματα επί τόπου, ικριώματα, σύμφωνα με την μελέτη και τις εντολές της επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους  ασχέτως διαστάσεων, μορφής και σχεδίου.. 
 
ΕΥΡΩ:  35,00 
 
Α.Τ. : Ε. 20 
 
Σύνολο στεγανοποίησης μαρμάρινων δεξαμενών, επιφανείας περ. 12 m2, σύμφωνα με τις 
τοπικές συνθήκες 
 
ΟΙΚ – Ν.75.90.05 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ- 7912  
 
Σύνολο στεγανοποίησης μαρμάρινων δεξαμενών, επιφανείας περ. 12 m2,  σύμφωνα με τις 
τοπικές συνθήκες, σε οποιαδήποτε στάθμη, που περιλαμβάνει: 
α)Την προσεκτική αποξήλωση της μαρμάρινης επένδυσης γιά την εξαγωγή ακέραιων 
πλακών μεχρι 70%, και των κονιαμάτων δόμησης, με την χρήση απλών μηχανικών μέσων. 
β)Την τοπική προσεκτική αποξήλωση-καθαίρεση της σαθρής πατητής τσιμεντοκονίας των 
δεξαμενών, χωρίς νά διαταραχθεί ή φέρουσα κατασκευή. 
γ)Την κατασκευή νέας πατητής τσιμεντοκονίας των 600 kg τσιμεντου, που θα περίεχει ίνες 
πολυπροπυλενίου τύπου FIBERMESH. 
δ)Την συνολική στεγάνωση της εσωτερικής επιφάνειας της δεξαμενής με στεγανωτικό 
επαλειφόμενο κονίαμα τύπου Αquamat της ISOMAT, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
υλικού. 
ε)Την ορθομαρμάρωση (επένδυση) των κατακόρυφων επιφανειών της δεξαμενής, με πλάκες 
μαρμάρου διαστάσεων 60*80 cm περίπου, από το υπάρχον χρήσιμο υλικό, ή με νέο στις 
ίδιες διαστάσεις, από λευκές πλάκες μαρμάρου αρίστης ποιότητας. 
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στ)Την επίστρωση των οριζόντιων επιφανειών της δεξαμενής (πυθμένας - ποδιά), με πλάκες 
μαρμάρου διαστάσεων 60*80 cm περίπου, από το υπάρχον χρήσιμο υλικό, ή με νέο στις 
ίδιες διαστάσεις, από λευκές πλάκες μαρμάρου αρίστης ποιότητας. 
ζ)Την αρμολόγηση όλων των μαρμάρινων πλακών, με ελαστοπλαστική ακρυλική μαστίχη 
τύπου ISOMASTIC-A της ISOMAT, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού. 
η)Την λειότριψη και στίλβωση των μαρμάρινων επιφανειών (παλαιών και νέων).  
Πλήρης περαιωμένη εργασία καθαρισμού, κατασκευής, στερέωσης, τοποθέτησης, 
επάλειψης, επίστρωσης, υλικά και μικρουλικά επί τοπου, σύμφωνα με Την μελέτη και τις 
εντολές της επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.)  
 
ΕΥΡΩ:  1.660,00 
 
 
ΟΜΑΔΑ : ΣΤ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
 
52. ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ – ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ 
 
Α.Τ. : ΣΤ.1 
 
Ενίσχυση υφιστάμενων ξύλινων δοκών φέροντος οργανισμού δαπέδων με αμφίπλευρη 
τοποθέτηση  διατομών σύνθετης αντικολλητής ξυλείας 
 
ΟΙΚ- N.52.05.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5204  
  
Ενίσχυση υφιστάμενων ξύλινων δοκών φέροντος οργανισμού δαπέδων με αμφίπλευρη 
τοποθέτηση διατομών σύνθετης αντικολλητής λευκής ξυλείας (ελάτης) ποιότητας GL32, 
διατομής 23Χ186 mm, για την ενίσχυση των υφιστάμενων ξύλινων δοκών του φέροντος 
οργανισμού των δαπέδων. Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα εμποτιστεί μεχρι κορεσμού 
με ειδικά χημικά παρασκευάσματα που την καθιστούν απρόσβλητη από σάπισμα και 
ξυλοφάγα έντομα. Οι ενισχύσεις τοποθετούνται αμφίπλευρα των υφιστάμενων δοκών, αφού 
προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία-εξομάλυνση (όπου απαιτείται) των υφιστάμενων 
δοκών, και στερεώνονται με διαμπερή βλήτρα, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.  
Ήτοι ξυλεία γενικά επί τόπου του έργου, προστασία με εμποτισμό, στοιχεία σύνδεσης 
(βλήτρα κλπ.), μικροϋλικά, χρήση μηχανημάτων ανύψωσης, ικριώματα και γενικά εργασία 
πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, και στερέωσης επί τόπου σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής των 
ξύλινων στοιχείων και τις οδηγίες της επίβλεψης.  
 
Τιμή ανά τρέχον μετρο (m) αμφίπλευρης ενίσχυσης δοκών 
 
ΕΥΡΩ:   25,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.2 
 
Ξύλινες δοκοί "μαξιλάρια" στήριξης νέου φέροντος οργανισμού δαπέδων από διατομή 
σύνθετης αντικολλητής ξυλείας 
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ΟΙΚ- N.52.05.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5204  
  
Ξύλινες δοκοί "μαξιλάρια" στήριξης νέου φέροντος οργανισμού δαπέδων από διατομή 
σύνθετης αντικολλητής λευκής ξυλείας (ελάτης) ποιότητας GL32, διατομής 33Χ126 mm, για 
τη βελτίωση της έδρασης των ξύλινων δοκών και την ευθυγράμμιση του φέροντος 
οργανισμού. Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα εμποτιστεί μεχρι κορεσμού με ειδικά 
χημικά παρασκευάσματα που την καθιστούν απρόσβλητη από σάπισμα και  ξυλοφάγα 
έντομα. Οι δοκοί στερεώνονται επί της λιθοδομής, αφού προηγηθεί η κατάλληλη 
προετοιμασία-εξομάλυνση (όπου απαιτείται) των υφιστάμενων λιθοδομών, και 
στερεώνονται με βλήτρα, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες 
της επίβλεψης.  
Ήτοι ξυλεία γενικά επί τόπου του έργου, προστασία με εμποτισμό, στοιχεία σύνδεσης 
(βλήτρα κλπ.), μικροϋλικά, χρήση μηχανημάτων ανύψωσης, ικριώματα και γενικά εργασία 
πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, και στερέωσης επί τόπου σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με τις ειδικές προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής των 
ξύλινων στοιχείων και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τρέχον μετρο (m) μήκους δοκού. 
 
ΕΥΡΩ:   26,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.3 
 
Ξύλινες δοκοί νέου φέροντος οργανισμού δαπέδων από διατομή σύνθετης αντικολλητής 
ξυλείας 
 
ΟΙΚ- N.52.05.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5204  
  
Ξύλινες δοκοί νέου φέροντος οργανισμού δαπέδων από σύνθετη αντικολλητή λευκή ξυλεία 
(ελάτης) ποιότητας GL32, διατομής 110Χ168mm. Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα 
εμποτιστεί μεχρι κορεσμού με ειδικά χημικά παρασκευάσματα που την καθιστούν 
απρόσβλητη από σάπισμα και ξυλοφάγα έντομα. Οι δοκοί στερεώνονται επί της λιθοδομής, 
αφού προηγηθεί η διάνοιξη κατάλληλων φωλεών στήριξης των δοκών επί των υφιστάμενων 
λιθοδομών, η διαμόρφωση της επιφάνειας έδρασης και τέλος η πλήρωση των κενών των 
οπών με ενέματα, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της 
επίβλεψης.  
Ήτοι ξυλεία γενικά επί τόπου του έργου, προστασία με εμποτισμό, στοιχεία σύνδεσης 
(βλήτρα κλπ.), μικροϋλικά, χρήση μηχανημάτων ανύψωσης, ικριώματα και γενικά εργασία 
διάνοιξης των φωλεών έδρασης και πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, και στερέωσης επί 
τόπου, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με τις ειδικές 
προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής των ξύλινων στοιχείων και τις οδηγίες της 
επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τρέχον μετρο (m) μήκους δοκού. 
 
ΕΥΡΩ:   40,00 
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Α.Τ. : ΣΤ.4 
 
Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων από ξυλεία ελάτου πριστή 
 
ΟΙΚ- 52.10.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5212  
  
Κατασκευή σκελετού για εσωτερικούς η εξωτερικούς ξυλόπηκτους τοίχους, από ξυλεία 
ελάτου πριστή, με ορθοστάτες, στρωτήρες, συνδέσμους οριζόντιους, διαγώνιους, 
ενδιάμεσους κ.λ.π., οποποιωνδήποτε διαστάσεων και διάταξης, με ολόσωμες σφήνες, 
τάκους και παρεμβάσματα για την εξασφάλιση επίπεδης επιφάνειας και όλα τα 
απιτούμενα σιδηρικά (ήλοι, τζινέτια κ.λ.π.). 
 
Τιμή ανά κυβικό μετρο (m3) πραγματικού τοποθετημενου όγκου ξυλείας 
 
ΕΥΡΩ:   540,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.5 
 
Τοπικές επισκευές, αντικαταστάσεις, ενισχύσεις κλπ, σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων από 
πριστή ή πελεκητή ξυλεία Καστανιάς εγχώριας προέλευσης 
 
ΟΙΚ- Ν.52.11.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5212  
  
Τοπικές επισκευές, αντικαταστάσεις, ενισχύσεις κλπ, σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων από 
πριστή ή πελεκητή ξυλεία Καστανιάς εγχώριας προέλευσης και  αρίστης ποιότητας, 
σύμφωνα με τίς κατασκευαστικές λεπτομερειες, τήν μελέτη καί τίς εντολές τής επίβλεψης, 
πού περιλεμβάνουν: 
α)Τήν κατάλληλη κοπή καί διαμόρφωση στίς προβλεπόμενες διαστάσεις, τών ξύλινων 
μελών, πού θά αντικαταστήσουν αντίστοιχα φθαρμενα μελη (ορθοστάτες, διαγώνια κλπ) 
καί τήν τοποθέτηση κατάλληλων κομβοελασμάτων καί δοκοθηκών. β)Τήν κατάλληλη κοπή 
καί διαμόρφωση στίς προβλεπόμενες διαστάσεις, τών στρωτήρων οριζοντίων, διαγωνίων, 
ενδιαμεσων συνδέσμων κλπ ξύλινων τμημάτων τού σκελετού τών ξυλόπηκτων τοίχων, γιά 
τήν στατική ασφάλεια τής κατασκευής, την διαμόρφωση τών προβλεπομενων από τήν 
μελέτη παραθύρων καί θυρών, καί τήν υποδοχή τής εσωτερικής καί εξωτερικής 
επένδυσης. γ)Τήυ πυκνή διάταξη μεταλλικών κομβοελασμάτων (μεσα-έξω) πάχους 5μμ, 
από θερμογαλβανισμενο χάλυβα, γιά τήν δημιουργία σταθερών (απαραμόρφωτων) 
κόμβων. Η σύνδεση γίνεται μεσω ικανού αριθμού γαλβανισμενων κοχλιοφόρων ήλων. δ) 
Η τοπική αντικατάσταση φθαρμενου υλικού πλήρωσης (οπτές ή ωμες πλίνθοι ή πλοκαριά, 
κλπ), από τό ίδιο υλικό. 
Πλήρης περαιωμενη εργασία κοπής, κατασκευής, διαμόρφωσης, τοποθέτησης, 
στερέωσης υλικά καί μικρουλικά επί τόπου, σύμφωνα με τήν μελέτη καί τίς οδηγίες της 
επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) πραγματικά επισκευασμενης επιφάνειας 
 
ΕΥΡΩ:   30,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.6 
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Πλήρης δομική αποκατάσταση ξύλινης φέρουσας στέγης επιστέγασης του κτιρίου 
 
ΟΙΚ- Ν.52.67.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5267 
 
Πλήρης δομική αποκατάσταση ξύλινης φέρουσας στέγης επιστέγασης του κτιρίου, που 
περιλαμβάνει την πλήρη επισκευή ή αντικατάσταση παντός είδους φθαρμενων  ξύλινων 
μελών, την ενίσχυση υπαρχόντων στοιχείων καθώς και την τοποθέτηση νέων ξύλινων 
στοιχείων, όλα από αντικολλητή ξυλεία. Επίσης περιλαμβάνεται η πλήρης τοποθέτηση 
νέων μεταλλικών ελκυστήρων Φ 20 mm, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την στατική μελέτη, 
οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος. Οι εργασίες δομικής 
αποκατάστασης αφορούν στο σύνολο των στοιχείων της υφιστάμενης στέγης (αμείβοντες, 
ζευκτά, τεγίδες, επιτεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, συνδέσμους ζευκτών, 
κλπ.) σύμφωνα με την στατική μελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης.  
Ήτοι υλικά γενικά, μικροϋλικά, ειδικά τεμάχια, σύνδεσμοι μεταλλικοί, ελκυστήρες 
μεταλλικοί και γενικά με υλικά, μικροϋλικά επί τόπου καθώς και εργασία πλήρους 
κατασκευής, συμπεριλαμβανομενων των απαιτούμενων ικριωμάτων  πάσης φύσεως και 
των μεσων και μετρων προστασίας.  
 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) οριζοντίας προβολής 
  
ΕΥΡΩ:    61,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.7 
 
Επενδύσεις στεγών με πλάκες από πολυστρωματικό κόντρα πλακέ θαλάσσης (WBP) 
(τουλάχιστον 7 στρώσεων), συνολικού πάχους 20 mm 
 
ΠΤΟΕ N.52.82.02  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5281 
 
Επενδύσεις στεγών με πλάκες από πολυστρωματικό κόντρα πλακέ θαλάσσης (WBP) 
(τουλάχιστον 7 στρώσεων), συνολικού πάχους 20 mm, οιωνδήποτε διαστάσεων και 
σχεδίου, και σε οποιοδήποτε ύψος από δάπεδο εργασίας. Οι πλάκες με τις μεγιστες 
δυνατές διαστάσεις (ελαχιστοποίηση αρμών) θα βιδωθούν με όχι συνεχείς αρμούς 
(πλέξιμο αρμών) επάνω στα στοιχεία των φορέων (μεταλλικών ή ξύλινων) με βίδες (δεν 
θα καρφωθούν) ανά 200 mm στην περίμετρο των φύλλων και 300 mm σε ενδιάμεσες 
θέσεις. Οι διαστάσεις των πλακών, το σχέδιο τοποθέτησης τους, καθώς και η στεγάνωση 
των αρμών μεταξύ των φύλλων, θα ορισθούν από την επίβλεψη σε συνδυασμό με όσα 
ορίζονται στην μελέτη. To κόντρα πλακέ που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι θαλάσσης, 
κατάλληλο για εξωτερική χρήση, δηλαδή κατά την παραγωγή του θα έχουν 
χρησιμοποιηθεί αδιάβροχες κόλλες WBP (weather and boil proof), το είδος δε του ξύλου 
που θα χρησιμοποιηθεί στις εξωτερικές στρώσεις θα είναι επιλογής της επίβλεψης. Ήτοι 
υλικά γενικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και 
στερέωσης, μετά της πλήρους διαμόρφωσης των απολήξεων των επενδύσεων.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) επιφάνειας που επενδύεται.  
 
ΕΥΡΩ: 39,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.8 
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Πλήρης κάλυψη οροφών (ταβάνια) απλού γραμμικού σχεδίου, με σανίδες, πηχάκια 
αρμοκάλυψης, περιμετρική κορνίζα, και εσωτερικό σκελετό ανάρτησης, πιστό αντίγραφο 
του υπάρχοντος 
 
ΟΙΚ- N.52.98.01  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5294. 
 
Πλήρης κάλυψη οροφών (ταβάνια) απλού γραμμικού σχεδίου, με σανίδες, πηχάκια 
αρμοκάλυψης και περιμετρική κορνίζα, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου. Οι σανίδες 
καθαρού πάχους 20 mm, στερεώνονται επάνω σε εσωτερικό αφανή σκελετό από 
καδρόνια από λευκή ξυλεία, που αναρτώνται από τα ζευκτά της στέγης ή τις ξύλινες 
δοκούς του πατώματος. Περιμετρικά της οροφής κατασκευάζεται ξύλινη κορνίζα, ενώ κατά 
μήκος των αρμών των σανίδων τοποθετούνται πηχάκια από άροζη ξυλεία, όλα κατάλληλα 
μορφωμενα. Όλες οι επί μερους ξύλινες διατομες θα είναι ίδιων διαστάσεων και 
διαμόρφωσης όπως οι υπάρχουσες, η δε κατασκευή θα είναι ίδιου τρόπου κατασκευής με 
τα υπάρχοντα. Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι λευκή, προελεύσεως Κεντρικής 
Ευρώπης, όσον το δυνατόν άροζη, όλες δε οι εμφανείς επιφάνειες θα παραδωθούν 
τριμενες έτοιμες για βαφή. Ήτοι ξυλεία γενικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους 
κατασκευής και ανάρτησης της οροφής, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες 
της επίβλεψης, συμπεριλαμβανομενων και του εσωτερικού σκελετού, των 
αρμοκάλυπτρων και των κορνιζών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) πραγματικής επιφάνειας οροφής.  
 
ΕΥΡΩ :  46,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.9 
 
Πλήρης κάλυψη οροφών (ταβάνια) ειδικού σύνθετου σχεδίου, με σανίδες, πήχεις 
διαμόρφωσης φατνωμάτων, περιμετρική κορνίζα, και εσωτερικό σκελετό, πιστό αντίγραφο 
του υπάρχοντος 
 
ΟΙΚ- N.52.98.02  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5294. 
 
Πλήρης κάλυψη οροφών (ταβάνια) ειδικού σύνθετου σχεδίου, με σανίδες, πήχεις 
διαμόρφωσης φατνωμάτων και περιμετρική κορνίζα, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου. 
Οι σανίδες καθαρού πάχους 20 mm, στερεώνονται επάνω σε εσωτερικό αφανή σκελετό 
από καδρόνια από λευκή ξυλεία, που αναρτώνται από τα ζευκτά της στέγης ή τις ξύλινες 
δοκούς του πατώματος. Περιμετρικά της οροφής κατασκευάζεται ξύλινη κορνίζα, ενώ τα 
φατνώματα διαμορφώνονται με πήχεις-σανίδες, όλα κατάλληλα μορφωμενα. Όλες οι επί 
μερους ξύλινες διατομες θα είναι ίδιων διαστάσεων και διαμόρφωσης όπως οι 
υπάρχουσες, η δε κατασκευή θα είναι ίδιου τρόπου κατασκευής με τα υπάρχοντα. Η 
ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι λευκή, προελεύσεως Κεντρικής Ευρώπης, όσον το 
δυνατόν άροζη, όλες δε οι εμφανείς επιφάνειες θα παραδωθούν τριμενες έτοιμες για 
βαφή. Ήτοι ξυλεία γενικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής και 
ανάρτησης της οροφής, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης, 
συμπεριλαμβανομενων και του εσωτερικού σκελετού, των αρμοκάλυπτρων και των 
κορνιζών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) πραγματικής επιφάνειας οροφής.  
 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  71 
 

ΕΥΡΩ :  70,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.10 
 
Αποξήλωση ξύλινων περίτεχνων οροφών (ταβανιών) με μεγάλη προσοχή 
 
ΟΙΚ- N.52.98.03  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5294. 
 
Αποξήλωση ξύλινων περίτεχνων οροφών (ταβανιών) με μεγάλη προσοχή, οιουδήποτε 
τύπου, σχεδίου, τρόπου και υλικών κατασκευής, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με την προσεκτική μεταφορά των ταβανιών  
σε χώρο που θα υποδείξει η επίβλεψη, σε ειδικό εργαστήριο ή εναλλακτικά με διατήρηση 
της οροφής με άλλο ασφαλή τρόπο (π.χ. ανάρτηση) που θα υποδείξει ο ανάδοχος και θα 
εγκριθεί από την επίβλεψη, προκειμένου να γίνει η συντήρηση και η επισκευή τους. Η όλη 
εργασία θα εκτελεστεί από εξειδικευμενο προσωπικό, η μεθοδολογία δε 
αποσυναρμολόγησης, μεταφοράς και αποθήκευσης θα γίνει μετά από μελέτη από ειδικούς 
συντηρητές. Η τιμή περιλαμβάνει ικριώματα, δάπεδα εργασίας, τις τυχόν αναγκαίες 
υποστυλώσεις ή αντιστηρίξεις, τα απαραίτητα υλικά, εργαλεία,  προεργασίες και εργασίες  
για την ολοκληρωμενη και ασφαλή αποξήλωση, την πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση 
όλης της διαδικασίας καθώς και την ασφαλή μεταφορά και φύλαξή των τεμαχίων.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ:  30,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.11 
 
Συντήρηση, επισκευή και επανατοποθέτηση υφιστάμενων ξύλινων περίτεχνων οροφών 
(ταβανιών)  
 
ΟΙΚ- N.52.98.03  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5294. 
 
Συντήρηση,  επισκευή και επανατοποθέτηση υφιστάμενων ξύλινων περίτεχνων οροφών 
(ταβανιών) που έχουν αποξηλωθεί, οιουδήποτε τύπου, σχεδίου, τρόπου και υλικών 
κατασκευής.  Η συντήρηση-συντήρηση περιλαμβάνει τις εξής εργασίες : καθαρισμό όλων 
των επιφανειών από νεότερες μπογιές, συγκόλληση – σταθεροποίηση σανίδων και  
πήχεων  αντικατάσταση σαθρών τμημάτων και αισθητική αποκατάσταση των φθορών του 
αυθεντικού διακόσμου στην τελική επιφάνεια. Επίσης περιλαμβάνεται κάθε αναγκαία 
ξυλουργική εργασία για την προσαρμογή των διαστάσεων των ταβανιών στις νέες τους 
διαστάσεις. Οι επιφάνειες καθαρίζονται με διαβρωτικό υλικό (paint remover) το οποίο μετά 
τη δράση του αφαιρείται με οργανικούς διαλύτες και κατόπιν με χρήση ακετόνης 
απομακρύνονται τα υπολείμματα χρωμάτων, θα παραδοθούν δε έτοιμες για βαφή. Οι 
συγκολλήσεις των ξύλων γίνονται με ξυλόκολλα και η αντικατάσταση σαθρών τμημάτων 
με ξύλα παρόμοιας ποιότητας και μηχανικής αντοχής με τα ξύλα κατασκευής. Μετά την 
ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών το ταβάνι τοποθετείται στην νέα του θέση και 
αναρτάται όπου απαιτείται με νέο εσωτερικό ξύλινο σκελετό λευκής ξυλείας, προελεύσεως 
Κεντρικής Ευρώπης σύμφωνα με τήν αρχική κατασκευαστική τυπολογία. Σημειώνεται ότι, 
η τοποθέτηση του ξύλινου σκελετού και το αλφάδιασμά του, θα γίνει με ακριβείς μετρήσεις 
επί τόπου, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές λεπτομερειες και την αρχική κατάσταση των 
σταθμών. 
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Η όλη εργασία θα εκτετεστεί από εξειδικευμενο προσωπικό, η μεθοδολογία δε μεταφοράς, 
συναρμολόγησης, και τοποθέτησης θα γίνει μετά από μελέτη από ειδικούς συντηρητές. Η 
τιμή περιλαμβάνει ικριώματα, δάπεδα εργασίας, τις τυχόν αναγκαίες υποστυλώσεις ή 
αντιστηρίξεις, τα απαραίτητα υλικά, εργαλεία,  προεργασίες και εργασίες  για την 
ολοκληρωμενη και ασφαλή συντήρηση-επισκευή και τοποθέτηση, και την πλήρη 
φωτογραφική τεκμηρίωση όλης της διαδικασίας.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ:  70,00 
 
53. ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ 
 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
 
α)  Η κατασκευή ψευδοπατώματος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των άρθρων όταν 

αυτό αναφέρεται ρητά στην περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται 
διαφορετικά στην μελέτη, το ψευδοπάτωμα θα αποτελείται:: 

-  από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 
200 mm και υγρασία μικρότερη από 10%  

-  από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς 
τοποθέτηση  

- από μοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm με υγρασία μικρότερη από 10%. 
 

β)  Στην τιμή των άρθρων συμπεριλαμβάνεται ανηγμενη η κατασκευή των διατάξεων 
αερισμού του καδρονιαρίσματος (αρμός μεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του 
ψευδοσοβατεπιού). 

 
γ)  Η ενδεχόμενη κατασκευή στρώσεως γαρμπιλομωσαϊκού, στρώσεως στεγνής άμμου, 

στρώσεως απομόνωσης υγρασίας,  φράγματος υδρατμών, στρώσης διακοπής 
κτυπογενούς θορύβου ή θερμομονωτικής στρώσης, τιμολογούνται ιδιαίτερα, εκτός 
άν στην περιγραφή του άρθρου αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνονται στην τιμή 
μονάδας. 

 
δ)  Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής με τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

δ1)  Υγρασία ξυλείας 

o τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης μεσογείου, 
ελάτης και ερυθροελάτης  9-15% 

o δρυός   7-13% 
o κολλητές λωρίδες  7-11%  

δ2)  Ανοχές των διαστάσεων: 

o πάχους  - 0,5 mm έως + 0,1 mm  
o πλάτους  ± 0,7%  
o μήκους  ± 0,2 mm 
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Α.Τ. : ΣΤ.12 
 
Δάπεδο ραμποτέ από λωρίδες ξυλείας δρυός Α΄ ποιότητας, πλάτους 150-200 mm σε 
διάφορα μήκη 
 
ΟΙΚ- Ν.53.21.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5323   
 
Δάπεδο ραμποτέ από λωρίδες ξυλείας δρυός  Α΄ ποιότητας, πλάτους 150-200 mm σε 
διάφορα μήκη, που τοποθετούνται καρφωτά επάνω σε υπάρχον πέτσωμα από κόντρα 
πλακέ, αφού παρεμβληθεί διάστρωση σε όλη την επιφάνεια ειδικού ελαστικού τάπητα 
ηχομόνωσης ενδεικτικού τύπου ETHAFOAM ή παρόμοιου, πάχους 5 mm, κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα". Τα μήκη 
των σανίδων που θα χρησιμοποιηθούν σε ποσοστό επί της συνολικής επιφάνειας 
δαπέδου που διαστρώνεται είναι, l=1,00 m ποσοστό 20%, l=1,50 m ποσοστό 30% και 
l=2,00 m ποσοστό 50%, κατά τα λοιπά σύμφωνα  με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες 
της επίβλεψης. Ήτοι υλικά γενικά, μικροϋλικά, ηχομονωτικός τάπητας και εργασία 
πλήρους κατασκευής του δαπέδου, ξυσίματος και τριψίματος με υαλόχαρτο και πλήρους  
καθαρισμού  της επιφάνειας, έτοιμης για βερνίκωμα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 
 
ΕΥΡΩ:   50,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.13 
 
Επενδύσεις δαπέδων με πλάκες από πολυστρωματικό κόντρα πλακέ θαλάσσης (WBP) 
(τουλάχιστον 5 στρώσεων), συνολικού πάχους 16 mm 
 
ΠΤΟΕ N.53.50.01  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5281 
 
Επενδύσεις δαπέδων με πλάκες από πολυστρωματικό κόντρα πλακέ θαλάσσης (WBP) 
(τουλάχιστον 5 στρώσεων), συνολικού πάχους 16 mm, οιωνδήποτε διαστάσεων και 
σχεδίου επένδυσης, και σε οποιοδήποτε σημείο του έργου. Οι πλάκες με τις μεγιστες 
δυνατές διαστάσεις (ελαχιστοποίηση αρμών) θα βιδωθούν με όχι συνεχείς αρμούς 
(πλέξιμο αρμών) επάνω στα στοιχεία των φορέων (μεταλλικών ή ξύλινων) με βίδες (δεν 
θα καρφωθούν) ανά 200 mm στην περίμετρο των φύλλων και 300 mm σε ενδιάμεσες 
θέσεις. To κόντρα πλακέ που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι θαλάσσης, κατάλληλο για 
εξωτερική χρήση, δηλαδή κατά την παραγωγή του θα έχουν χρησιμοποιηθεί αδιάβροχες 
κόλλες WBP (weather and boil proof). Οι διαστάσεις των πλακών, το σχέδιο τοποθέτησης 
τους και η διαμόρφωση των αρμών μεταξύ των πλακών και των περιμετρικών στοιχείων 
ορίζονται στα σχέδια ή θα καθορισθούν επί τόπου από την επίβλεψη.  
Ήτοι υλικά γενικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης 
και στερέωσης, μετά της πλήρους διαμόρφωσης των απολήξεων των επενδύσεων.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) πραγματικής επιφάνειας  
 
ΕΥΡΩ:   34,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.14 
 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  74 
 

Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία τύπου δρυός 
  
ΟΙΚ-  53.50.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5353 
 
Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου δρυός πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και 
μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμενα και τοποθετημενα με ατσαλόπροκες ή 
UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε 
κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου), με τα 
ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις εγκοπές-αρμούς 
αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα για τη δημιουργία 
διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως τοποθετημενα. 
 
Τιμή ανά τρέχον μετρο (m) 
 
ΕΥΡΩ:   7,30 
 
54. ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ 

 
Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν 
εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμες μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 

- Όλα τα απαιτούμενα συνδετικά μεσα, όπως γαλβανισμενα εν θερμώ καρφιά, 
ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμενα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και 
στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ. 

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 
- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων 

από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, 
σιλικόνης, πολυουραιθάνης κλπ),   

- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο 
πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμενη λάμα 
διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό 
στήριξης της κάσσας, 

- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μεχρι 
τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης, 

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό 
αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται 
μεγαλύτερα στα επιμερους άθρα), 

- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 
- Oι προδιαμορφωμενες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και 

λοιπών εξαρτημάτων, 
-  Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 
- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  
- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm 

ενώ αν παραμενουν θα είναι από εμποτισμενη ξυλεία πάχους 22 mm) και η 
στήριξή τους, 

- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 
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- Όλα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά 
της ασφάλισης και κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται 
στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,  

β) Στις τιμες μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο 
αντίστοιχο άρθρο): 

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  
- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια. 

γ) Οι τιμες μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της 
βασικής δομικής ξυλείας του κουφώματος μεχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού 
αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 
 Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο 

τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο νέος. 
 
Α.Τ. : ΣΤ.15 
 
Παράθυρα του τύπου Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6 και Π7 της μελέτης, πιστά αντίγραφα των 
υπαρχόντων, αποτελούμενα από μονόφυλλα ή πολύφυλλα υαλοστάσια με ή χωρίς 
σταθερούς φεγγίτες (τζαμιλίκια), από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ ποιότητας 
 
ΟΙΚ-  Ν.54.23.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5421   
 
Παράθυρα του τύπου Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6 και Π7 της μελέτης, πιστά αντίγραφα των 
υπαρχόντων, αποτελούμενα από μονόφυλλα ή πολύφυλλα υαλοστάσια με ή χωρίς 
σταθερούς φεγγίτες, (τζαμιλίκια) με φύλλα περιστρεφόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο 
άξονα, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ ποιότητας, περαστών, οποιωνδήποτε διαστάσεων 
και σχεδίων, με κάσσα, πλαίσια φύλλων (τελάρα), καϊτια, νεροχύτη ατόφιο, πηχάκια 
διπλών υαλοπινάκων, κλπ. όλα από ξυλεία ίδιας ποιότητας και κορδόνι πολυπροπυλένιου 
σε εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας. Όλες οι επί μέρους ξύλινες 
διατομες θα είναι ίδιων διαστάσεων και διαμόρφωσης όπως οι υπάρχουσες, η δε 
κατασκευή των υαλοστασίων θα είναι ίδιου τρόπου κατασκευής με τα υπάρχοντα. Τα 
υαλοστάσια θα φέρουν όλα τα προβλεπόμενα σιδερικά ανάρτησης, στερέωσης και 
λειτουργίας (μεντεσεδες, σύρτες, κλειδαριές, μπάρες ασφάλισης –κορδομοίρια- κλπ. 
μεταλλικά εξαρτήματα) όλα πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων, με πρόβλεψη για την 
τοποθέτηση των υπαρχουσών σιδεριών (όπου αυτές προβλέπονται) μετά την 
αποκατάσταση τους που πληρώνεται με άλλο άρθρο του τιμολογίου, κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις οδηγίες της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 
"Ξύλινα κουφώματα". Ήτοι ξυλεία γενικά, μικροϋλικά, παντός είδους σιδερικά, ικριώματα 
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2)  

 
ΕΥΡΩ:    185,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.16 
 
Παράθυρα του τύπου Π1, Π2, Π3 και  Π4 της μελέτης, πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων, 
αποτελούμενα από πολύφυλλα υαλοστάσια με ή χωρίς σταθερούς φεγγίτες (τζαμιλίκια) 
και ταμπλαδωτά εσώφυλλα (σκούρα), από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ ποιότητας 
 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  76 
 

ΟΙΚ-  Ν.54.23.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5421   
 
Παράθυρα του τύπου Π1, Π2, Π3 και Π4 της μελέτης, πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων, 
αποτελούμενα από πολύφυλλα υαλοστάσια με ή χωρίς σταθερούς φεγγίτες, (τζαμιλίκια) 
και ταμπλαδωτά εσώφυλλα (σκούρα), που τοποθετούνται στην εσωτερική πλευρά του 
κουφώματος, με φύλλα περιστρεφόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, από ξυλεία 
τύπου Σουηδίας Α’ ποιότητας, περαστών, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων, με 
κάσσα, πλαίσια φύλλων (τελάρα), καϊτια, νεροχύτη ατόφιο, πηχάκια διπλών υαλοπινάκων, 
ενδιάμεση τραβέρσα, καθρέφτες (ταμπλάδες) κλπ. όλα από ξυλεία ίδιας ποιότητας και 
κορδόνι πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας στα 
υαλοστάσια. Όλες οι επί μέρους ξύλινες διατομές θα είναι ίδιων διαστάσεων και 
διαμόρφωσης όπως οι υπάρχουσες, η δε κατασκευή των υαλοστασίων και των 
εσώφυλλων (σκούρα) θα είναι ίδιου τρόπου κατασκευής με τα υπάρχοντα. Τα υαλοστάσια 
και τα εσώφυλλα θα φέρουν όλα τα προβλεπόμενα σιδερικά ανάρτησης, στερέωσης και 
λειτουργίας (μεντεσεδες, σύρτες, κλειδαριές, μπάρες ασφάλισης –κορδομοίρια- κλπ. 
μεταλλικά εξαρτήματα) όλα πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων, με πρόβλεψη για την 
τοποθέτηση των υπαρχουσών σιδεριών (όπου αυτές προβλέπονται) μετά την 
αποκατάσταση τους που πληρώνεται με άλλο άρθρο του τιμολογίου, κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις οδηγίες της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 
"Ξύλινα κουφώματα". Ήτοι ξυλεία γενικά, μικροϋλικά, παντός είδους σιδερικά, ικριώματα 
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2)  

 
ΕΥΡΩ:   380,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.17 
 
Εξωστόθυρες του τύπου ΕΘ1 και ΕΘ5 της μελέτης, πιστά αντίγραφα των υπαρχουσών, 
αποτελούμενα από δίφυλλα υαλοστάσια με ταμπλάδες στο κάτω μέρος και σταθερούς 
φεγγίτες, (τζαμιλίκια) και ταμπλαδωτά εσώφυλλα (σκούρα), από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ 
ποιότητας 
 
ΟΙΚ-  Ν.54.23.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5421   
 
Εξωστόθυρες του τύπου ΕΘ1 και ΕΘ5 της μελέτης, πιστά αντίγραφα των υπαρχουσών, 
αποτελούμενα από δίφυλλα υαλοστάσια με ταμπλάδες στο κάτω μέρος και σταθερούς 
φεγγίτες, (τζαμιλίκια) και ταμπλαδωτά εσώφυλλα (σκούρα) που τοποθετούνται στην 
εσωτερική πλευρά του κουφώματος, με φύλλα περιστρεφόμενα περί κατακόρυφο άξονα, 
από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ ποιότητας, περαστών, οποιωνδήποτε διαστάσεων και 
σχεδίων, με κάσσα, πλαίσια φύλλων (τελάρα), καϊτια, νεροχύτη ατόφιο, πηχάκια διπλών 
υαλοπινάκων, ενδιάμεση τραβέρσα, καθρέφτες (ταμπλάδες) κλπ. όλα από ξυλεία ίδιας 
ποιότητας και κορδόνι πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση 
ανεμοστεγανότητας. Όλες οι επί μέρους ξύλινες διατομές θα είναι ίδιων διαστάσεων και 
διαμόρφωσης όπως οι υπάρχουσες, η δε κατασκευή των υαλοστασίων και των 
εσωφύλλων (σκούρα) θα είναι ίδιου τρόπου κατασκευής με τα υπάρχοντα. Εξωτερικά των 
υαλοστασίων θα τοποθετηθεί σταθερό μεταλλικό αντικουνουπικό πλέγμα που θα 
στερεωθεί στην κάσσα με ξύλινα πηχάκια. Τα υαλοστάσια και τα εσώφυλλα θα φέρουν 
όλα τα προβλεπόμενα σιδερικά ανάρτησης, στερέωσης και λειτουργίας (μεντεσεδες, 
σύρτες, κλειδαριές, μπάρες ασφάλισης –κορδομοίρια- κλπ. μεταλλικά εξαρτήματα) όλα 
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πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων, με πρόβλεψη για την τοποθέτηση των υπαρχουσών 
σιδεριών (όπου αυτές προβλέπονται) μετά την αποκατάσταση τους που πληρώνεται με 
άλλο άρθρο του τιμολογίου, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις οδηγίες 
της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα".  Ήτοι ξυλεία γενικά, 
μικροϋλικά, παντός είδους σιδερικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής, 
τοποθέτησης και στερέωσης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2)  

 
ΕΥΡΩ:   418,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.18 
 
Εξώθυρες του τύπου ΕΘ3 και ΕΘ4 της μελέτης, πιστά αντίγραφα των υπαρχουσών, 
δίφυλλες με ταμπλάδες με ή χωρίς σταθερούς φεγγίτες, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ 
ποιότητας 
 
ΟΙΚ-  Ν.54.23.04 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5441.1   
 
Εξώθυρες του τύπου ΕΘ3 και ΕΘ4 της μελέτης, πιστά αντίγραφα των υπαρχουσών, 
δίφυλλες με ταμπλάδες με ή χωρίς σταθερούς φεγγίτες, με φύλλα περιστρεφόμενα περί 
κατακόρυφο άξονα, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ ποιότητας, περαστών, οποιωνδήποτε 
διαστάσεων και σχεδίων, με κάσσα, πλαίσια φύλλων (τελάρα), νεροχύτη ατόφιο, 
ενδιάμεσες τραβέρσες, καθρέφτες (ταμπλάδες) κλπ. όλα από ξυλεία ίδιας ποιότητας και 
κορδόνι πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας στα 
υαλοστάσια. Όλες οι επί μέρους ξύλινες διατομές θα είναι ίδιων διαστάσεων και 
διαμόρφωσης όπως οι υπάρχουσες, η δε κατασκευή των θα είναι ίδιου τρόπου 
κατασκευής με τα υπάρχοντα. Οι θύρες θα φέρουν όλα τα προβλεπόμενα σιδερικά 
ανάρτησης, στερέωσης και λειτουργίας (μεντεσεδες, σύρτες, κλειδαριές, μπάρες 
ασφάλισης –κορδομοίρια- κλπ. μεταλλικά εξαρτήματα) όλα πιστά αντίγραφα των 
υπαρχόντων, με πρόβλεψη για την τοποθέτηση των υπαρχουσών σιδεριών (όπου αυτές 
προβλέπονται) μετά την αποκατάσταση τους που πληρώνεται με άλλο άρθρο του 
τιμολογίου, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις οδηγίες της επίβλεψης 
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα". Ήτοι ξυλεία γενικά, μικροϋλικά, παντός 
είδους σιδερικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και 
στερέωσης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2)  

 
ΕΥΡΩ:   280,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.19 
 
Εξωστόθυρες του τύπου ΕΘ6 και ΕΘ7 της μελέτης, πιστά αντίγραφα των υπαρχουσών, 
αποτελούμενα από δίφυλλα υαλοστάσια με ταμπλάδες στο κάτω μέρος και σταθερούς 
φεγγίτες, (τζαμιλίκια), από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ ποιότητας 
 
ΟΙΚ-  Ν.54.23.05 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5421   
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Εξωστόθυρες του τύπου ΕΘ1 και ΕΘ5 της μελέτης, πιστά αντίγραφα των υπαρχουσών, 
αποτελούμενα από δίφυλλα υαλοστάσια με ταμπλάδες στο κάτω μέρος και σταθερούς 
φεγγίτες, (τζαμιλίκια), με φύλλα περιστρεφόμενα περί κατακόρυφο άξονα, από ξυλεία 
τύπου Σουηδίας Α’ ποιότητας, περαστών, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων, με 
κάσσα, πλαίσια φύλλων (τελάρα), καϊτια, νεροχύτη ατόφιο, πηχάκια διπλών υαλοπινάκων, 
ενδιάμεση τραβέρσα, καθρέφτες (ταμπλάδες) κλπ. όλα από ξυλεία ίδιας ποιότητας και 
κορδόνι πολυπροπυλένιου σε εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας στα 
υαλοστάσια. Όλες οι επί μέρους ξύλινες διατομές θα είναι ίδιων διαστάσεων και 
διαμόρφωσης όπως οι υπάρχουσες, η δε κατασκευή των υαλοστασίων και των 
εσωφύλλων (σκούρα) θα είναι ίδιου τρόπου κατασκευής με τα υπάρχοντα. Τα υαλοστάσια 
θα φέρουν όλα τα προβλεπόμενα σιδερικά ανάρτησης, στερέωσης και λειτουργίας 
(μεντεσεδες, σύρτες, κλειδαριές, μπάρες ασφάλισης –κορδομοίρια- κλπ. μεταλλικά 
εξαρτήματα) όλα πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων, με πρόβλεψη για την τοποθέτηση 
των υπαρχουσών σιδεριών (όπου αυτές προβλέπονται) μετά την αποκατάσταση τους που 
πληρώνεται με άλλο άρθρο του τιμολογίου, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης, τις οδηγίες της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα".  Ήτοι 
ξυλεία γενικά, μικροϋλικά, παντός είδους σιδερικά, ικριώματα και εργασία πλήρους 
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2)  

 
ΕΥΡΩ:   210,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.20 
 
Αυλόθυρα του τύπου ΕΘ8 της μελέτης, πιστό αντίγραφο της υπάρχουσας, δίφυλλη με 
ταμπλάδες, από ξυλεία Καστανιάς Α’ ποιότητας 
 
ΟΙΚ-  Ν.54.23.06 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5441.1   
 
Αυλόθυρα του τύπου ΕΘ8 της μελέτης, πιστό αντίγραφο της υπάρχουσας, δίφυλλη με 
ταμπλάδες, με φύλλα περιστρεφόμενα περί κατακόρυφο άξονα, από ξυλεία Καστανιάς Α’ 
ποιότητας, περαστών, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων, με κάσσα, πλαίσια 
φύλλων (τελάρα), νεροχύτη ατόφιο, ενδιάμεσες τραβέρσες, καθρέφτες (ταμπλάδες) κλπ. 
όλα από ξυλεία ίδιας ποιότητας. Όλες οι επί μέρους ξύλινες διατομές θα είναι ίδιων 
διαστάσεων και διαμόρφωσης όπως η υπάρχουσα, η δε κατασκευή της θα είναι ίδιου 
τρόπου κατασκευής με την υπάρχουσα. Η θύρας θα φέρει όλα τα προβλεπόμενα σιδερικά 
ανάρτησης, στερέωσης και λειτουργίας (μεντεσεδες, σύρτες, κλειδαριές, μπάρες 
ασφάλισης –κορδομοίρια- κλπ. μεταλλικά εξαρτήματα) όλα πιστά αντίγραφα των 
υπαρχόντων, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις οδηγίες της επίβλεψης 
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα". Ήτοι ξυλεία γενικά, μικροϋλικά, παντός 
είδους σιδερικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και 
στερέωσης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2)  

 
ΕΥΡΩ:   320,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.21 
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Εξώθυρα του τύπου ΕΘ2 της μελέτης, πιστό αντίγραφο της υπάρχουσας, δίφυλλη με 
ταμπλάδες και σταθερό φεγγίτη, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ ποιότητας 
 
ΟΙΚ-  Ν.54.23.07 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5441.1   
 
Εξώθυρα του τύπου ΕΘ2 της μελέτης, πιστό αντίγραφο της υπάρχουσας, δίφυλλη με 
ταμπλάδες και σταθερό φεγγίτη, με φύλλα περιστρεφόμενα περί κατακόρυφο άξονα, από 
ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ ποιότητας, περαστής, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων, 
με κάσσα, πλαίσια φύλλων (τελάρα), νεροχύτη ατόφιο, ενδιάμεσες τραβέρσες, καθρέφτες 
(ταμπλάδες) κλπ. όλα από ξυλεία ίδιας ποιότητας και κορδόνι πολυπροπυλένιου σε 
εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας. Όλες οι επί μέρους ξύλινες 
διατομές θα είναι ίδιων διαστάσεων και διαμόρφωσης με την υπάρχουσα, η δε κατασκευή 
των θα είναι ίδιου τρόπου κατασκευής με την υπάρχουσα. Η θύρας θα φέρει όλα τα 
προβλεπόμενα σιδερικά ανάρτησης, στερέωσης και λειτουργίας (μεντεσεδες, σύρτες, 
κλειδαριές, μπάρες ασφάλισης –κορδομοίρια- κλπ. μεταλλικά εξαρτήματα) όλα πιστά 
αντίγραφα των υπαρχόντων, με πρόβλεψη για την τοποθέτηση των υπαρχουσών 
σιδεριών (όπου αυτές προβλέπονται) μετά την αποκατάσταση τους που πληρώνεται με 
άλλο άρθρο του τιμολογίου, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις οδηγίες 
της επίβλεψης και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα". Ήτοι ξυλεία γενικά, 
μικροϋλικά, παντός είδους σιδερικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής, 
τοποθέτησης και στερέωσης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2)  

 
ΕΥΡΩ:   320,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.22 
 
Θύρες εσωτερικές ξύλινες μονόφυλλες ή δίφυλλες ταμπλαδωτές του τύπου Θ2, Θ3, Θ4 
και Θ6 της μελέτης, πιστά αντίγραφα των υπαρχουσών, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ 
ποιότητας 
 
ΟΙΚ- Ν.54.41.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5441.1  
 
Θύρες εσωτερικές ξύλινες μονόφυλλες ή δίφυλλες ταμπλαδωτές του τύπου Θ2, Θ3, Θ4 
και Θ6 της μελέτης, πιστά αντίγραφα των υπαρχουσών, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ 
ποιότητας, περαστών, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων,  με κάσσα, πλαίσια 
φύλλων (τελάρα), μεσοκάσσια, ενδιάμεσες τραβέρσες, καθρέφτες (ταμπλάδες), καϊτια, 
πηχάκια υαλοπινάκων (όπου προβλέπονται), περβάζια, κλπ. όλα από ξυλεία ίδιας 
ποιότητας. Όλες οι επί μέρους ξύλινες διατομές θα είναι ίδιων διαστάσεων και 
διαμόρφωσης όπως οι υπάρχουσες, η δε κατασκευή των θυρών θα είναι ίδιου τρόπου 
κατασκευής με τις υπάρχουσες. Οι θύρες θα φέρουν όλα τα προβλεπόμενα σιδερικά 
ανάρτησης, στερέωσης και λειτουργίας (μεντεσεδες, σύρτες, κλειδαριές, μπάρες 
ασφάλισης –κορδομοίρια- κλπ. μεταλλικά εξαρτήματα) όλα πιστά αντίγραφα των 
υπαρχόντων, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις οδηγίες της επίβλεψης 
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα". Ήτοι ξυλεία γενικά, μικροϋλικά, παντός 
είδους σιδερικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) 
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ΕΥΡΩ:  230,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.23 
 
Θύρα εσωτερική ξύλινη ταμπλαδωτή πολύφυλλη με αναδιπλούμενα φύλλα, του τύπου Θ7 
της μελέτης, πιστό αντίγραφο των υπαρχουσών ταμπλαδωτών θυρών, από ξυλεία τύπου 
Σουηδίας Α’ ποιότητας 
 
ΟΙΚ- Ν.54.41.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5441.1  
 
Θύρα εσωτερική ξύλινη ταμπλαδωτή πολύφυλλη με αναδιπλούμενα φύλλα, του τύπου Θ7 
της μελέτης, πιστό αντίγραφο των υπαρχουσών ταμπλαδωτών θυρών, από ξυλεία τύπου 
Σουηδίας Α’ ποιότητας, περαστών, με κάσσα, πλαίσια φύλλων (τελάρα), μεσοκάσσια, 
ενδιάμεσες τραβέρσες, καθρέφτες (ταμπλάδες), περβάζια, κλπ. όλα από ξυλεία ίδιας 
ποιότητας. Όλες οι επί μέρους ξύλινες διατομές θα είναι ίδιων διαστάσεων και 
διαμόρφωσης όπως οι υπάρχουσες, η δε κατασκευή των θυρών θα είναι ίδιου τρόπου 
κατασκευής με τις υπάρχουσες. Οι θύρες θα φέρουν όλα τα προβλεπόμενα σιδερικά 
ανάρτησης, στερέωσης και λειτουργίας (μεντεσεδες, σύρτες, κλειδαριές, μπάρες 
ασφάλισης –κορδομοίρια- κλπ. μεταλλικά εξαρτήματα) όλα πιστά αντίγραφα των 
υπαρχόντων, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις οδηγίες της επίβλεψης 
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα". Ήτοι ξυλεία γενικά, μικροϋλικά, παντός 
είδους σιδερικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ:  300,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.24 
 
Θύρες εσωτερικές ξύλινες μονόφυλλες ή δίφυλλες χωρικού τύπου «ραμποτέ» του τύπου 
Θ1 και Θ5 της μελέτης, πιστά αντίγραφα των υπαρχουσών, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ 
ποιότητας 
 
ΟΙΚ- Ν.54.57.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5431  
 
Θύρες εσωτερικές ξύλινες μονόφυλλες ή δίφυλλες χωρικού τύπου «ραμποτέ» του τύπου 
Θ1 και Θ5 της μελέτης πιστά αντίγραφα των υπαρχουσών, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ 
ποιότητας, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, με κάσσα, φύλλα από σανίδες που 
συνδέονται με εντορμίες και γλωτίδες (ραμποτέ, αρσενικοθήλυκο) με λεπτή διακόσμηση 
(τσιμπουκάκι) και ενισχύσεις (τραβέρσες, τρέσσα), περβάζια, κλπ. όλα από ξυλεία ίδιας 
ποιότητας. Όλες οι επί μερους ξύλινες διατομες θα είναι ίδιων διαστάσεων και 
διαμόρφωσης όπως οι υπάρχουσες, η δε κατασκευή των θυρών θα είναι ίδιου τρόπου 
κατασκευής με τις υπάρχουσες. Οι θύρες θα φέρουν όλα τα προβλεπόμενα σιδερικά 
ανάρτησης, στερέωσης και λειτουργίας (μεντεσέδες, σύρτες, κλειδαριές, μπάρες 
ασφάλισης –κορδομοίρια- κλπ. μεταλλικά εξαρτήματα) όλα πιστά αντίγραφα των 
υπαρχόντων, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τις οδηγίες της επίβλεψης 
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα". Ήτοι ξυλεία γενικά, μικροϋλικά, παντός 
είδους σιδερικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2). 
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ΕΥΡΩ:  145,00 
 
55. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ 
 
Α.Τ. : ΣΤ.25 
 
Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας 
 
ΟΙΚ-  55.01.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5501.1  
 
Βαθμίδες και πλατύσκαλα κλίμακας ευθύγραμμης, λοξής, καμπύλης ή περιστροφικής, από 
ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας με πλάτη και ύψη βαθμίδων σύμφωνα με το σχέδιο, με 
πάτημα πάχους 5 cm, ρίχτια πάχους 2 cm, με βαθμιδοφόρους πάχους 5 cm, διατομή 
κεντρικού στύλου 16Χ16 cm (σε περιστροφική κλίμακα) και εν γένει υλικά κατασκευής, 
συναρμολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης και εργασία κατασκευής 
συμπεριλαμβανομενων γλυφών απλού σχεδίου του στύλου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μετρο (m) 
 
ΕΥΡΩ: 112,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.26 
 
Επένδυση πατημάτων βαθμίδων και πλατυσκάλων κλίμακας με ξυλεία Ιroko πάχους 40 
mm 
  
ΟΙΚ- Ν.55.05.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5501.1 
 
Επένδυση πατημάτων βαθμίδων και πλατυσκάλων κλίμακας με ξυλεία Iroko συνολικού 
πάχους 40 mm με πλάτος λωρίδων 150 mm, οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου. Τα 
πατήματα στερεώνονται με αφανή τρόπο επάνω επάνω στη φέρουσα κατασκευή της 
κλίμακας. Ήτοι υλικά γενικά μικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης 
και στερέωσης επί τόπου, συμπεριλαμβανομενων των ειδικών στηριγμάτων, καθώς και το 
ξύσιμο και τρίψιμο των επιφανειών ώστε να είναι έτοιμες για βερνίκωμα.  Η τιμή θεωρείται 
σαν μεση τιμή και ισχύει για πατήματα και πλατύσκαλα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) πραγματικής επιφάνειας πατημάτων-πλατυσκάλων σε 
ορθή προβολή.  
 
ΕΥΡΩ: 60,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.27 
 
Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα, από ξυλεία δρυός αρίστης 
ποιότητας 
 
ΟΙΚ-  55.10.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5511.1  
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Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα, απλού σχεδίου, από ξυλεία δρυός 
αρίστης ποιότητας, με χειρολισθήρα ευθυγράμμο διατομής 9Χ9 cm, ακραίων και 
ενδιαμεσων ορθοστατών 14Χ14 cm και κιγκλίδων ευθύγραμμων διατομής κυκλικής ή 
ορθογωνικής 5Χ5 cm ή σχετικής, σε μεταξύ τους απόσταση ανάλογα με το σχέδιο από 13 
έως 20 cm και εν γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής συνθέσεως, τοποθετήσεως 
και στερεώσεως συμπεριλαμβανομενης της διαμόρφωσης της διατομής του 
χειρολισθήρος, των ορθοστατών και των κιγκλίδων είτε με τόρνο είτε με γλυφές. 
 
Τιμή ανά τρέχον μετρο (m) αναπτύγματος χειρολισθήρα 
 
ΕΥΡΩ:   67,50 
 
56. ΕΡΜΑΡΙΑ – ΠΑΓΚΟΙ ΚΛΠ 
 
Α.Τ. : ΣΤ.28 
 
Συρτάρια επιφάνειας μεχρι 0,30 m2 για ξύλινα ερμάρια οιουδήποτε τύπου, σχεδίου και 
διαστάσεων 
 
ΟΙΚ- Ν.56.12.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5613.1  
 
Συρτάρια επιφάνειας μεχρι 0,30 m2 για ξύλινα ερμάρια οιουδήποτε τύπου, σχεδίου και 
διαστάσεων, εμφανή στην όψη του ερμαρίου, ίδιας κατασκευής και με τα ίδια υλικά με 
αυτά των φύλλων των ερμαρίων. Τα συρτάρια κατασκευάζονται από MDF συνολικού 
πάχους 16 mm για τα πλαϊνά και πάχους 8 mm για τον πυθμενα, αμφίπλευρα 
επενδυμενου με μελαμίνη, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, 
με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες και κόλλα, καθώς και με κατάλληλες 
εντορμίες, φέρουν δε απλούς μεταλλικούς τυποποιημενους οδηγούς λειτουργίας του 
συρταριού, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 
"Εντοιχισμενα ή σταθερά έπιπλα ". Ήτοι υλικά γενικά, μικροϋλικά, μηχανισμοί λειτουργίας 
συρταριού, χειρολαβές επιλογής της επίβλεψης, και εργασία πλήρους κατασκευής, 
τοποθέτησης και προσαρμογής στα ερμάρια που τοποθετούνται.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
 
ΕΥΡΩ:  30,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.29 
 
Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL 
 
ΟΙΚ- 56.21 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5617  
 
Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και πλάτους 
90 cm περίπου, που περιλαμβάνει:  
α)  Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με  επικάλυψη 

από άκαυστη φορμάϊκα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με 
στρογγυλευμενες ακμες στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα 
υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα. 
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β)  Ανοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την 
υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.  

γ)  Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με 
αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού 
υλικού. 

Πλήρως περαιωμενη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, 
επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την 
μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης. 
 
ΕΥΡΩ:  28,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.30 
 
Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή τυποποιημένα 
 
ΟΙΚ- 56.23 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5613.1  
 
Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν 
συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμενα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 
mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των 
επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμενα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
 Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμενων οπών με φρεζάρισμα 
 Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm 
 Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμενες 

και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα 
με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με 
στρογγυλευμενες ακμες.  

 Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά 
και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από 
ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμενες ακμες.  

 Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσεδων 
βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομενων.  

 Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ 
για την προστασία τους από την υγρασία. 

 Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 
mm.  

 
Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται χωριστά.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης. 
 
ΕΥΡΩ:  225,00 
 
61. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 
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Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 

 
 (α) Στις τιμες μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), 
στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση – 
ΕΤΑ -, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν απαιτείται, 
στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ 
γαλβανισμενα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας 
(νεοπρένιο, EPDM κλπ),  

- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 
 
(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών 

στοιχείων των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με 
βάση τη μονάδα μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με 
βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 

 
Α.Τ. : ΣΤ.31 
 
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm   
 
ΟΙΚ- 61.05 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6104  
 
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή 
πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε 
σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, 
συνδεδεμενων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μεσα από ειδικά 
διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκόλληση, 
σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών 
δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμενου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με 
σήμανση CE). 
Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα μεταλλικών 
πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  
Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμενων ανυψωτικών μεσων.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 
 
ΕΥΡΩ:   2,70 
 
Α.Τ. : ΣΤ.32 
 
Σύνθετος φέρων οργανισμός εξωτερικού μεταλλικού κλιμακοστασίου, μετά της βαφής του 
 
ΟΙΚ- Ν.61.14.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6104  
 
Σύνθετος φέρων οργανισμός εξωτερικών μεταλλικών κλιμακοστασίων. Περιλαμβάνονται 
όλες οι απαραίτητες σιδηροκατασκευές με σιδηροδοκούς ΗΕΒ, ΙΡΕ, UΝΡ, που είναι 
απαραίτητες για την πλήρη εργασία κατασκευής και ανέγερσης του φέροντα οργανισμού 
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του εξωτερικού μεταλλικού κλιμακοστασίου, πλήρως συναρμολογημενων επί τόπου του 
έργου, βάσει των σχεδίων και των λεπτομερειών της μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές, 
τα σχέδια κατεργασίας και τις οδηγίες της επίβλεψης.  
Δηλαδή αξία υλικών στο εργοστάσιο (μορφοχάλυβας, λάμες, αγκύρια, κοχλίες κοινοί και 
ΗV, ηλεκτρόδια συγκολλήσεων και λοιπά μικροϋλικά) ηυξημενα για φθορά και απομείωση. 
Δαπάνες κατεργασίας και ηλεκτροσυγκολλήσεων στο εργαστάσιο αυξημενες για χρήση 
της εγκατάστασης, του εξοπλισμού, μηχανημάτων,εργαλείων κ.λ.π. και της διοικητικής και 
επιστημονικής μεριμνας του εργοστασίου κατασκευής. Δαπάνες αντισκωριακής βαφής σε 
δύο στρώσεις καθώς και τελικής βαφής στο εργοστάσιο σε χρώμα επιλογής της 
επίβλεψης. Δαπάνες σύνταξης των σχεδίων κατεργασίας. Φόρτωση, μεταφορά και 
εκφόρτωση επί τόπου του έργου. Δαπάνες συνεργείου ελέγχου των θέσεων και 
τοποθέτησης των ανυψωτικών μεσων, συσκευών, εργαλείων, ικριωμάτων κ.λ.π. καθώς 
και δαπάνες εργατοτεχνικές και δαπάνες επιστημονικής και τεχνικής επιστασίας για τη 
μελέτη της ανέγερσης, την ανέγερση, τη συναρμολόγηση και την αποκατάσταση τυχόν 
ελαττωματικών στοιχείων ή συνδέσμων. Δαπάνες καθαρισμού όλων των μεταλλικών 
στοιχείων με τον κατάλληλο τρόπο καθώς και τοπικής αποκατάστασης της εργοστασιακής 
βαφής. Γενικά κάθε δαπάνη άμεσος ή έμμεσος, έστω και εάν δεν αναφέρεται παραπάνω 
αλλά είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου σύμφωνα με τα σχέδια. 
Διευκρινίζεται οτι στην επιμετρηση θα περιληφθούν όλα τα στοιχεία που επιμετρούνται, 
εκτός από τα στοιχεία σύνδεσης, δηλαδή κοχλίες, ηλεκτροσυγκολλήσεις κ.λ.π. η αξία των 
οποίων περιλαμβάνεται στην ανά Kg τιμή. Η πυκνότητα και διάταξη των κολλήσεων θα 
γίνει σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης με πλήρη τήρηση των προδιαγραφών εκτέλεσης 
μεταλλικών κατασκευών.  Δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία 
πλήρους κατασκευής.  Διευκρινίζεται ότι στην επιμετρηση θα περιληφθούν όλα τα στοιχεία 
που επιμετρούνται, εκτός από τα στοιχεία σύνδεσης, δηλαδή κοχλίες, 
ηλεκτροσυγκολλήσεις κλπ. η αξία των οποίων περιλαμβάνεται στην ανά Kg τιμή. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
ΕΥΡΩ:   3,20 
 
Α.Τ. : ΣΤ.33 
 
Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο 
 
ΟΙΚ- 61.19 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6119  
 
Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο προσδενόμενο σε υπάρχοντα 
σιδηρό ή ξύλινο σκελετό με γαλβανισμενο σύρμα ή στερεουμενο με ήλους ανά 50 cm το 
πολύ και γενικά υλικά και μικροϋλικά και ιικριώματα καθώς και εργασία πλήρους 
κατασκευής.   
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ:  4,50 
  
Α.Τ. : ΣΤ.34 
 
Μεταλλικοί υδροσυλλέκτες συλλογής ομβρίων (ντερέδες) από  γαλβανισμενη λαμαρίνα 
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ΟΙΚ- N.61.34.03  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7231. 
 
Μεταλλικοί υδροσυλλέκτες συλλογής ομβρίων (ντερέδες) από γαλβανισμενη λαμαρίνα, 
πάχους 1 mm, ημικυκλικής διατομής F 10 mm, που στερεώνονται στην άκρη των γείσων 
με ειδικά γαλβανισμενα στηρίγματα.  Οι ντερέδες τοποθετούνται με κλίση προς τα σημεία 
απορροής, όπου και αντιστοιχούν οι κατακόρυφες υδροροές. Μετά την τοποθέτηση τους 
βάφονται με διπλή στρώση ελαοχρώματος του άρθρου ΟΙΚ- 77.55, αφού προηγηθεί 
εφαρμογή διπλής στρώσης ειδικού primer πρόσφυσης στις γαλβανισμενες επιφάνειες. 
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι 
υλικά γενικά, μικροϋλικά, ικριώματα, ειδικά τεμάχια και εργασία πλήρους κατασκευής, 
τοποθέτησης, στερέωσης και βαφής. 
 
Τιμή ανά μετρο μήκους (m) υδροσσυλέκτη . 
 
ΕΥΡΩ:  25,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.35 
 
Μεταλλικές υδρορροές συλλογής ομβρίων στεγών από γαλβανισμενη σιδηροσωλήνα 
χωρίς ραφή, διαμετρου Φ100 mm 
 
ΟΙΚ- N.61.34.04  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7231. 
 
Μεταλλικές υδρορροές συλλογής ομβρίων στεγών από γαλβανισμενη σιδηροσωλήνα 
χωρίς ραφή, διαμετρου Φ100 mm, που στερεώνεται επί των τοίχων με κατάλληλης 
μορφής γαλβανισμενα διμερή στηρίγματα. Στο σημείο συναρμογής με τον οριζόντιο 
υδροσυλέκτη (ντερέ), στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης και στην απόληξη της υδρορροής 
τοποθετούνται ειδικά τεμάχια. Μετά την τοποθέτηση τους βάφονται με διπλή στρώση 
ελαοχρώματος του άρθρου ΟΙΚ- 77.55, αφού προηγηθεί εφαρμογή διπλής στρώσης 
ειδικού primer πρόσφυσης στις γαλβανισμενες επιφάνειες. Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. Ήτοι υλικά γενικά, μικροϋλικά, 
ικριώματα, ειδικά τεμάχια και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και 
βαφής.  
 
Τιμή ανά μετρο μήκους (m) υδροσσυλέκτη με ανηγμενη την τιμή των ειδικών τεμαχίων. 
 
ΕΥΡΩ:  30,00   
 
64. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ 
 
Α.Τ. : ΣΤ.36 
 
Αποκατάσταση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων εξωστών κτιρίου  
 
ΟΙΚ- Ν. 64.03.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6403   
 
Αποκατάσταση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων εξωστών κτιρίου, με αφαίρεση παλαιών 
βαφών και μεταγενέστερων προσθηκών, συμπλήρωση ελλειπόντων στοιχείων, εξυγίανση 
των μεταλλικών επιφανειών και εκ νέου βαφή τους. Η τιμή περιλαμβάνει τα εξής: 1) 
Αφαίρεση των κιγκλιδωμάτων με προσοχή, και μεταφορά σε χώρο κατάλληλο για την 
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εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. 2) Αφαίρεση των παλαιότερων στρώσεων βαφών με 
φλόγα οξυγόνου ή ακετυλενίου και όπου απαιτείται με αμμοβολή με σκληρά αποξεστικά 
υλικά όπως χαλαζιακή άμμο για την πλήρη απομάκρυνση των υπολειμμάτων οξείδωσης. 
Στην περίπτωση αυτή  λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των λίθινων επιφανειών και 
την συλλογή και απομάκρυνση της άμμου. 3) Συμπλήρωση ελλειπόντων σιδηρών 
στοιχείων ή εξαιρετικά αποσαθρωμένων με αφαίρεση των οξειδωμενων υπολειμμάτων με 
ταχυτροχό, και τοποθέτηση νέων σιδηρών στοιχείων όμοιων με τα αυθεντικά ως προς τις 
διαστάσεις και τη μορφή, με ηλεκτροσυγκόλληση. Καθαρισμός των περιοχών 
συγκόλλησης από τα χαλαρά υπολείμματα και τρόχισμα. 3) Επανατοποθέτηση στις 
προβλεπόμενες θέσεις σε πλήρη συσχετισμό με τις λοιπές δομικές εργασίες, και 
στερέωση επί τόπου. 4) Βαφή των καθαρών και επισκευασμένων επιφανειών που 
περιλαμβάνει δύο στρώσεις αντιδιαβρωτικού υποστρώματος και δύο στρώσεις βαφής με 
υλικά με βάση τα οξείδια ψευδαργύρου. Για την προετοιμασία της επιφάνειας που 
προσφέρει ανοδική προστασία στο σίδηρο χρησιμοποιείται φωσφορικός ψευδάργυρος 
ενδεικτικού τύπου Brillux Multigrund 227 ή ισοδύναμου τύπου και για την βαφή υλικό 
ενδεικτικού τύπου Brillux Impredur ή ισοδύναμου τύπου σε απόχρωση επιλογής της 
επίβλεψης. Ήτοι υλικά γενικά, ικριώματα, χρήση μηχανημάτων και εργασία για την πλήρη 
αποκατάσταση των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2)  όψης κιγκλιδώματος σε ορθή προβολή  
 
ΕΥΡΩ:   100,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.37 
 
Αποκατάσταση μεταλλικών σιδεριών ασφαλείας (φεγγίτες) ξύλινων θυρών και παραθύρων  
κτιρίου  
 
ΟΙΚ- Ν. 64.03.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6403   
 
Αποκατάσταση μεταλλικών σιδεριών ασφαλείας (φεγγίτες) ξύλινων θυρών και παραθύρων 
κτιρίου, με αφαίρεση παλαιών βαφών και μεταγενέστερων προσθηκών, συμπλήρωση 
ελλειπόντων στοιχείων, αποκατάσταση των στηρίξεών τους στην κάσα, εξυγίανση των 
μεταλλικών επιφανειών και εκ νέου βαφή τους, κατά τα λοιπά σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο άρθρο ΟΙΚ-Ν.64.03.01 του παρόντος τιμολογίου. Στην τιμή του άρθρου αυτού 
περιλαμβάνεται επίσης η αποξήλωση και η επανατοποθέτηση τους μετά την 
αποκατάσταση.  Ήτοι υλικά γενικά, ικριώματα, χρήση μηχανημάτων και εργασία για την 
πλήρη αποκατάσταση των μεταλλικών σιδεριών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2)  όψης κιγκλιδώματος σε ορθή προβολή  
 
ΕΥΡΩ:   70,00 
 
Α.Τ. : ΣΤ.38 
 
Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους συνήθων διατομών 
 
ΟΙΚ- 64.01.01  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6401. 
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Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων απλού σχεδίου, εξωστών, κλιμάκων, 
περιφράξεων κλπ., από ευθύγραμμες ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η 
προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η 
εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
ΕΥΡΩ:   4,50 
 
Α.Τ. : ΣΤ.39 
 
Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα 
 
ΟΙΚ- 64.03  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6401. 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων 
κλπ, πολυσύνθετου σχεδίου από ράβδους συνήθων διατομών αλλά πυκνές και 
οιουδήποτε σχεδίου που γενικά συνδέονται με εντορμίες και ήλωση με ή χωρίς 
χυτοσιδηρές κεφαλές στους ήλους ή άλλα διακοσμητικά στοιχεία. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και 
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των 
κιγκλιδωμάτων. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και 
στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των 
κιγκλιδωμάτων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
ΕΥΡΩ:   6,70 
 
 
ΟΜΑΔΑ : Ζ - ΛΟΙΠΑ –ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
 
72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 
 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 

α)  Στις τιμες μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα 
(εργασία και υλικά): 
- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές 

καταλήξεις κλπ). 
- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. 
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 
- Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με 

σύρμα από σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμενα άγκιστρα,  
αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμενα καρφιά κλπ. 

- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε 
σύνθεσης), στην περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης 

- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των 
οπών στις κάτω απολήξεις επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια. 
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- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών 
απολήξεων καπνοδόχων κλπ, 

- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα 
αντίστοιχα πρόσμικτα αυτών. 

 
β)  Στις τιμες των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν 

αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  
γαλβανισμενης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμμενου αλλουμινίου. 

 
γ)  Οι τιμες μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  

ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο 
και τις ενδεχόμενες αυξημενες επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται 
από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των 
μετρων ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 
Α.Τ. : Ζ.1 
 
Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια (βυζαντινά) 
 
ΟΙΚ- Ν.72.05.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7204  
 
Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια (βυζαντινά) με τα απαιτούμενα 
κορυφοκεραμίδια, οριζόντιους (επίπεδους) στρωτήρες γείσου και. ακροκεραμίδια που θα 
γίνει εν ξηρώ πάνω στο πέτσωμα κατά τον συνήθη παραδοσιακό τρόπο της περιοχής 
"δετά", με συγκράτηση των κεραμιδιών μεταξύ τους με ειδικά αγκύρια από γαλβανισμένο 
σύρμα πάχους 2 mm διαμορφωμένα σε σχήμα 5 με υποδοχή υποκειμένου και 
υπερκειμένου κεραμιδιού που συγκρατιούνται και στο πέτσωμα κάθε 4 σειρές μέσω 
γαλβανισμένου σύρματος Φ 5 mm καρφωμένου με δίχαλα καρφιά γαλβανισμένα. 
Τοποθέτηση κεραμιδιών κολυμβητή με ασβεστοκονίαμα 1:2.5 θα γίνει μόνο των 
ακροκεραμίδιων, των οριζόντιων στρωτήρων του γείσου και των κορυφοκεραμιδιών, με τις 
εκατέρωθεν αυτών σειρές κεραμιδιών, θα δοθεί δε ιδιαίτερη σημασία στους καλυπτήρες 
της στέγης, στους οριζόντιους στρωτήρες του γείσου, και στα ακροκεραμίδια ούτως ώστε 
η στέγη να παρουσιάζει την πραγματική παλαιά μορφή της, γι αυτό και όλα τα πιο πάνω, 
πλην των στρωτήρων (λουκιών) θα προέρχονται είτε από την αποξήλωση της 
υπάρχουσας επικάλυψης είτε θα είναι ίδια χειροποίητα από την αγορά (παλαιά υλικά). Οι 
στρωτήρες θα είναι καινούργιοι μηχανοποίητοι. Η επικάλυψη και η στεγάνωση των 
συναρμογών στέγης με κατακόρυφα στοιχεία θα γίνει με μολυβδόφυλλα κολλητά. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, οι φθορές τους, τα 
απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία πλήρους τοποθέτησης.   
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) ανεπτυγμενης επιφανείας 

 
ΕΥΡΩ:   35,00 
 
Α.Τ. : Ζ.2 
 
Πάγκος νιπτήρων χώρων υγιεινής από πλάκες μαλακού μαρμάρου πάχους 3 cm, 
προέλευσης ΠΑΡΝΩΝΑ (λευκό), με κρέμαση στις όψεις του  

 
ΟΙΚ- N.75.81.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7578  
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Πάγκος νιπτήρων χώρων υγιεινής από πλάκες μαλακού μαρμάρου πάχους 3 cm, 
προέλευσης ΠΑΡΝΩΝΑ (λευκό), με κρέμαση στις όψεις του από το ίδιο μάρμαρο, 
οιωνδήποτε διαστάσεων πάγκου, μορφής και σχεδίου. Ο πάγκος φέρει οπές κυκλικής ή 
οβάλ μορφής, κατάλληλα μορφωμενες για την τοποθέτηση των νιπτήρων, στηρίζεται δε 
επάνω σε εσωτερικό αφανή μεταλλικό σκελετό από γαλβανισμένες διατομές 
μορφοσιδήρου που στηρίζονται επάνω στα παρακείμενα δομικά στοιχεία. Ο τοίχος πάνω 
από την επιφάνεια του πάγκου επενδύεται με λωρίδα πλάτους 20 cm από το ίδιο 
μάρμαρο, αλλά πάχους 2 cm που κολλιέται με ειδική μαρμαρόκολλα επάνω στον τοίχο, 
κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα  σχέδια  της  μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.  
Ήτοι πλάκες μαρμάρου ενιαίες σε όλο το μήκος του πάγκου, υλικά και εργασία 
κατασκευής και στήριξης του μεταλλικού σκελετού, λοιπά υλικά και εργασία κοπής 
πλακών, διάνοιξης οπών τοποθέτησης μπαταριών και νιπτήρων (ελλειψοειδούς ή 
κυκλικού σχήματος), λειότριψης, στίλβωσης, στεγανοποίησης του πάγκου με κατάλληλα 
υλικά, τοποθέτησης, αρμολογήματος και καθαρισμού και γενικά κάθε είδους υλικό και 
εργασία πλήρους κατασκευής.  
 
Tιμή ανά τρέχον μετρο μήκους όψης πάγκου (m). 
 
ΕΥΡΩ:  145,00 
 
76. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 
 
Α.Τ. : Ζ.3 
 
Υαλοπίνακες απλοί διαφανείς πάχους 6,0 mm επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού 
 
ΟΙΚ- 76.01.04 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7604.2 
 
Υαλοπίνακες απλοί διαφανείς πάχους 5,0 mm, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως 
τοποθετημενοι με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους 
(ξύλινους ή μεταλλικούς) επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2)   
 
ΕΥΡΩ: 32,40 
 
Α.Τ. : Ζ.4 
 
Διπλοί θερμοηχομονωτικοί υαλοπίνακες, με αεροστεγές διάκενο, συνολικού πάχους 22 
mm (6+ 10 +6) 
 
ΟΙΚ- Ν.76.28.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7690.2  
 
Διπλοί θερμοηχομονωτικοί υαλοπίνακες, με αεροστεγές διάκενο, συνολικού πάχους 22 
mm (6+10+6), οιωνδήποτε  διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-
02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό", πλήρως τοποθετημενοι σε οποιοδήποτε 
πλαίσιο (ξύλινο, σιδερένιο, κλπ.) με πλαστικοελαστικά  παρεμβύσματα EPDM, που 
εξασφαλίζουν πλήρη και ασφαλή εφαρμογή των υαλοπινάκων των κουφωμάτων, με 
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αντοχή σε απόσχιση, διάβρωση, μόνιμες τάσεις θλίψεως και σταθερότητα στην ηλιακή 
ακτινοβολία και τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας (-40 έως 100ο C), η αξία των 
περιέχεται στην τιμή του άρθρου αυτού. Οι υαλοπίνακες αποτελούνται από δύο 
υαλοπίνακες Float λευκούς (άχρωμους) Ευρωπαϊκής προέλευσης πάχους 6 ο καθένας, με 
ενδιάμεσο  διάκενο  πάχους 10 mm που γεμίζει με αφυδατωμενο αέρα. Η απόσταση 
μεταξύ των υαλοπινάκων προσδιορίζεται από αλουμινένιο πλαίσιο που περιέχει 
υγραπορροφητικό (αποξηραντικό) υλικό. Το σύνολο υαλοπίνακες- πλαίσιο  θα είναι 
σφραγισμενο περιμετρικά με την τεχνική της διπλής σφράγισης (Double Sealing  System) 
με  ειδικές ελαστικές  μονωτικές ουσίες που παρέχουν τέλεια στεγανότητα, αναλλοίωτη 
στο χρόνο, του εσωτερικού διάκενου από νερό και υδρατμούς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί ώστε οι εσωτερικές πλευρές των υαλοπινάκων να είναι  απολύτως καθαρές. Η 
έδραση των υαλοπινάκων, που δεν περιβάλλονται από λάστιχα σχήματος Π, επί των 
πλαισίων των κουφωμάτων θα γίνει με παρεμβολή 2 μικρών "τάκων" από αδρανές, 
αδιάβροχο, ασυμπίεστο και όχι σκληρότερο από τον υαλοπίνακα υλικό, όπως κατάλληλο 
ξύλο (οξυά ή δρυς) ή πλαστικό. Οι υαλοπίνακες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά του 
εργοστασίου παραγωγής τους ως προς τις θερμομονωτικές και ηχομονωτικές τους 
ιδιότητες. Επίσης, θα συνοδεύονται από εγγύηση ως προς τη στεγανότητά τους. Ήτοι 
υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2)   
 
ΕΥΡΩ:   65,20 
 
Α.Τ. : Ζ.5 
 
Καθρέπτες χώρων υγιεινής οιωνδήποτε διαστάσεων 
 
ΟΙΚ- Ν.76.30.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7609.1  
 
Καθρέπτες χώρων υγιεινής οιωνδήποτε διαστάσεων, που αποτελούνται από 
επαργυρωμενα κρύσταλλα πάχους 5 mm. Οι καθρέπτες με την απαιτούμενη σχετική 
επεξεργασία στην επιφάνεια (επαργύρωση και βερνίκωμα προστασίας επαργύρωσης, 
ώστε να είναι απρόσβλητοι από την υγρασία) φέρουν κατεργασία της περιμετρου με 
μπιζωτάρισμα. Οι καθρέπτες, διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια, στερεώνονται απ΄ 
ευθείας επάνω σε επενδεδυμενους με πλακίδια τοίχους, με επικόλληση με κατάλληλες 
ταινίες επικόλλησης διπλής όψης και σιλικόνη τοπικά με στεγανό πλαισίωμα της 
περιμετρου (ξύλινο ή ανοξείδωτο προφίλ) κατά τη στερέωσή τους στους τοίχους, κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Ήτοι υλικά, μικροϋλικά και εργασία  πλήρους 
κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2)   
 
ΕΥΡΩ:   50,00 
 
77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί 
όροι: 
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α)   Στις τιμες των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμενες οι εργασίες και τα απαιτούμενα 
μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 
κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα 
θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής 
(κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμενων επιφανειών 
από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

 
β)  Τα έτοιμα συσκευασμενα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 

θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 
αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας 
για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   

 
γ)  Όταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την 

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 
εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν 
προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμενο ύψος.  

 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 

Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό 
που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμενο, με μεριμνα του Αναδόχου με 
τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μεσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμενη στις τιμες μονάδας. 

 
Α.Τ. : Ζ.6 
 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 
ΟΙΚ- 77.55 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7755  
 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
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 μετρο (m2).  
 
ΕΥΡΩ: 6,70 
 
Α.Τ. : Ζ.7 
 
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημενης 
πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου 
 
ΟΙΚ- 77.71.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7771  
 
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-
05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 
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Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, 
διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση 
με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημενης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η 
διαλύτου. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2).  
 
ΕΥΡΩ:   10,70 
 
Α.Τ. : Ζ.8 
 
Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων, κλιμάκων και κιγκλιδωμάτων, με ειδικό βερνίκι 
νερού με μεγάλη αντοχή σε βαρειά χρήση 
 
ΟΙΚ- Ν.77.72.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7768  
 
Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων, κλιμάκων και κιγκλιδωμάτων, με ειδικό βερνίκι νερού με 
μεγάλη αντοχή σε βαρειά χρήση, που εμποτίζει το ξύλο χωρίς να δημιουργεί επιφανειακό 
στρώμα και γυαλάδα. Ήτοι συμπληρωματική επεξεργασία της επιφανείας του δαπέδου για 
την επίτευξη λείας επιφάνειας κατάλληλης για βερνίκωμα, πλήρης απόξεση της 
επιφανείας με κατάλληλο μηχάνημα εφοδιασμενο με απορροφητήρα, ψιλοστοκάρισμα, 1η 
στρώση βερνικιού, τρίψιμο και καθάρισμα, 2η στρώση εκτελουμενη όπως πρώτη και 3η 
στρώση (τελική) χωρίς τρίψιμο. Υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμός επί τόπου και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2).  
 
ΕΥΡΩ:   8,30 
 
Α.Τ. : Ζ.9 
 
Βερνίκωμα ξυλίνων επιφανειών παντός είδους, με ματ βερνίκι εμποτισμού του ξύλου 
 
ΟΙΚ- Ν.77.73.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7768  
 
Βερνίκωμα ξυλίνων επιφανειών παντός είδους, με ματ βερνίκι εμποτισμού του ξύλου, που 
δεν δημιουργεί επιφανειακό στρώμα και γυαλάδα. Οι ξύλινες επιφάνειες ψιλοστοκάρονται 
όπου απαιτείται και τρίβονται με γυαλόχαρτο για την επίτευξη λείας επιφάνειας 
κατάλληλης για βερνίκωμα. Στη συνέχεια εφαρμόζεται το βερνίκι σε τρεις στρώσεις (1η 
στρώση αστάρωμα και δύο επάλληλα χέρια με ενδιάμεσο ελαφρό τρίψιμο των 
επιφανειών). Ήτοι υλικά, μικροϋλικά και εργασία πλήρους εφαρμογής του υλικού. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 
ΕΥΡΩ:   8,30 
 
Α.Τ. : Ζ.10 
 
Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
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ΟΙΚ- 77.80.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7785.1 
 
Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής 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 μετρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ:   9,00 
 
Α.Τ. : Ζ.11 
 
Ειδικοί εξωτερικοί χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων διά ανοργάνων 
αντιστατικών χρωμάτων υδρυάλου  
 
ΟΙΚ- Ν.77.85.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7785.1 
 
Ειδικοί εξωτερικοί χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων διά ανοργάνων 
αντιστατικών χρωμάτων υδρυάλου, ενδεικτικού τύπου KEIM GRANITAL ή ισοδύναμου, 
αρίστης ποιότητας καί καταλλήλων προδιαγραφών (μη δημιουργεία κρούστας, μη 
υδατοπερατά από έξω προς τα μέσα, υδρατμοπερατά από μέσα προς τα έξω, δηλαδή 
αναπνοή, μη αλλοίωση της αισθητικής υφής, αντοχή στις καιρικές συνθήκες καί 
περιβαντολογικές καταπονήσεις, δηλαδή σε χημική και μηχανική δράση, κλπ), σύμφωνα 
με VOB/C DIN 18363 2.4.1., σε απόχρωση επιλογής της επίβλεψης, σε τρεις διαστρώσεις 
και αστάρι και με κατάλληλη προετοιμασία των επιφανειών με τριψίματα, στοκαρίσματα 
κλπ , σε οποιαδήποτε στάθμη καί ύψος από το δάπεδο εργασίας, πού περιλαμβάνουν: 
α)Την προετοιμασία των επιφανειών γιά την επίτευξη της επιθυμητής επιπεδοποιήσης καί 
την δημιουργία κατάλληλης καθαρής επιφάνειας από ξένες ύλες καί παλαιά χρώματα. 
β) Την εφαρμογή ασταριού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τού κατασκευαστή. 
γ)Την εφαρμογή τριών στρώσεων από το υλικό, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
τού κατασκευαστή. 
δ)Την δοκιμαστική εφαρμογή τού χρώματος μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητόν. 
Τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαφοροποιήσεις των χρωμάτων στην ίδια επιφάνεια 
καί την προεργασία πού απαιτείται γιά την έντεχνη εφαρμογή τους. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής τού χρώματος καί εφαρμογής, υλικά και 
μικρουλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη,  την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων" καί τις εντολές της επίβλεψης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ:   12,70 
 
Α.Τ. : Ζ.12 
 
Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρήση 
ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα 
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ΟΙΚ- 77.81.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7786.1 
 
Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος, 
με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 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 μετρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ:   13,50 
 
Α.Τ. : Ζ.13 
 
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 
 
ΟΙΚ- 77.84.02 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7786.1 
 
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, με σπατουλάρισμα της 
γυψοσανίδας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων". 
Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των 
γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την 
μείωση της απορροφήτικότητάς της), σπατουλάρισμα των επιφανειών και διάστρωση δύο 
στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί 
τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
 
ΕΥΡΩ:   12,40 
 
Α.Τ. : Ζ.14 
 
Αντιπυρική επάλειψη ξυλίνων επιφανειών 
  
ΟΙΚ- 77.94 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7744  
 
Επαλείψεις επιφανείας (sealers) ή εμποτισμοί (impregnators) ξύλου, για προστασία έναντι 
της φωτιάς επί 60 λεπτά,  οποιαδήποτε μορφής ξυλίνων επιφανειών, μετά από κατάλληλο 
καθαρισμό και προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής με primer (υπόστρωμα) συμβατού 
με την βασική βαφή, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 
 
Τα υλικά της αντιπυρικής επάλειψης ή εμποτισμού υπόκεινται στην έγκριση της 
Υπηρεσίας, μετάα από σχετική πρόταση του Αναδόχου συνοδευόμενη από πλήρη τεχνικά 
στοιχεία του προϊόντος. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφάνειας 
 
ΕΥΡΩ:   22,50  
 
Α.Τ. : Ζ.15 
 
Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών 
  
ΟΙΚ- 77.96 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7744  
 
Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του ξύλου 
έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ). Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια του σκευάσματος, η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας, η εφαρμογή 
στρώσης εμποτισμού αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων ακρυλικής βάσεως πάχους 
80 μm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2)  
 
ΕΥΡΩ:   2,80 
 
Α.Τ. : Ζ.16 
 
Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους 
  
ΟΙΚ- 77.99 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7744  
 
Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου 
ύψους, πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας (εδάφους, 
πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών).   
 
Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για 
την εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2)  
 
ΕΥΡΩ:   0,34  
 
79.   ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ – ΗΧΟΥ -ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 
 
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
 
(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμερους χαρακτηριστικών 

αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του 
προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά 
από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών 
δεδομενων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε 
παρεμφερή έργα.  
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(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του 
προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην 
συσκευασία.   

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμενων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 
Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό 
που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμενο, με μεριμνα του Αναδόχου με 
τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μεσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμενη στις τιμες μονάδας.  

 
Α.Τ. : Ζ.17 
 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ 
 
ΟΙΚ- 79.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7901  
 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό υλικό εφαρμοζόμενο εν θερμώ, 
εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί 
τόπου, θέρμανση αυτού και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2).  
 
ΕΥΡΩ:   1,70 
 
Α.Τ. : Ζ.18 
 
Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 
 
ΟΙΚ- 79.08 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7903  
 
Επίστρωση με προαναμιγμενα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμενης 
συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμενη επί οποιασδήποτε 
επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο 
καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα 
με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού 
πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή 
του. 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών 
που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. 
 
ΕΥΡΩ:  5,60  
 
Α.Τ. : Ζ.19 
 
Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες οπλισμενες με πολυεστερικό πλέγμα και με 
επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων 
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ΟΙΚ- 79.11.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7912  
 
Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη οπλισμενη με πολυεστερικό πλέγμα και με 
επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 
"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες". 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της 
επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμενη ασφαλτόκολλα, η 
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση 
στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμες, γωνίες 
και συναρμογές, και απολήξεις. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) καλυπτομενης επιφανείας  

 
ΕΥΡΩ:   14,60 
 
Α.Τ. : Ζ.20 
 
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2 
 
ΟΙΚ- 79.15.03 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7914  
 
Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε 
θέσεις της κατασκευής, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, οιασδήποτε 
συστάσεως, βάρους 205 gr/m2. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) καλυπτομενης επιφανείας 

 
ΕΥΡΩ:   3,00 
 
Α.Τ. : Ζ.21 
 
Φράγματα υδρατμών με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm 
 
ΟΙΚ- 79.16.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7911  
 
Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 
mm, σε οποιαδήποτε θέση του έργου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας.  

 
ΕΥΡΩ:   0,55 
 
Α.Τ. : Ζ.22 
 
Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμενη λαμαρίνα 
 
ΟΙΚ-  79.17 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7244  
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Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια, 
με στραντζαριστή γαλβανισμενη λαμαρίνα πλάτους 200 mm περίπου και πάχους 1 mm, 
οιασδήποτε μορφής, με στηρίγματα από ειδικά γαλβανισμενα βύσματα και ειδικές 
ροδέλες, και σφράγιση τών κενών με μαστίχα σιλικόνης, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-06-01-02 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC". 
 
Τιμή ανά τρέχον μετρο (m).  

 
ΕΥΡΩ:   2,80 
 
Α.Τ. : Ζ.23  
 
Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 
 
ΟΙΚ- 79.24 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7923  
 
Προσθήκη ινών προπυλενίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2, με σήμανση CE, σο νωπό 
σκυρόδεμα, πριν από την διάστρωσή του (στην βαρέλα), για την αποφυγή και τον έλεγχο 
επιφανειακών ρηγματώσεων που οφείλονται στην πλαστική ξήρανση κατά το πρώιμο 
στάδιο της ενυδάτωσης. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο ινών πολυπροπυλενίου (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που 
καθορίζονται στις εγκεκριμενες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες 
διαστρωθέντος σκυροδέματος. 

 
ΕΥΡΩ:   9,00 
 
Α.Τ. : Ζ.24 
 
Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμενης πολυστερίνης πάχους 
50 mm 
 
ΟΙΚ- 79.45 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7934  
 
Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης 
πολυστερίνης, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις 
δωμάτων".  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

 
ΕΥΡΩ:   14,00 
 
Α.Τ. : Ζ.25 
 
Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα, πάχους 50 mm 
 
ΟΙΚ- 79.55 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7934  
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Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα 
πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και 
εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 
"Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων".  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

 
ΕΥΡΩ:   14,00 
 
Α.Τ. : Ζ.26 
 
Αφαίρεση μεταγενέστερων μονόχρωμων στρωμάτων βαφής (αποκάλυψη οροφογραφιών και 
τοιχογραφιών), οιουδήποτε αριθμού στρωμάτων 
 
ΟΙΚ – Ν.75.90.06 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7122 
 
Αφαίρεση μεταγενέστερων μονόχρωμων στρωμάτων βαφής (αποκάλυψη οροφογραφιών και 
τοιχογραφιών), οιουδήποτε αριθμού στρωμάτων και υλικού βαφής, σύμφωνα με την μελέτη 
συντήρησης, τις τοπικές συνθήκες και τις εντολές της επίβλεψης. 
Τα στάδια της εφαρμογής περιλαμβάνουν: 
1-τοποθέτηση δαπέδων εργασίας προκειμένου να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ευχερούς 
εργασίας επί τοπου. 
2-διαδικασία αφαίρεσης των στρωμάτων βαφής, σύμφωνα με τις οδηγίες του συντηρητή 
έργων τέχνης. Η απομάκρυνση των μεταγενέστερων μονόχρωμων βαφών αποτελεί λεπτή 
εργασία καθώς δεν πρέπει να προκληθούν βλάβες (εκδορές ή απώλεια) στην ζωγραφική 
επιφάνεια. Η αφαίρεση θα γίνει με νυστέρι και μαλακά πινέλα για την απομάκρυνση των 
χαλαρών υλικών, θα πρέπει δε να αποφευχθεί η χρήση εργαλείων τα οποία μπορεί να 
προκαλέσουν εκδορές ή απώλειες στο ζωγραφικό στρώμα. Στις περιοχές που έχουν καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια θα χρησιμοποιηθούν οργανικοί διαλύτες και διαλυτικό βαφών 
τύπου Nitromors εφόσον το επιτρέπει το είδος του υποκείμενου διακόσμου. 
 
Πλήρης περαιωμενη εργασία, υλικά και μικρουλικά επί τοπου, σύμφωνα, με τις οδηγίες της 
αρμόδιας Υπηρεσίας Συντήρησης και των ειδικών επιστημόνων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m2) πραγματικής ζωγραφισμενης επιφάνειας). 
 
ΕΥΡΩ:   100,00 
 
Α.Τ. : Ζ.27 
 
Αναπαραγωγή σύνθετου ζωγραφικού διακόσμου  
 
ΟΙΚ- Ν.79.90.06   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7786  
 
Πλήρης αναπαραγωγή σύνθετου ζωγραφικού διακόσμου, πιστού αντιγράφου των 
αυθεντικών που υπάρχουν στους αντίστοιχους χώρους, σε νέες επιφάνειες που έχουν 
επανεπιχριστεί, στοκαριστεί και βαφεί με χρώματα ακρυλικά ή πολυβινυλικά. Η 
αναπαραγωγή γίνεται  με αντιγραφή του συνόλου  του αρχικού διακόσμου  (διακοσμητικά 
στοιχεία, φόντα κλπ)  για να αποδοθεί η συνολική αίσθηση του  σχεδίου του χώρου.  Οι 
χρωματικές συμπληρώσεις θα είναι ένα τόνο χαμηλότερο για να αποφευχθεί η σύγχυση 
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ως προς την αυθεντικότητα της ζωγραφικής. Η αποκατάσταση  γίνεται με ακρυλικά 
χρώματα τύπου Winsor & Newton, Golden ή ισοδύναμο που διαλύονται στο νερό, είναι 
πλήρως αντιστρεπτά και έχουν καλή συμπεριφορά στη διαδικασία γήρανσης, και κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη συντήρησης για τον τρόπο τελικής αποκατάστασης των 
επιφανειών. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από ειδικούς συντηρητές έργων τέχνης. Η τιμή 
περιλαμβάνει ικριώματα, δάπεδα εργασίας, τα απαραίτητα υλικά, εξαρτήματα  
προεργασίες και εργασίες  για την ολοκληρωμενη αναπαραγωγή.    
  
Τιμή ανά τετραγωνικό μετρο (m²). 
 
ΕΥΡΩ:  270,00 
 
Α.Τ. : Ζ.28 
 
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού 
 
ΠΡΣ- Α6  Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ-1620 
 
Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος ή φυτικής γης για την συμπλήρωση 
παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 ‘’Επένδυση πρανών-πλήρωση νησίδων με φυτική γη’’. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι φορτοεκφορτώσεις και οι πλάγιες μεταφορές των υλικών, η 
σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, η 
τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωσης της φυτικής γης ή/και του κηπευτικού 
χώματος και η συντήρησή τους μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. Ως 
συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα 
αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο συντήρησης), με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής 
ποσότητας φυτικών γαιών ή/και του κηπευτικού χώματος. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ:   2,60 
 
Α.Τ. : Ζ.29 
 
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων κατηγορίας Δ5 
 
ΠΡΣ- Δ1.5  Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ- 5210 
 
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων κατηγορίας Δ5, με τις δαπάνες συσκευασίας, 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης 
και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 
την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων 
σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 
ΕΥΡΩ:   45,00 
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Α.Τ. : Ζ.30 
 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων κατηγορίας Θ5 
 
ΠΡΣ- Δ2.5  Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ- 5210 
 
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων κατηγορίας Θ5, με τις δαπάνες συσκευασίας, 
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης 
και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά 
την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 
απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων 
σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

 
ΕΥΡΩ:   30,00 
 
Α.Τ. : Ζ.31 
 
Προμήθεια κηπευτικού χώματος 
 
ΠΡΣ-Δ7  Κωδικός Αναθεώρησης  ΠΡΣ-1710 
 
Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους 
σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από 
σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή 
τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 
ΕΥΡΩ:   8,50 
 
Α.Τ. : Ζ.32 
 
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m με εργαλεία 
χειρός 
 
ΠΡΣ- Ε1.1  Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ- 5130 
 
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m, με εργαλεία 
χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων 
υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 
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ΕΥΡΩ: 0,60 

Α.Τ. : Ζ.33 

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m με εργαλεία 
χειρός 

ΠΡΣ- Ε1.2 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ- 5120 

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m, με εργαλεία 
χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων 
υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ: 1,50 

Α.Τ. : Ζ.34 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt 

ΠΡΣ- Ε9.6 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ- 5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την 
επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, σχηματισμός 
λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) 

ΕΥΡΩ:  3,00 

Α.Τ. : Ζ.35 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt 

ΠΡΣ- Ε9.7 Κωδικός Αναθεώρησης  ΠΡΣ- 5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή 
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την 
επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΝΕΤ-ΕΤΕΠ 

Α/Τα ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΤΕΠ 

ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Α.1 ΟΙΚ-20.02 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες για την δημιουργία 
υπογείων κλπ χώρων 

ΟΙΚ-2112  m3 02-03-00-00 

Α.2 ΟΙΚ-20.05.01 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με 
χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη 
γαιώδη-ημιβραχώδη 

ΟΙΚ-2124  m3 02-04-00-00 

Α.3 ΟΙΚ- 20.07 Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια)  ΟΙΚ-2135.1  m3 02-04-00-00 

Α.4 ΟΙΚ- 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, 
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων ΟΙΚ-2162  m3 02-07-02-00 

Α.5 ΟΙΚ- 
Ν.20.12.01 

Εκσκαφές επί εδάφους οιασδήποτε 
σύστασης (γαιώδες, ημιβραχώδες, 
επιχώσεις) εντός υπαρχόντων κτιρίων, 
χωρίς χρήση μηχανικών μέσων 

ΟΙΚ-2113  m3 02-04-00-00 

Α.6 ΟΙΚ- 
Ν.20.12.02 

Μόρφωση επιφανειών εξωτερικού 
αύλειου χώρου, που περιλαμβάνει 
γενικές εκσκαφές-επιχώσεις, 
καθαιρέσεις επιφανειακών κατασκευών 
(ρείθρα κλπ.) και υψομετρική 
προσαρμογή 

ΟΙΚ-2112  m3 02-04-00-00 

Α.7 ΟΙΚ- 
Ν.20.13.01 

Αποχωμάτωση και καθαρισμός 
εξωρραχίων θόλων δια χειρών και 
μικρών εργαλείων χειρός σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου 

ΟΙΚ-2122  m3 -----

Α.8 ΟΙΚ- 
Ν.20.15.02 

Επίχωση κενών θόλων με θραυστό υλικό  
(σκύρα) που τοποθετούνται εν ξηρώ  ΟΙΚ-2162  m3 -----

Α.9 ΟΙΚ- 20.20 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 
λατομείου ΟΙΚ-2162  m3 -----

Α.10 ΟΙΚ- 
N.20.22.02 

Πλήρης κατασκευή συστήματος 
αποστράγγισης (Drainage) περιμετρικά 
των λιθοδομών του κτιρίου 

ΟΙΚ-4104  m 02-04-00-00 
02-07-02-00 

Α.11 ΟΙΚ- 
N.20.22.03 

Πλήρης κατασκευή καναλιών ελέγχου 
ανερχόμενης υγρασίας περιμετρικά των 
λιθοδομών του κτιρίου 

ΟΙΚ-4104  m 02-04-00-00 
02-07-02-00 

Α.12 ΟΙΚ- 20.30  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών 
με μηχανικά μέσα ΟΙΚ-2171 m3 -----

Α.13 ΟΙΚ- 
N.20.32.01 

Φορτοεκφόρτωση παντός είδους 
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων 
πλην εκείνων που τιμολογούνται με 
συγκεκριμένα άρθρα του τιμολογίου, 
μεταφορά από οποιοδήποτε σημείο 
εντός του κτιρίου και απόθεση σε σημεία 
συγκέντρωσης εκτός αυτού 

ΟΙΚ-2173 m3 -----

Α.14 ΟΙΚ- 22.02 Καθαίρεση ανωδομών από 
αργολιθοδομή ή λιθοδομή  ΟΙΚ-2204 m3 14-02-02-01 

Α.15 ΟΙΚ- 22.03  Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα 
προϊόντα καθαιρέσεως ΟΙΚ-2212 m3 -----

Α.16 ΟΙΚ- 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΟΙΚ-2222 m3 14-02-02-01 
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Α.17 ΟΙΚ- 22.15.01 

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης 

ΟΙΚ-2226 m3 15-02-01-01 

Α.18 ΟΙΚ- 22.20.01 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων 
παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, 
χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 

ΟΙΚ-2236  m2 -----

Α.19 ΟΙΚ- 22.20.02 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων με 
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών σε ποσοστό > 50% 

ΟΙΚ-2236  m2 -----

Α.20 ΟΙΚ- 22.22.01 
Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων κεράμων 

ΟΙΚ-2241  m2 -----

Α.21 ΟΙΚ- 22.22.02 
Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, 
για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε 
ποσοστό >  50% 

ΟΙΚ-2241  m2 -----

Α.22 ΟΙΚ- 
Ν.22.24.01  

Καθαίρεση επιχρισμάτων εξωτερικών και 
εσωτερικών όψεων, επί οιωνδήποτε 
επιφανειών και οιασδήποτε σύστασης 
κονιάματος, της εργασίας εκτελουμένης 
με προσοχή 

ΟΙΚ-2252  m2 14-02-01-01 

Α.23 ΟΙΚ- 
Ν.22.26.01  

Καθαρισμός και εκβάθυνση αρμών  
λιθοδομής  με απόξεση του κονιάματος 
δόμησης, και δημιουργία φωλιών 
αγκύρωσης οπλισμού εκτοξευόμενου 
σκυροδέματος 

ΟΙΚ-2251  m2 14-02-01-02 
14-02-01-03 

Α.24 ΟΙΚ- 
Ν.22.26.02  

Καθαρισμός και εκβάθυνση αρμών 
θολιτών στα εξωράχια των θόλων ΟΙΚ-2251  m2 -----

Α.25 ΟΙΚ- 22.30.07 
Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων 
σε πλινθοδομές επιφανείας άνω του 
1,50 m2 και έως 2,00 m2 

ΟΙΚ-2264.1Γ   τεμ. -----

Α.26 ΟΙΚ- 22.36.01 Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές 
για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2 ΟΙΚ-2268.Α τεμ. -----

Α.27 ΟΙΚ- 
Ν.22.46.01  

Καθαίρεση παντός είδους κουφωμάτων 
(θύρες, παράθυρα, φεγγίτες κλπ.) με 
ιδιαίτερη προσοχή για επανατοποθέτηση 

ΟΙΚ-2275  m2 -----

Α.28 ΟΙΚ- 
Ν.22.46.02  

Καθαίρεση παντός είδους κουφωμάτων 
(θύρες, παράθυρα, φεγγίτες κλπ.) χωρίς 
προσοχή 

ΟΙΚ-2275  m2 -----

Α.29 ΟΙΚ- 
Ν.22.49.01 

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή 
επενδύσεων χωρίς προσοχή ΟΙΚ-2275  m2 

Α.30 ΟΙΚ- 22.54  Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων ΟΙΚ-2252  m2 14-02-01-01 

Α.31 ΟΙΚ- 
Ν.22.57.01  

Αποξήλωση οιουδήποτε τύπου ξύλινου 
πετσώματος στέγης ή δαπέδου, με 
προσοχή, μετά τού αντίστοιχου 
σκελετού 

ΟΙΚ-2275  m2 -----

Α.32 ΟΙΚ- 
Ν.22.57.02  Καθαίρεση ταβανιών οιουδήποτε τύπου ΟΙΚ-2275  m2 -----

Α.33 ΟΙΚ – 
Ν.22.73.01 

Πλήρης καθαίρεση - αποξήλωση παντός 
τύπου ξυλόπηκτου τοίχου ΟΙΚ-2275 m2 -----

Α.34 ΟΙΚ – 
Ν.22.73.02 

Καθαίρεση - αποξήλωση τμημάτων 
ξυλόπηκτου τοίχου με προσοχή για την 
διατήρηση του Φ.Ο. 

ΟΙΚ-2275 m2 -----

Α.35 ΟΙΚ - 22.72 Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος 
οργανισμού πατωμάτων ΟΙΚ-2275 m3 -----
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Α.36 ΟΙΚ - Ν 
22.75.01 Καθαίρεση μόνωσης δωμάτων κτιρίων ΟΙΚ-2241 m2 ----- 

Α.37 ΟΔΟ - Α-6    Καθαίρεση κτισμάτων από 
οπτοπλινθοδομές κλπ. ΟΙΚ-2221 m3 02-01-01-00 

Α.38 ΟΙΚ - 
N.22.90.01    

Αποξηλώσεις υπαρχουσών κατασκευών 
και υλικών που υπάρχουν στους χώρους 
του κτιρίου  και τον περιβάλλοντα 
χώρου του, όπου προβλέπεται από την 
μελέτη η εκτέλεση των νέων εργασιών, 
πέραν αυτών που περιγράφονται 
αναλυτικά στο τιμολόγιο αυτό, με 
φορτοεκφόρτωση μεταφορά και απόρριψη 
των άχρηστων υλικών 

ΟΙΚ-2227 τεμ. ----- 

    ΟΜΑΔΑ : Β - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ      

Β.1 ΟΙΚ- 
Ν.31.03.01  

Ενίσχυση εξωραχίων θόλων με 
οπλισμένο γαρμπιλόδεμα, κατηγορίας 
C16/20 

ΟΙΚ-3213 m3 01-01-01-00 

Β.2 ΟΙΚ- 32.01.03  

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού, για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

ΟΙΚ-3213 m3 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 

Β.3 ΟΙΚ- 32.01.04  

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού, για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

ΟΙΚ-3214 m3 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 

Β.4 ΟΙΚ- 32.01.05  

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, 
διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού, για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

ΟΙΚ-3215 m3 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 

Β.5 ΟΙΚ- 
N.32.26.01 

Πλήρης κατασκευή υποθεμελίωσης 
λιθοδομής για την υποβιβασμό της στάθμης 
του δαπέδου του ισογείου με σκοπό την 
κατασκευή χώρου W.C. 

ΟΙΚ-3215  m 02-04-00-00 

Β.6 ΟΙΚ- 
N.32.26.02 

Πλήρης κατασκευή πλαγιοθεμελίωσης 
για τη διεύρυνση του πλάτους έδρασης 
της λιθοδομής 

ΟΙΚ-3215  m 02-04-00-00 

Β.7 ΟΙΚ- 
N.32.26.03 

Πλήρης κατασκευή διαζώματος 
(Chainage) στέψης λιθοδομών, από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

ΟΙΚ-3214  m 14-01-12-01 

Β.8 ΟΙΚ- 
Ν.32.30.02 

Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος 
(Gunite) κατηγορίας C30/37, επί 
επιφανειών από φυσικούς λίθους, 
πάχους μανδύα μέχρι 7 cm  

ΟΙΚ-3216 m2 14-01-14-00 

Β.9 ΟΙΚ- 
Ν.32.31.01  Ένεμα σταθερής σύνθεσης με τσιμέντο ΑΤΕΚ-17 lt. 14-02-04-00 

Β.10 ΟΙΚ- 35.02  Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό 
κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων ΟΙΚ-3504 m3 ----- 

Β.11 ΟΙΚ- 38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων ΟΙΚ-3801  m2 01-04-00-00 
Β.12 ΟΙΚ- 38.02  Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΟΙΚ-3811 m2 01-04-00-00 

Β.13 ΟΙΚ- 38.03  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ-3816 m2 01-04-00-00 
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Β.14 ΟΙΚ- 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, 
κατηγορίας B500C ΟΙΚ-3873 kg 01-02-01-00

Β.15 ΟΙΚ- 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, 
κατηγορίας δομικά πλέγματα B500C ΟΙΚ-3873 kg 01-02-01-00

Β.16 ΟΙΚ- 
Ν.38.21.01 

Γαλβανισμένα δομικά πλέγματα S500s 
οπλισμού σκυροδέματος  ΟΙΚ-3873 kg -----

Β.17 ΟΙΚ- 
Ν.38.26.02 

Προσαύξηση τιμής σιδηρού οπλισμού για 
την κατασκευή μανδυών από εκτοξευόμενο 
σκυρόδεμα επί επιφανειών λιθοδομών  

ΟΙΚ-3825 kg -----

Β.18 ΟΙΚ- 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού 
σκυροδεμάτων ΟΙΚ-3873 m2 -----

Β.19 ΟΙΚ- 
Ν.38.50.01  

Τοποθέτηση ενός βλήτρου για την 
συρραφή γωνιών λιθοδομής, για 
αντιδιαβρωτική και αντισεισμική προστασία, 
από ανοξείδωτο χάλυβα οιασδήποτε 
κατηγορίας διαμέτρου Φ20 mm, 
περιλαμβανομένης της διάνοιξης της φωλεάς 
και της πάκτωσης με ένεμα τσιμέντου 

ΟΙΚ-3877 τεμ. 14-01-12-01 

ΟΜΑΔΑ : Γ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

Γ.1 ΟΙΚ- 42.05.03 
Αργολιθοδομές με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg δύο 
ορατών όψεων 

ΟΙΚ-4207  m3 03-02-01-00 

Γ.2 ΟΙΚ- 42.26 Μόρφωση εξέχουσας ακμής 
αργολιθοδομών ΟΙΚ-4226 m -----

Γ.3 ΟΙΚ- 43.01.01 Λιθοδομές ανωδομών με 
ασβεστοκονίαμα 1:2 ½ ΟΙΚ-4301 m3 03-02-01-00 

Γ.4 ΟΙΚ- 
Ν.50.20.01 

Διαχωριστικοί τοίχοι γυψοσανίδων, με 
αμφίπλευρη επένδυση με διπλή ανθυγρή 
γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm εκάστη   

ΟΙΚ-7809  m2 -----

Γ.5 ΟΙΚ- 71.01.01 Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων 
λιθοδομών ΟΙΚ-7101 m2 -----

Γ.6 ΟΙΚ- 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
τσιμεντοκονίαμα ΟΙΚ-7121 m2 03-03-01-00 

Γ.7 ΟΙΚ- 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
μαρμαροκονίαμα ΟΙΚ-7131 m2 03-03-01-00 

Γ.8 ΟΙΚ- 71.52 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί 
μεταλλικού πλέγματος με 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα 

ΟΙΚ-7152 m2 03-03-01-00 

Γ.9 ΟΙΚ- 
Ν.71.72.01 

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων 
οιασδήποτε σύστασης, για την 
κατασκευή των επιχρισμάτων επί θόλων, 
τρούλων, και γενικά καμπύλων 
επιφανειών 

ΟΙΚ-7171 m2 -----

Γ.10 ΟΙΚ - 
Ν.71.86.03 

Κατασκευή του συνόλου των 
διακοσμητικών στοιχείων των 
εξωτερικών όψεων του κτιρίου (γείσα, 
κορωνίδες, διαχωριστικές κυματιοφόρες 
ζώνες, παραστάδες, πλαίσια 
ανοιγμάτωνι, καμινάδες, κλπ.) 

ΟΙΚ-7181 τεμ. -----

ΟΜΑΔΑ : Ε - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Ε.1 ΟΙΚ- 
Ν.73.14.01 

Επιστρώσεις δαπέδων με υφιστάμενες 
χονδρόπλακες ακανόνιστης μορφής ΟΙΚ-7311 m2 03-07-03-00 
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Ε.2 ΟΙΚ- 
Ν.73.14.02 

Επιστρώσεις δαπέδων με χονδρόπλακες 
ακανόνιστης μορφής, τοπικής 
προέλευσης, μέσου πάχους 5 cm 

ΟΙΚ-7311 m2 03-07-03-00 

Ε.3 ΟΙΚ- 73.37.01 

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με 
τσιμεντοκονίαμα ή με 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο 
στρώσεις, πάχους 2,0 cm 

ΟΙΚ-7337 m3 ----- 

Ε.4 ΟΙΚ- 73.47 Περιθώρια δώματος (λούκια) ΟΙΚ-7347  m ----- 

Ε.5 ΟΙΚ- 
Ν.73.48.01 

Επιστέψεις ποδιών παραθύρων, 
στηθαίων, κλπ. παρόμοιες κατασκευές, 
οιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, με 
ισχυρή τσιμεντοκονία μέσου πάχους 3 
cm 

ΟΙΚ-7347  m2 ----- 

Ε.6 ΟΙΚ- 73.59.02 Διαστρώσεις γαρμπιλοδέματος πάχους 
2,5 cm ΟΙΚ-7360 m2 ----- 

Ε.7 ΟΙΚ- 
Ν.73.95.08 

Επιστρώσεις δαπέδων περιβάλλοντος 
χώρου, οιουδήποτε σχήματος, με ενιαίο 
χυτό βοτσαλωτό δάπεδο 

ΟΙΚ-7396 m2 ----- 

Ε.8 ΟΙΚ- 74.30.2 

Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες 
μαλακού μαρμάρου πάχους 2 cm, σε 
αναλογία 6 έως 10 τεμ/m2, προέλευσης 
ΠΑΡΝΩΝΑ (λευκό) 

ΟΙΚ-7432 m2 03-07-03-00 

Ε.9 ΟΙΚ- 75.01.03 

Κατώφλια και περιζώματα 
(μπορντούρες) επιστρώσεων από 
μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm, και 
πλάτους 11-30 cm, προέλευσης 
ΠΑΡΝΩΝΑ (λευκό) 

ΟΙΚ-7506 m2 ----- 

Ε.10 ΟΙΚ- 75.11.01 
Περιθώρια (σουβατεπιά)  από μαλακό  
μάρμαρο πάχους 2 cm, προέλευσης 
ΠΑΡΝΩΝΑ (λευκό) 

ΟΙΚ-7511 m ----- 

Ε.11 ΟΙΚ- 75.31.01 
Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο 
πάχους 2 cm, προέλευσης ΠΑΡΝΩΝΑ 
(λευκό) 

ΟΙΚ-7531 m2 ----- 

Ε.12 ΟΙΚ- 75.41.01 

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους μέχρι 2.00 
m με μάρμαρο πάχους 3/2 cm 
(βατήρων/μετώπων), προέλευσης 
ΠΑΡΝΩΝΑ (λευκό) 

ΟΙΚ-7541  m ----- 

Ε.13 ΟΙΚ- 75.51.02 
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες 
χρησίμου μήκους 1,01 έως 1,40 m με 
μάρμαρο προέλευσης ΠΑΡΝΩΝΑ (λευκό) 

ΟΙΚ-7541  m ----- 

Ε.14 ΟΙΚ- 75.58.01 
Σκαλομέρια από μαλακό μάρμαρο 
πάχους 2 cm, προέλευσης  ΠΑΡΝΩΝΑ 
(λευκό) 

ΟΙΚ-7558  τεμ. ----- 

Ε.15 ΟΙΚ- 
Ν.75.90.01 

Καθιστικό σταθερό δαπέδου (παγκάκι) 
υπαιθρίων χώρων, μήκους 2,80 m, 
πλάτους 0,50 m καί ύψους έως 45 cm, 
χωρίς πλάτη 

ΟΙΚ-5256  τεμ. ----- 

Ε.16 ΟΙΚ – 
Ν.75.90.01 

Αποκατάσταση στήριξης-έδρασης 
μαρμάρινων φουρουσιών εξωστών 
κτιρίου 

ΟΙΚ-7556 m ----- 

Ε.17 ΟΙΚ – 
Ν.75.90.02 

Μεταφορά, συντήρηση και 
επανατοποθέτηση, μεμονωμένων 
μαρμαρίνων πεσσίσκων, οιουδήποτε 
σχεδίου και βάρους 

ΟΙΚ-7551 τεμ. ----- 
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Ε.18 ΟΙΚ – 
Ν.75.90.03 

Ολόσωμοι μαρμάρινοι πεσσίσκοι και 
επιθύματα, από λευκό μάρμαρο τοπικής 
προέλευσης ποιότητας EXTRA, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων, πιστά 
αντίγραφα των υπαρχόντων 

ΟΙΚ-7324 τεμ. ----- 

Ε.19 ΟΙΚ – 
Ν.75.90.04 

Ειδικός καθαρισμός και συντήρηση 
μαρμάρινων επιφανειών (θυρώματος, 
βάσεως, βαθμίδων, κλπ) κυρίως από 
αιθάλη, βιολογικούς ρύπους, ξένα υλικά, 
λοιποί ρύποι από χρήση, οξείδωση κλπ, 
οιουδήποτε συνθέτου ή πολυσυνθέτου 
σχεδίου, διαστάσεων και σε οποιοδήποτε 
ύψος 

ΟΙΚ-7793 m ----- 

Ε.20 ΟΙΚ – 
Ν.75.90.05 

Σύνολο στεγανοποίησης μαρμάρινων 
δεξαμενών, επιφανείας περ. 12 m2, 
σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες 

ΟΙΚ- 7912  τεμ. ----- 

    ΟΜΑΔΑ : ΣΤ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ   

ΣΤ.1 ΟΙΚ- 
N.52.05.01 

Ενίσχυση υφιστάμενων ξύλινων δοκών 
φέροντος οργανισμού δαπέδων με 
αμφίπλευρη τοποθέτηση  διατομών 
σύνθετης αντικολλητής ξυλείας 

ΟΙΚ-5204  m ----- 

ΣΤ.2 ΟΙΚ- 
N.52.05.02 

Ξύλινες δοκοί "μαξιλάρια" στήριξης νέου 
φέροντος οργανισμού δαπέδων από 
διατομή σύνθετης αντικολλητής ξυλείας 

ΟΙΚ-5204  m ----- 

ΣΤ.3 ΟΙΚ- 
N.52.05.02 

Ξύλινες δοκοί νέου φέροντος 
οργανισμού δαπέδων από διατομή 
σύνθετης αντικολλητής ξυλείας 

ΟΙΚ-5204  m ----- 

ΣΤ.4 ΟΙΚ- 52.10.02 Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων από ξυλεία 
ελάτου πριστή ΟΙΚ-5212  m3 ----- 

ΣΤ.5 ΟΙΚ- 
Ν.52.11.01 

Τοπικές επισκευές, αντικαταστάσεις, 
ενισχύσεις κλπ, σκελετών ξυλοπήκτων 
τοίχων από πριστή ή πελεκητή ξυλεία 
Καστανιάς εγχώριας προέλευσης 

ΟΙΚ-5212  m2 ----- 

ΣΤ.6 ΟΙΚ- 
Ν.52.67.01 

Πλήρης δομική αποκατάσταση ξύλινης 
φέρουσας στέγης επιστέγασης του 
κτιρίου 

ΟΙΚ-5267 m2 ----- 

ΣΤ.7 ΠΤΟΕ 
N.52.82.02 

Επενδύσεις στεγών με πλάκες από 
πολυστρωματικό κόντρα πλακέ 
θαλάσσης (WBP) (τουλάχιστον 7 
στρώσεων), συνολικού πάχους 20 mm 

ΟΙΚ-5281 m2 ----- 

ΣΤ.8 ΟΙΚ- 
N.52.98.01 

Πλήρης κάλυψη οροφών (ταβάνια) 
απλού γραμμικού σχεδίου, με σανίδες, 
πηχάκια αρμοκάλυψης, περιμετρική κορνίζα, 
και εσωτερικό σκελετό ανάρτησης, πιστό 
αντίγραφο του υπάρχοντος 

ΟΙΚ-5294 m2 ----- 

ΣΤ.9 ΟΙΚ- 
N.52.98.02 

Πλήρης κάλυψη οροφών (ταβάνια) 
ειδικού σύνθετου σχεδίου, με σανίδες, πήχεις 
διαμόρφωσης φατνωμάτων, περιμετρική 
κορνίζα, και εσωτερικό σκελετό, πιστό 
αντίγραφο του υπάρχοντος 

ΟΙΚ-5294 m2 ----- 
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ΣΤ.10 ΟΙΚ- 
N.52.98.03 

Αποξήλωση ξύλινων περίτεχνων 
οροφών (ταβανιών) με μεγάλη προσοχή ΟΙΚ-5294. m2 ----- 

ΣΤ.11 ΟΙΚ- 
N.52.98.03 

Συντήρηση, επισκευή και 
επανατοποθέτηση υφιστάμενων ξύλινων 
περίτεχνων οροφών (ταβανιών)  

ΟΙΚ-5294 m2 ----- 

ΣΤ.12 ΟΙΚ- 
Ν.53.21.01 

Δάπεδο ραμποτέ από λωρίδες ξυλείας 
δρυός Α΄ ποιότητας, πλάτους 150-200 
mm σε διάφορα μήκη 

ΟΙΚ-5323   m2 03-07-01-01 

ΣΤ.13 ΠΤΟΕ 
N.53.50.01 

Επενδύσεις δαπέδων με πλάκες από 
πολυστρωματικό κόντρα πλακέ 
θαλάσσης (WBP) (τουλάχιστον 5 
στρώσεων), συνολικού πάχους 16 mm 

ΟΙΚ-5281 m2 ----- 

ΣΤ.14 ΟΙΚ-  
53.50.03 

Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους 
τουλάχιστον 12 mm από ξυλεία τύπου 
δρυός 

ΟΙΚ-5353 m ----- 

ΣΤ.15 ΟΙΚ-  
Ν.54.23.01 

Παράθυρα του τύπου Π1, Π2, Π3, Π4, 
Π5, Π6 και Π7 της μελέτης, πιστά 
αντίγραφα των υπαρχόντων, 
αποτελούμενα από μονόφυλλα ή 
πολύφυλλα υαλοστάσια με ή χωρίς 
σταθερούς φεγγίτες (τζαμιλίκια), από 
ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ ποιότητας 

ΟΙΚ-5421   m2 03-08-01-00 

ΣΤ.16 ΟΙΚ-  
Ν.54.23.02 

Παράθυρα του τύπου Π1, Π2, Π3 και  
Π4 της μελέτης, πιστά αντίγραφα των 
υπαρχόντων, αποτελούμενα από 
πολύφυλλα υαλοστάσια με ή χωρίς 
σταθερούς φεγγίτες (τζαμιλίκια) και 
ταμπλαδωτά εσώφυλλα (σκούρα), από 
ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ ποιότητας 

ΟΙΚ-5421   m2 03-08-01-00 

ΣΤ.17 ΟΙΚ-  
Ν.54.23.03 

Εξωστόθυρες του τύπου ΕΘ1 και ΕΘ5 
της μελέτης, πιστά αντίγραφα των 
υπαρχουσών, αποτελούμενα από 
δίφυλλα υαλοστάσια με ταμπλάδες στο 
κάτω μέρος και σταθερούς φεγγίτες, 
(τζαμιλίκια) και ταμπλαδωτά εσώφυλλα 
(σκούρα), από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ 
ποιότητας 

ΟΙΚ-5421   m2 03-08-01-00 

ΣΤ.18 ΟΙΚ-  
Ν.54.23.04 

Εξώθυρες του τύπου ΕΘ3 και ΕΘ4 της 
μελέτης, πιστά αντίγραφα των 
υπαρχουσών, δίφυλλες με ταμπλάδες με 
ή χωρίς σταθερούς φεγγίτες, από ξυλεία 
τύπου Σουηδίας Α’ ποιότητας 

ΟΙΚ-5441.1   m2 03-08-01-00 

ΣΤ.19 ΟΙΚ-  
Ν.54.23.05 

Εξωστόθυρες του τύπου ΕΘ6 και ΕΘ7 
της μελέτης, πιστά αντίγραφα των 
υπαρχουσών, αποτελούμενα από 
δίφυλλα υαλοστάσια με ταμπλάδες στο 
κάτω μέρος και σταθερούς φεγγίτες, 
(τζαμιλίκια), από ξυλεία τύπου Σουηδίας 
Α’ ποιότητας 

ΟΙΚ-5421   m2 03-08-01-00 

ΣΤ.20 ΟΙΚ-  
Ν.54.23.06 

Αυλόθυρα του τύπου ΕΘ8 της μελέτης, 
πιστό αντίγραφο της υπάρχουσας, 
δίφυλλη με ταμπλάδες, από ξυλεία 
Καστανιάς Α’ ποιότητας 

ΟΙΚ-5441.1   m2 03-08-01-00 

ΣΤ.21 ΟΙΚ-  
Ν.54.23.07 

Εξώθυρα του τύπου ΕΘ2 της μελέτης, 
πιστό αντίγραφο της υπάρχουσας, 
δίφυλλη με ταμπλάδες και σταθερό 
φεγγίτη, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ 
ποιότητας 

ΟΙΚ-5441.1   m2 03-08-01-00 
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ΣΤ.22 ΟΙΚ- 
Ν.54.41.01 

Θύρες εσωτερικές ξύλινες μονόφυλλες ή 
δίφυλλες ταμπλαδωτές του τύπου Θ2, Θ3, 
Θ4 και Θ6 της μελέτης, πιστά αντίγραφα των 
υπαρχουσών, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ 
ποιότητας 

ΟΙΚ-5441.1  m2 03-08-01-00 

ΣΤ.23 ΟΙΚ- 
Ν.54.41.02 

Θύρα εσωτερική ξύλινη ταμπλαδωτή 
πολύφυλλη με αναδιπλούμενα φύλλα, του 
τύπου Θ7 της μελέτης, πιστό αντίγραφο των 
υπαρχουσών ταμπλαδωτών θυρών, από 
ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ ποιότητας 

ΟΙΚ-5441.1  m2 03-08-01-00 

ΣΤ.24 ΟΙΚ- 
Ν.54.57.01 

Θύρες εσωτερικές ξύλινες μονόφυλλες ή 
δίφυλλες χωρικού τύπου «ραμποτέ» του 
τύπου Θ1 και Θ5 της μελέτης, πιστά 
αντίγραφα των υπαρχουσών, από ξυλεία 
τύπου Σουηδίας Α’ ποιότητας 

ΟΙΚ-5431  m2 03-08-01-00 

ΣΤ.25 ΟΙΚ-  
55.01.01 

Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία 
δρυός αρίστης ποιότητας ΟΙΚ-5501.1  m ----- 

ΣΤ.26 ΟΙΚ- 
Ν.55.05.01 

Επένδυση πατημάτων βαθμίδων και 
πλατυσκάλων κλίμακας με ξυλεία Ιroko 
πάχους 40 mm 

ΟΙΚ-5501.1 m2 ----- 

ΣΤ.27 ΟΙΚ-  
55.10.01 

Κιγκλιδώματα κλιμάκων και 
πλατυσκάλων ευθύγραμμα, από ξυλεία 
δρυός αρίστης ποιότητας 

ΟΙΚ-5511.1  m ----- 

ΣΤ.28 ΟΙΚ- 
Ν.56.12.01 

Συρτάρια επιφάνειας μεχρι 0,30 m2 για 
ξύλινα ερμάρια οιουδήποτε τύπου, σχεδίου 
και διαστάσεων 

ΟΙΚ-5613.1  τεμ. 03-09-01-00 

ΣΤ.29 ΟΙΚ- 56.21 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα 
ενδεικτικού τύπου DUROPAL ΟΙΚ-5617  m2 ----- 

ΣΤ.30 ΟΙΚ- 56.23 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή 
τυποποιημένα ΟΙΚ-5613.1  m2 03-09-01-00 

ΣΤ.31 ΟΙΚ- 61.05 
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 
mm   

ΟΙΚ-6104  kg ----- 

ΣΤ.32 ΟΙΚ- 
Ν.61.14.01 

Σύνθετος φέρων οργανισμός εξωτερικού 
μεταλλικού κλιμακοστασίου, μετά της 
βαφής του 

ΟΙΚ-6104  kg ----- 

ΣΤ.33 ΟΙΚ- 61.19 Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό 
χαλυβδόφυλλο ΟΙΚ-6119  m2 ----- 

ΣΤ.34 ΟΙΚ- 
N.61.34.03 

Μεταλλικοί υδροσυλλέκτες συλλογής 
ομβρίων (ντερέδες) από  γαλβανισμενη 
λαμαρίνα 

ΟΙΚ-7231. m ----- 

ΣΤ.35 ΟΙΚ- 
N.61.34.04 

Μεταλλικές υδρορροές συλλογής 
ομβρίων στεγών από γαλβανισμενη 
σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή, διαμετρου 
Φ100 mm 

ΟΙΚ-7231 m ----- 

ΣΤ.36 ΟΙΚ- Ν. 
64.03.01 

Αποκατάσταση μεταλλικών 
κιγκλιδωμάτων εξωστών κτιρίου  ΟΙΚ-6403  m2 ----- 

ΣΤ.37 ΟΙΚ- Ν. 
64.03.02 

Αποκατάσταση μεταλλικών σιδεριών 
ασφαλείας (φεγγίτες) ξύλινων θυρών 
και παραθύρων  κτιρίου  

ΟΙΚ-6403  m2 ----- 

ΣΤ.38 ΟΙΚ- 64.01.01 
Σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από 
ευθύγραμμες ράβδους συνήθων 
διατομών 

ΟΙΚ-6401 kg ----- 

ΣΤ.39 ΟΙΚ- 64.03 Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα ΟΙΚ-6401 kg ----- 
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ΟΜΑΔΑ : Ζ - ΛΟΙΠΑ –ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

Ζ.1 ΟΙΚ- 
Ν.72.05.01 

Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα 
κεραμίδια (βυζαντινά) ΟΙΚ-7204  m2 ----- 

Ζ.2 ΟΙΚ- 
N.75.81.01 

Πάγκος νιπτήρων χώρων υγιεινής από 
πλάκες μαλακού μαρμάρου πάχους 3 
cm, προέλευσης ΠΑΡΝΩΝΑ (λευκό), με 
κρέμαση στις όψεις του  

ΟΙΚ-7578  m ----- 

Ζ.3 ΟΙΚ- 76.01.04 Υαλοπίνακες απλοί διαφανείς πάχους 6,0 
mm επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού ΟΙΚ-7604.2 m2 03-08-07-01 

Ζ.4 ΟΙΚ- 
Ν.76.28.01 

Διπλοί θερμοηχομονωτικοί υαλοπίνακες, 
με αεροστεγές διάκενο, συνολικού 
πάχους 22 mm (6+ 10 +6) 

ΟΙΚ-7690.2  m2 03-08-07-02 

Ζ.5 ΟΙΚ- 
Ν.76.30.01 

Καθρέπτες χώρων υγιεινής οιωνδήποτε 
διαστάσεων ΟΙΚ-7609.1  m2 ----- 

Ζ.6 ΟΙΚ- 77.55 

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

ΟΙΚ-7755  m2 03-10-03-00 

Ζ.7 ΟΙΚ- 77.71.01 

Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων 
επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή 
τροποποιημενης πολυουρεθανικής 
ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου 

ΟΙΚ-7771  m2 03-10-05-00 

Ζ.8 ΟΙΚ- 
Ν.77.72.01 

Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων 
δαπέδων, κλιμάκων και κιγκλιδωμάτων, 
με ειδικό βερνίκι νερού με μεγάλη 
αντοχή σε βαρειά χρήση 

ΟΙΚ-7768  m2 ----- 

Ζ.9 ΟΙΚ- 
Ν.77.73.01 

Βερνίκωμα ξυλίνων επιφανειών παντός 
είδους, με ματ βερνίκι εμποτισμού του 
ξύλου 

ΟΙΚ-7768  m2 ----- 

Ζ.10 ΟΙΚ- 77.80.01 

Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών 
επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- 
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

ΟΙΚ-7785.1 m2 03-10-02-00 

Ζ.11 ΟΙΚ- 
Ν.77.85.01 

Ειδικοί εξωτερικοί χρωματισμοί επί 
επιφανειών επιχρισμάτων διά 
ανοργάνων αντιστατικών χρωμάτων 
υδρυάλου  

ΟΙΚ-7785.1 m2 03-10-02-00 

Ζ.12 ΟΙΚ- 77.81.01 

Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών 
επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρήση 
ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως με 
σπατουλάρισμα 

ΟΙΚ-7786.1 m2 03-10-01-00 
03-10-02-00 

Ζ.13 ΟΙΚ- 77.84.02 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων 
με χρώμα υδατικής διασποράς 
ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-
ακρυλικής βάσεως νερού, με 
σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 

ΟΙΚ-7786.1 m2 03-10-02-00 

Ζ.14 ΟΙΚ- 77.94 Αντιπυρική επάλειψη ξυλίνων 
επιφανειών ΟΙΚ-7744  m2 ----- 

Ζ.15 ΟΙΚ- 77.96 Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων 
επιφανειών ΟΙΚ-7744  m2 ----- 

Ζ.16 ΟΙΚ- 77.99 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης 
φύσεως λόγω προσθέτου ύψους ΟΙΚ-7744  m2 ----- 
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Ζ.17 ΟΙΚ- 79.01 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με 
υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ ΟΙΚ-7901  m2 ----- 

Ζ.18 ΟΙΚ- 79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με 
τσιμεντοειδή υλικά ΟΙΚ-7903  kg ----- 

Ζ.19 ΟΙΚ- 79.11.01 
Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες 
οπλισμενες με πολυεστερικό πλέγμα και 
με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων 

ΟΙΚ-7912  m2 03-06-01-01 

Ζ.20 ΟΙΚ- 79.15.03 Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 
gr/m2 ΟΙΚ-7914  m2 ----- 

Ζ.21 ΟΙΚ- 79.16.01 Φράγματα υδρατμών με φύλλα 
πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm ΟΙΚ-7911  m2 ----- 

Ζ.22 ΟΙΚ-  79.17 Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με 
στραντζαριστή γαλβανισμενη λαμαρίνα ΟΙΚ-7244  m 03-06-01-02 

Ζ.23 ΟΙΚ- 79.24 Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, 
κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 ΟΙΚ-7923  kg ----- 

Ζ.24 ΟΙΚ- 79.45 
Θερμική απομόνωση οροφών και 
δαπέδων με φύλλα διογκωμενης 
πολυστερίνης πάχους 50 mm 

ΟΙΚ-7934  m2 03-06-02-01 

Ζ.25 ΟΙΚ- 79.55 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες 
ορυκτοβάμβακα, πάχους 50 mm ΟΙΚ-7934  m2 03-06-02-02 

Ζ.26 ΟΙΚ – 
Ν.75.90.06 

Αφαίρεση μεταγενέστερων μονόχρωμων 
στρωμάτων βαφής (αποκάλυψη 
οροφογραφιών και τοιχογραφιών), 
οιουδήποτε αριθμού στρωμάτων 

ΟΙΚ-7122 m2 ----- 

Ζ.27 ΟΙΚ- 
Ν.79.90.06  

Αναπαραγωγή σύνθετου ζωγραφικού 
διακόσμου  ΟΙΚ-7786  m2 ----- 

Ζ.28 ΠΡΣ- Α6  
Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε 
αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια 
του υλικού 

ΠΡΣ-1620 m3 02-07-05-00 

Ζ.29 ΠΡΣ- Δ1.5  Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων 
κατηγορίας Δ5 ΠΡΣ- 5210 τεμ. 10-09-01-00 

Ζ.30 ΠΡΣ- Δ2.5  Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων 
κατηγορίας Θ5 ΠΡΣ- 5210 τεμ. 10-09-01-00 

Ζ.31 ΠΡΣ-Δ7 Προμήθεια κηπευτικού χώματος ΠΡΣ-1710 m3 02-07-05-00 

Ζ.32 ΠΡΣ- Ε1.1  
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, 
διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m με 
εργαλεία χειρός 

ΠΡΣ- 5130 τεμ. 10-05-01-00 

Ζ.33 ΠΡΣ- Ε1.2 
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, 
διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m με 
εργαλεία χειρός 

ΠΡΣ- 5120 τεμ. 10-05-01-00 

Ζ.34 ΠΡΣ- Ε9.6  Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 
όγκου 12,50 - 22,00 lt ΠΡΣ- 5210 τεμ. 10-05-01-00 

Ζ.35 ΠΡΣ- Ε9.7  Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος 
όγκου 23 - 40 lt ΠΡΣ- 5210 τεμ. 10-05-01-00 

Ζ.36 ΠΡΣ- Ε11.1.2  
Υποστύλωση δένδρου με την αξία του 
πασσάλου, μήκους πασσάλου πάνω από 
2,50 m 

ΠΡΣ- 5240 τεμ. 10-05-09-00 
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