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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

1.1Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το  
έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(α) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
(β) Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί  

προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 
μηχανήματα  έργων  και  τις  εγκαταστάσεις,  καθώς  και  τις  λοπές  ασφαλιστικές  καλύψεις  όπως 
καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού 
και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες 
για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε 
προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις 
αυτού,  όπως  δαπάνες  διοίκησης  και  επίβλεψης  του  Έργου,  σήμανσης  εργοταξίων,  φόροι,  δασμοί, 
ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων 
κ.λπ.,  τα  επισφαλή  έξοδα πάσης  φύσεως  καθώς  και  το  προσδοκώμενο κέρδος  από την  εκτέλεση των 
εργασιών.
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Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του 
προϋπολογισμού των εργασιών,  όπως αυτός προκύπτει  βάσει  των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του 
αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

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

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

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

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

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

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

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια 
τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των 
εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, 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.

2.2ΕΙΔΙΚΟΙ 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 
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αποτελεσματικά  με  συνήθη  εκσκαπτικά  μηχανήματα  (εκσκαφείς  ή  προωθητές),  χωρίς  να  είναι 
απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

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

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

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

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

Χειρολαβές

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

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

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

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
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Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

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

Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

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

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

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) 
γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως 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 

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά 
πηγή προέλευσης και σκληρότητα:

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

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

10 Βέροιας Λευκό
11 Θάσου Λευκό
12 Πηλίου Λευκό

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

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

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο
11 Διονύσου Χιονόλευκο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

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

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

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

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι  εργασίες  κατασκευής  μεταλλικών  σκελετών  (εκτός  αλουμινίου)  τοίχων  και  ψευδοροφών 
τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 
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Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό 
τιμολογείται με το άρθρο 78.05.

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

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

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

Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές)

 

 - απόσταση < 5 km 0,22 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18  

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  

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

Σε  καμμία  περίπτωση  δεν  εφαρμόζεται  συντελεστής  επιπλήσματος  ή  οποιαδήποτε  άλλη  προσαύξηση  και  ο  
υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), προστίθεται στην τιμή  
βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό  
αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή που αναλογεί  
στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά  
των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται 

Στο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής  
(περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων).
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ΟΜΑΔΑ Α
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

10.                     ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ   

Τα  άρθρα  του παρόντος  κεφαλαίου  έχουν  εφαρμογή  μόνον για  τις  μεταφορές  υλικών (και  όχι  των προϊόντων  
εκσκαφών,  οι  οποίες  ρυθμίζονται  στα  αντίστοιχα  αυτών κεφάλαια)  σε  περιπτώσεις  δυσπροσίτων και  ειδικών  
έργων. 

Για την εφαρμογή τους απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση σε επίπεδο Μελέτης. 

Στις  συνήθεις  εργασίες οι  δαπάνες  φορτοεκφόρτωσης -μεταφοράς των υλικών περιλαμβάνονται ανηγμένες  στις  
οικείες τιμές μονάδος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα.

ΑΤ.1
ΝΕΤ ΟΙΚ 10.07 Μεταφορές με αυτοκίνητο 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)

10.07.01 δια μέσου οδών καλής βατότητας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h

                      ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Τριάντα πέντε λεπτά
                                 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 0,35    

20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΤ.2
ΝΕΤ  ΥΔΡ 3.10 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες     

Εκσκαφή  ορυγμάτων  υπογείων  δικτύων  σε  έδαφος  γαιώδες  ή  ημιβραχώδες 
περιλαμβανομένων  και  των  εκσκαφών  τυχόν  υπαρχουσών  ασφαλτικών  στρώσεων,  σε 
κατοικημένη  περιοχή  ή  στο  εύρος  κατάληψης  οδικού  άξονα  υπό  κυκλοφορία,  με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.
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Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης 
αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  σποραδικές  αντιστηρίξεις  των  παρειών  του  ορύγματος  (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα  εργασίας.  Τέλος  στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  κάθε  είδους  πλάγιες  μεταφορές 
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).  

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει 
τα  2,00  m συνολικά,  ανά  20,0  m αξονικού  μήκους  ορύγματος.  Οι  ειδικές  αντιστηρίξεις 
επιμετρώνται  ιδιαίτερα,  σε  ολόκληρη  την  επιφάνεια  εφαρμογής  τους,  σύμφωνα  με  τα 
καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για 
κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του 
ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος 
του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται 
από  την  μελέτη,  ανάλογα  με  το  πλάτος  του  πυθμένα,  το  βάθος  του  ορύγματος  και  την 
διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

3.10.01 Με  πλάτος  πυθμένα  έως  3,00  m,  με  την  πλευρική  απόθεση  των  προϊόντων 
εκσκαφής.

3.10.01.01  Για βάθος ορύγματος έως 4,00   m  
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1

ΕΥΡΩ  

Ολογράφως: Έξι ευρώ & εβδομήντα λεπτά    

Αριθμητικώς: 6,70  

 ΑΤ.3
ΝΕΤ ΥΔΡ 5.05 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων   με διαβαθμισμένο θραυστό   
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αμμοχάλικο λατομείου
Κωδικός  Αναθεώρησης

ΥΔΡ 6068

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε  κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης 
οδικών αξόνων,  σε στρώσεις πάχους έως 30  cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου,  σύμφωνα  με  τις  τυπικές  διατομές  της  μελέτης  και  την  ΕΤΕΠ  08-01-03-02 
''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 
την  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  νερού)  και  η  συμπύκνωση  με  δονητικούς 
συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 
95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής 
του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

5.05.02  Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δέκα  οκτώ  ευρώ  &  
ενενήντα λεπτά
Αριθμητικώς: 11,30+0,19*40χλμ= 18,90 ευρώ

ΑΤ.4 
ΝΕΤ  ΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου  
Κωδικός  Αναθεώρησης

ΥΔΡ 6069

Στρώσεις  έδρασης  και  εγκιβωτισμός  σηλήνων  εντός  ορύγματος  με  άμμο  προέλευσης 
λατομείου,  σύμφωνα  με  τις  τυπικές  διατομές  της  μελέτης  και  την  ΕΤΕΠ  08-01-03-02 
''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για 
την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.
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Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δέκα  οκτώ  ευρώ  &  
ενενήντα λεπτά

   
 

Αριθμητικώς:  11,30 +0,19*40χλμ= 18,90 ευρώ

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.

 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). 

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.

ΑΤ.5
ΝΕΤ ΟΙΚ.22.45  Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

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

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

ΕΥΡΩ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  Δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  16,80                                                                                                                                      

ΑΤ.6
ΝΕΤ ΟΙΚ. 22.50  Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 
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ΕΥΡΩ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:   Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 
     ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  5,60

ΑΤ.7
ΝΕΤ ΟΙΚ 22.60  Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη 
απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά 
εργαλεία και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:   Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 
     ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  2,20

ΑΤ.8
ΝΕΤ ΟΙΚ 22.04  Καθαιρέσεις πλινθοδομών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 
ικριώματα,  οι  προσωρινές  αντιστηρίξεις  και  η  συσσώρευση  των  προϊόντων  στις  θέσεις  
φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας 
με εργαλεία χειρός"
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:   Δεκαπέντε  ευρώ και  εβδομήντα λεπτά 
     ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  15,70

                               
     ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  

                     15,7
ΑΤ.9
ΝΕΤ ΟΙΚ 22.20 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

22.20.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236

ΕΥΡΩ   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Επτά ευρώ & ενενήντα λεπτά  
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     ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  7,90

ΑΤ.10
ΝΕΤ ΟΙΚ 22.21  Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου 

Καθαίρεση  πλακιδίων  τοίχων  παντός  τύπου  (πορσελάνης,  κεραμεικών  κλπ),  καθώς  και 
πλακών μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε 
ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

22.21.02 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%     
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2239

Συμπεριλαμβάνεται  ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα και  η 
απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα.

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Επτά ευρώ & ογδόντα λεπτά  
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 7,80

ΑΤ.11
ΝΕΤ ΟΙΚ 22.22 Καθαίρεση επικεραμώσεων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 

Καθαίρεση  επικεραμώσεως  με  κεραμίδια  οποιουδήποτε  τύπου,  με  ή  χωρίς  κονίαμα,  σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των 
υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

22.22.02 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50% 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241

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

           ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ   Εννέα ευρώ
                ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  9,00

                               



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                                                                                       ΕΡΓΟ: « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

                                                                 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 45000

                         ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  2013ΣΕ03900001 ΠΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ + Ι.Π                       

ΑΡ.ΜΕΛ: 50 /2013

ΑΤ.12
ΝΕΤ ΟΙΚ  22.23  Καθαίρεση επιχρισμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252 

Καθαίρεση  επιχρισμάτων  (ασβεστοκονιαμάτων,  ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 
μαρμαροκονιαμάτων,  ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων,  τσιμεντοκονιαμάτων  και 
θηραϊκοκονιαμάτων),  οποιουδήποτε  πάχους,  σε  οποιαδήποτε  στάθμη  από  το  έδαφος 
εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των προϊόντων 
προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

            ΕΥΡΩ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:   Πέντε ευρώ & εξήντα ευρώ
                  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  5,60

ΑΤ.13
ΝΕΤ ΟΙΚ 22.65  Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 

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

22.65.02 Για μεταλλικά κιγκλιδώματα 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

            ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:   Μηδέν ευρώ &  τριάντα πέντε λεπτά
                 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  0,35

                               

23. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 

ΑΤ.14
ΝΕΤ ΟΙΚ 23.03  Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303 

Ικριώματα  σιδηρά  σωληνωτά  συμβατικού  τύπου,  με  δάπεδο  εργασίας  από  μαδέρια, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, 
η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και 
αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών.
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Τα  ικριώματα  θα  είναι  επαρκώς  στερεωμένα  επί  της  επιφανείας  του  κτιρίου,  δε  θα 
παρουσιάζουν κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας 
και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του 
έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί 
μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

            ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:   Πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά
                 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  5,60

                               

ΑΤ.15
ΝΕΤ ΟΙΚ 23.04  Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2304 

Πρόσθετη  αποζημίωση  ικριωμάτων  από  ξυλεία  ή/και  μεταλλικά  πλαίσια  στις  ακόλουθες 
περιπτώσεις:

α)   Εκτέλεση  εργασιών  κατόπιν  εντολής  που  δόθηκε  από  την  Υπηρεσία  πριν  από  την 
αποσύνθεση των ικριωμάτων που είχαν ανεγερθεί για τις ανάγκες άλλης εργασίας. 

β)  Για  την  επιφάνεια  των  ικριωμάτων  που  απαιτούνται  για  την  εκτέλεση  συνήθων 
μεμονωμένων εργασιών (υδρορροών, κορνιζών κλπ). 

γ) Για την επιφάνεια των ικριωμάτων που απαιτούνται  για την διαμόρφωση της στάθμης 
εκτέλεσης των νέων εργασιών (προσθήκη στοιχείων καθ’ ύψος).

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες και τα υλικά τροποποιήσεων και συμπληρώσεων 
των ικριωμάτων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

             ΕΥΡΩ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:   Δύο ευρώ & ογδόντα λεπτά
                   ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  2,80

ΟΜΑΔΑ Β
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ       
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

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

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η  
χρήση  του  σκυροδέματος  μετά  την  παρέλευση  90  λεπτών  από  την  ανάμιξη,  εκτός  εάν  εφαρμοσθούν  επιβραδυντικά  
πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:

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

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

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 
ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, 
κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.
γ.  Η  δαπάνη  χρήσεως  δονητών  μάζας  ή/και  επιφανείας  και  η  διαμόρφωση  της  άνω  στάθμης  των  σκυροδοτουμένων 
στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), 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 

ΝΕΤ ΟΙΚ 32.05 Σκυροδέματα μικρών έργων 

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες  
μπετονιέρες,  ποιότητας έως  C16/20,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος 
(ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 
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Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες 
μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας.  
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 
από  την  μελέτη  διαστάσεις.  Ως  μικρά  έργα  θεωρούνται  τα  έργα  με  ημερήσια  απαίτηση  μέχρι  50  m3 
σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 32.02.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΑΤ.16
32.05.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας   C  12/15   
Κωδικός Αναθεώρησης 

ΟΙΚ-3213 

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Εκατόν ένα  ευρώ
    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

101,0
ΑΤ.17

32.05.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας   C  16/20   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214   

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Εκατόν έξι  ευρώ
           ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 106,0

ΑΤ.18
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.02  Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
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 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  Είκοσι δύο ευρώ & πενήντα λεπτά



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                                                                                       ΕΡΓΟ: « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ»

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

                                                                 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 45000

                         ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  2013ΣΕ03900001 ΠΔΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ + Ι.Π                       

ΑΡ.ΜΕΛ: 50 /2013

                                  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  22,50                                                                                                 

ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

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

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

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

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

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

Ονομ. 
διάμετρος 

(mm)

Πεδίο 
εφαρμογή

Ονομ. 
διατομή 

Ονομ. 
μάζα/ μέτρο 

Ράβδοι Κουλούρες 
και 

Ηλεκτρο-
συγκολλημB500C B500Α B500C B500Α B500C

5,0 √ √ 19,6 0,154

5,5 √ √ 23,8 0,187

6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222

6,5 √ √ 33,2 0,260

7,0 √ √ 38,5 0,302

7,5 √ √ 44,2 0,347

8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395

10,0 √ √ √ 78,5 0,617

12,0 √ √ √ 113 0,888

14,0 √ √ √ 154 1,21

16,0 √ √ √ 201 1,58

18,0 √ 254 2,00

20,0 √ 314 2,47

22,0 √ 380 2,98

25,0 √ 491 3,85

28,0 √ 616 4,83

32,0 √ 804 6,31
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Στις επιμετρούμενες ποσότητας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 
οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:

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

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

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

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

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

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

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

ΑΤ.19
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20.02   Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας   B  500  C     
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  Ένα ευρώ & επτά λεπτά
          ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  1,07
                                    

ΑΤ.20
ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20.03 Δομικά πλέγματα   B  500  C     
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873

ΕΥΡΩ   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  Ένα ευρώ & ένα λεπτό
                        ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  1,01

ΑΤ.21
ΝΕΤ ΟΙΚ 31.02 Γαρμπιλοδέματα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3207 

Γαρμπιλόδεμα  με  λιθοσύντριμμα  (γαρμπίλι)  διαστάσεων  0,  4  έως  1  cm,  παντός  είδους 
τμημάτων έργου, σε στρώσεις μέσου πάχους άνω των 4 και μέχρι 7 cm, σε οποιοδήποτε ύψος 
ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-01-01-00 
"Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος".
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 Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά 
ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις, η 
συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης, 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΝΕΤ ΟΙΚ 31.02.01  Για γαρμπιλόδεμα των 200   kg   τσιμέντου ανά   m  3     
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3207

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Εβδομήντα τρία ευρώ
           ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  73,0

 

ΟΜΑΔΑ Γ
ΤΟΙΧΟΠΟΙΕΣ -ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ  

46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ 

Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί  
όροι:

α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία  
τοιχοποιίας  από  άργιλο  ",  με  σήμανση  CE,  η  δαπάνη  του  απαιτούμενου  εξοπλισμού  ανάμιξης  και  τροφοδοσίας  του 
κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα  
πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με  
σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου    

β)  Στη  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  ενδεχόμενη  χρήση  ρευστοποιητικών  προσμίκτων  κονιαμάτων,  αλλά  δεν  
συμπεριλαβάνεται:
γ)  Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα:

- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία 
(πλέγματα, γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα)

- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη
= η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν  
πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm2, οι δε  διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2.

ΝΕΤ ΟΙΚ 46.01 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6  x  9  x  19   cm  

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και 
στάθμη  του  έργου,  με  έτοιμο  κονίαμα  κτισίματος  παραδιδόμενο  σε  σιλό  ή  με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
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ΑΤ.22
ΝΕΤ ΟΙΚ 46.01.02 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4622.1

ΕΥΡΩ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Δέκα εννέα ευρώ & πενήντα λεπτά
            ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 19,50

ΑΤ.23 
ΝΕΤ ΟΙΚ 46.01.03  Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4623.1

ΕΥΡΩ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Τριάντα τρία ευρώ & πενήντα λεπτά
             ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 33,50

ΑΤ.24
ΝΕΤ ΟΙΚ 49.05 Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 

Ενίσχυση τοιχοδομών με συνθετικό  πλέγμα στις  θέσεις  σύνδεσης  αυτών με  τον  φέροντα 
οργανισμό,  για  την  ελαχιστοποίηση  των  ρωγμών  (λόγω  π.χ.  σεισμικής  φόρτισης). 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του πλέγματος, η κοπή του σε λωρίδες (ελαχίστου πλάτους 
50 cm) και η στερέωσή του στην τοιχοποιΐα με κατάλληλους ήλους σε πυκνό κάνναβο.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

                                         ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Δύο ευρώ & εξήντα λεπτά
                                ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 2,60     
ΑΤ.25
ΣΧΕΤ ΝΕΤ ΟΙΚ 49.10  Αγκυρώσεις τοιχοδομών στον φέροντα οργανισμό με γαλβανισμένα ή 

ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3876

Αγκυρώσεις  τοιχοδομών  κατά  μήκος  των  συνδέσεών  τους  με  τον  φέροντα  οργανισμό, 
σύμφωνα με την μελέτη, με γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
845-1  "Προδιαγραφή  για  βοηθητικά  εξαρτήματα  τοιχοποιίας  -  Μέρος  1:  Αγκύρια,  λάμες 
στερέωσης, λάμες ανάρτησης και στηρίγματα.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο αγκυρούμενης πλευράς τοιχοδομής (m) 

                     ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Επτά ευρώ & τριάντα λεπτά
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           ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  7,30
                               

49. ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ 

ΝΕΤ ΟΙΚ 49.01  Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213

Κατασκευή γραμμικών  διαζωμάατων  (σενάζ),  ποδιών  ή  ανωφλίων  τοίχων  πληρώσεως  με 
σκυρόδεμα  κατηγορίας  C16/20  και  ελαφρό  οπλισμό  B500C (μέχρι  4Φ12  με  συνδετήρες 
Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  των  απαιτουμένων  υλικών  επί  τόπου,  οι  πλάγιες 
μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο 
καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 

Στην  περίπτωση  κατασκευής  διαζωμάτων  μεγαλύτερης  διατομής,  η  τιμή  του  παρόντος 
άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται 
οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

ΑΤ.26
ΝΕΤ ΟΙΚ 49.01.01 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων 

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Δέκα έξι ευρώ & ογδόντα λεπτά
           ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  16,80

ΑΤ.27
ΝΕΤ ΟΙΚ 49.01.02 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  Δέκα εννέα ευρώ & εβδομήντα λεπτά 
           ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  19,70

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
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- Η ύγρανση της επιφάνειας,
- 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)

ΑΤ.28
ΝΕΤ ΟΙΚ.71.21  Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 
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.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

                     ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Δέκα τρία ευρώ  &  πενήντα λεπτά
           ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  13,50                                                                           

ΑΤ.29
ΝΕΤ ΟΙΚ 71.52  Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα
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 ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : Δέκα τέσσερα ευρώ 
           ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  14,0

ΑΤ.30
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ΝΕΤ ΟΙΚ 71.81  Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7181 

Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου, όπως κορωνίδων, ζωνών, κορνιζών ανοιγμάτων 
κλπ. Η τιμή καταβάλλεται επί πλέον της τιμής των επιχρισμάτων παντός 

είδους και περιλαμβάνει την δαπάνη των τύπων και ικριωμάτων.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

                        ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ‘Εντεκα ευρώ & είκοσι λεπτά
           ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ   11,20

                ΟΜΑΔΑ Δ
                   ΔΙΚΤΥΑ

Ν-ΝΕΤ 72.31.04 ΥΔΡΟΡΟΕΣ  από γαλβανισμένη λαμαρίνα  
Άρθρο  Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231

Υδροροές συνεχόμενες οριζόντιες από γαλβανισμένη στραντζαριστή 
λαμαρίνα  σχήματος «Π» ελεύθερου ανοίγματος 15,4 εκ., πάχους 1 
mm, , με στερέωση των υδροροών ανά 60 εκ. στα ζευκτά της στέγης 
με  ειδικούς  συνδέσμους  και  όλα  τα  ειδικά  τεμάχια  (αναμονές, 
γωνίες ,τάπες)  

Ανάλυση τιμής: ΟΙΚ.72.31.04

Οριζόντιες υδροροές 

274--Υδροροή από λαμαρίνα γαλβανισμένη στρατζαριστή  σχήματος «π» πάχους  0,8mm 
τιμή εμπορίου……………………………………………………………………………9,0/(1-0,36)=14,0625
003Τεχνιτης…………………………………………………………………0,35χ24,769248=8,669237
002Βοηθος……………………………………………………………………0,35χ18,705943=6,54708
274-Ήλοι/περτισνια…….………………………………………………………0,2*1,090400=0,21808
σύνολο τιμής ανά τ.μ οριζ.υδρορ.= 29.4969

Βαφή σωλήνων: ανάλυση τιμής οικ. 7767.8
442 απόξεση σμυριδοπανο………………………..….0,25*0,1183=0,029575
1492 υλικό ελαιοχρ. μίνιο……………………………. 0,16*2,756980=0,441117
473 βερνικόχρωμα ριπολινης συνθ.ρητ.……0,20*2,75000=0,3025
003 τεχνίτης ……………………………………………………1,0*24,769246=24,76925
 σύνολο τιμής ανά τ. μ χρωματ.= 25,54244*0,45= 11,60
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τιμή ανά τ. μ οριζ.υδροροης=29.4969 +11,60=41,0969
 ανάπτυγμα οριζόντιας υδροροής: 0,150+0,135+0,20=0,485  τ.μ/ μ. μηκους
==Τιμή  Εφαρμογής  =  41,0969* 0,485=   20,0   ευρω/μετρο μήκους οριζόντιας υδροροής  

ΑΤ.31
Ν-  ΝΕΤ 72.31.04   ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΥΔΡΟΡΟΕΣ:  ΕΥΡΩ   Ολογράφως: Είκοσι ευρώ 
                                                            Αριθμητικά  20,0 

ΑΤ.32
Ν-  ΝΕΤ 72.31.04   ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΥΔΡΟΡΟΕΣ:   
Άρθρο  Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231
  

 Υδροροές  κατακόρυφες   Φ  75  από  γαλβανισμένη  στραντζαριστή 
λαμαρίνα με στηρίγματα ανά 60εκ.και ειδικά τεμάχια

 Τοποθετημένες και βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή.

Τιμή εφαρμογής ανά τρέχον μέτρο μήκους:

Κατακόρυφες υδροροές

274-- Υδροροή από λαμαρίνα γαλβανισμένη στρατζαριστή  Φ75  πάχους 0,8μμ                                                τιμή 
εμπορίου………………………………………………………………………………9,0/(1-0,36)=14,0625
003Τεχνίτης…………………………………………………………………0,30χ24,769248=7,430774
002Βοηθός………………………………………………………………… 0,30χ18,705943=5,611783
274-Ηλοι/περτισνια ……………………………………………………………0,2χ1,090400=0,21808
τιμή  ανά τ.μ= 27,32314  κατακόρυφης υδροροής

βαφή σωλήνων: 
442 απόξεση σμυριδόπανο………………………..….0,25*0,1183=0,029575
1492 υλικό ελαιοχρ. μίνιο……………………………. 0,16*2,756980=0,441117
473 βερνικόχρωμα ριπολίνης συνθ.ρητ.)……0,20*2,75000=0,3025
003 τεχνίτης ……………………………………………………1,0*24,769246= 
σύνολο τιμής ανά τ. μ χρωματ.= 25,54244*0,45= 11,60
σύνολο τιμής ανά τ. μ κατακόρυφης υδροροής= 27,32314 +11,60=38,92314

 ανάπτυγμα κατακόρυφης: (r=0,045)=2πr=2*3.14*0,045+0.103=0,386
==Τιμή Εφαρμογής   ανα μ.μ = 38,92314 *0,386=    15,0    ευρω/μετρο μηκους κατακόρυφης υδροροής  
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ΑΤ.32
Ν-  ΝΕΤ 72.31.04   ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΥΔΡΟΡΟΕΣ:     
                    ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκαπέντε ευρώ 

           Αριθμητικά   15,0  

ΝΕΤ ΥΔΡ 12.29 Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς 
σωλήνες δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 13476-2

Κατασκευή  δικτύου  αποχέτευσης  ομβρίων  και  ακαθάρτων  από  πλαστικούς  σωλήνες 
δομημένου  τοιχώματος  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  13476-2,  με  λεία  εσωτερική  και  εξωτερική 
επιφάνεια.

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται  με βάση την ονομαστική διάμετρο  DN (ταυτίζεται  με την 
εξωτερική διάμετρο) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN (stiffness number) κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.

Το  παρόν  άρθρο  έχει  εφαρμογή  τόσο  για  σωλήνες  με  απόληξη  τύπου  καμπάνας  με 
ελαστικό  δακτύλιο  στεγανοποίησης  (κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  681.1),  όσο  και  για  σωλήνες  με 
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται  με  εξωτερικό δακτύλιο (μούφα) με παρεμβύσματα 
στεγάνωσης.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η  προμήθεια,   μεταφορά  επί  τόπου,  προσωρινή  αποθήκευση,  προστασία  και 
πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης.

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων.

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης,  οι  συνδέσεις των σωλήνων 
μεταξύ τους,  οι  συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου,  καθώς και η 
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα..

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα:

 Οι  στρώσεις  έδρασης  και  εγκιβωτισμού  των  σωλήνων  και  η  επανεπίχωση  του 
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη

 Τα  ειδικά  τεμάχια  σύνδεσης  των  παροχών  στο  δίκτυο  ακαθάρτων  (σαμάρια  με 
μούφα)

 Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο  
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των 
φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων.

ΑΤ.33
Ν-ΝΕΤ ΥΔΡ 9.42  Κατασκευή φρεατίου υδροσυλλογής από σκυρόδεμα C16/20 εξωτερικών 
διαστάσεων 0,75*1,20m ύψους 1,40 m

   
Αρθρο αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7   

Κατασκευή  φρεατίου  υδροσυλλογής  από  σκυρόδεμα  C16/20  εξωτερικών  διαστάσεων 
0,75*1,20m ύψους  1,40  m σύμφωνα  με  το  κατασκευαστικό  σχέδιο  της  μελέτης 
συμπεριλαμβανομένων  όλων  των  υλικών  και  εργασιών  που  απαιτούνται  για  τη  πλήρη 
κατασκευή και την σύνδεση με το δίκτυο ομβρίων πλην της σχάρας που πληρώνεται ιδιαίτερα 
:

α)  εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με πλάτος 
πυθμένα έως 3,0m και σε βάθος έως 4,0m με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου και τη σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε απόστασταση 5 km

2,0*1,40*1,40= 3,92m3 * 7,70= 30,18 €

β)  επιχώσεις  ορυγμάτων  υπογείων  δικτύων  με  διαβαθμισμένο  θραυστό   αμμοχάλικο 
λατομείου  για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50cm 

(2.0*1.40-0.75*2)*1.40= 2.66*11.30=30,0€

γ) ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών= 2*0,45*1,20+2*0,90*1,20=3,24

2*0,75*1,40+2*0,90*1,40=4,62
Σύνολο 7,86 m2*22,50= 176,85€

Δ) σκυρόδεμα C16/20: (2*0,45+2*1,20)*1,40*0,15+ 0,20*0,45*0,90=0,78*82,0€=63,96€
Σύνολο από α) έως και  δ) = 300,0
Τιμή ενός τεμαχίου 

     

ΕΥΡΩ
  Ολογράφως:    Τριακόσια ευρώ

Αριθμητικώς:   300,0
ΑΤ.34
ΝΕΤ ΥΔΡ 12.29.01.06 Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, 
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SN4, DN 315 mm
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6711.4

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Δέκα εννέα ευρώ & τριάντα λεπτά
Αριθμητικώς:  19,30

ΑΤ.35
ΝΕΤ ΥΔΡ  4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων.
Κωδικός Αναθεώρησης

ΟΔΟ 4521Β
      

Για  τις  εργασίες  πλήρους  επαναφοράς  ενός  τετραγωνικού  μέτρου  αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Κατασκευή  στρώσης  υπόβασης  οδοστρωσίας  με  αδρανή  υλικά  λατομείου, 
συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m 

2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου 
πάχους 0,10 m 

3. Ασφαλτική προεπάλειψη  

4. Ασφαλτική  στρώση βάσης  με  ασφαλτόμιγμα,  παρασκευαζόμενο εν  θερμώ σε  μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm  

5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50  mm με την αντίστοιχη ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη  

      

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η 
λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, 
εξοπλισμού  και  μέσων  για  την  εκτέλεση  των  εργασιών,  καθώς  και  η  συλλογή  και 
απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση 
μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι  επιμέρους εργασίες θα 
εκτελούνται  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  στα  αντίστοιχα  άρθρα  του  τιμολογίου  έργων 
οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος.
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ΕΥΡΩ  
Ολογράφως:    Δέκα οκτώ ευρώ &πενήντα λεπτά

Αριθμητικώς:   18,50

ΑΤ.36
ΝΕΤ ΥΔΡ 11.02Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής
Κωδικός  Αναθεώρησης

ΥΔΡ 6752

Μεταλλικές  εσχάρες  υδροσυλλογής,  με  το  αντίστοιχο  πλαίσιο  έδρασης,  πλήρως 
τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  της  εσχάρας  και  του  πλαισίου 
έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο 
κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.

Το  παρόν  άρθρο  έχει  εφαρμογή,  τόσο  επί  νέων  όσο  και  επί  υφιασταμένων  κατασκευών 
(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιμέτρηση  για  τις  μεν  τυποποιημένες  εσχάρες  βιομηχανικής  προέλευσης  με  βάση τους 
πίνακες   βαρών  του  κατασκευαστή,  για  τις  δε  ηλεκτροσυγκολλητές  εσχάρες  νε  βάση 
αναλυτικούς  υπολογισμούς  των  ράβδων  και  λοιπών  διατομών  μορφοχάλυβα  που 
χρησιμοποιούνται  για  την  κατασκευή  τους.  Σε  καμμία  περίπτωση  δεν  γίνεται  αποδεκτή 
επιμέτρηση με ζύγιση.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

11.02.01. Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο

Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο, της προβλεπόμενης από την 
μελέτη φέρουσας ικανότητας  D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ    08-
07-01-01 "Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο".

ΕΥΡΩ  
Ολογράφως:   Ένα ευρώ & σαράντα τέσσερα λεπτά
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Αριθμητικώς:   
1,44

ΑΤ.37
σχετ ΑΤΗΕ 620.1  Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής  πιέσεως εκ πορσελάνης, "Ευρωπαϊκού"(καθημένου) τύπου 
με το δοχείο πλύσεως (καζανάκι) και το πλαστικό κάθισμα λεκάνης   πλήρες σετ  μαζί με τα  υλικά στερέωσης, 
συγκόλλησης και  επιτόπου  σύνδεσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης και συγκόλλησης στομίων
 
Τιμή ανά  τεμάχιο   (τμχ)

                     ΕΥΡΩ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Διακόσια ευρώ
                                  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  200,0

 

ΑΤ.38
Ν-ΝΕΤ ΑΤΗΕ 628.02  Νιπτήρας πορσελάνης  

Νιπτήρας πορσελάνης  διαστάσεων περίπου 42Χ56cm με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα) πώμα με αλυσίδα, 

σιφώνι χρωμές 1 ¼ inch στηρίγματα , χαλκοσωλήνες, ρακορ κ.λ.π γενικά εξαρτήματα  όπως

Και τα μικροϋλικά (μολυβδοκολλα, τσιμεντο κλπ) με την εργασία πλήρους εγκατάστασης παραδοτέο σε 
λειτουργία.

Τιμή ανά  τεμάχιο   (τμχ)

                     ΕΥΡΩ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Εκατόν πενήντα ευρώ
                                    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  150,0

  
ΑΤ.39
Ν-ΝΕΤ ΑΤΗΕ  619.2.2 Αναμικτήρ (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος επί νιπτήρος,  διαμ. 1/2 ins ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένος μαζί με τα υλικά και την εργασία τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης παραδοτέο σε 
λειτουργία. 
Τιμή ανά  τεμάχιο   (τμχ)

                     ΕΥΡΩ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Πενήντα ευρώ
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                                    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  50,0

ΟΜΑΔΑ Ε
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ

73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΝΕΤ ΟΙΚ 73.34  Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια   GROUP   1  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη 
"GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης 
με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την 
υπάρχουσα υποδομή,  η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg  τσιμέντου,  
μαύρου χρώματος,  το  αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο,  ή  με  ειδικό  υλικό  συμβατό με τα 
κεραμικά  πλακίδια,  ο  επιμελής  καθαρισμός  των  τελικών  επιφανειών  του  τοίχου  και  η 
διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών 
κ.λπ. 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης  τοποθέτησης,  αρμολόγησης  και  καθαρισμού με  τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΑΤ.40
ΝΕΤ ΟΙΚ 73.34.01  Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια   GROUP   1, διαστάσεων 20  x  20   cm  

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Τριάντα τρία ευρώ & πενήντα λεπτά
           ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 33,50                                                                             

ΑΤ.41
ΝΕΤ ΟΙΚ 73.35  Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 

Περιθώρια  (σοβατεπιά)  από  κεραμικά  πλακίδια  οποιουδήποτε  τύπου  και   διαστάσεων, 
μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή κόλλα 
πλακιδίων. 
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Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης  τοποθέτησης,  αρμολόγησης  και  καθαρισμού με  τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

                     ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Τέσσερα ευρώ & πενήντα λεπτά
                      ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 4,50                                                                              

ΑΤ.42
ΝΕΤ ΟΙΚ 73.33 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331 

Επιστρώσεις  δαπέδων  με  κεραμικά  πλακίδια  1ης  ποιότητας  ανυάλωτα,  έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 30x30 
cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 
έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά 
ΕΛΟΤ  ΕΝ  12004,  συμβατή  με  την  υπάρχουσα  υποδομή,  η  πλήρωση  των  αρμών  με 
τσιμεντοκονίαμα των 600  kg τσιμέντου,  μαύρου χρώματος,  ή με ειδικο υλικό πληρώσεως 
συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του 
δαπέδου. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης  τοποθέτησης,  αρμολόγησης  και  καθαρισμού με  τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

73.33.02   Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια   GROUP   4, διαστάσεων 30  x  30   cm  

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Τριάντα τρία ευρώ & πενήντα λεπτά
           ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  33,50 

75. ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 
ΑΤ.43
ΝΕΤ ΟΙΚ 75.36  Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00   m  

Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00  m από μάρμαρο πλάτους έως 30  cm, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα 
υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η 
εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού 
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Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος  
(extra)

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
75.36.01 Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 3 cm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7536

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Τριάντα τρία ευρώ & πενήντα λεπτά
           ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  33,50

ΑΤ.44

ΝΕΤ ΟΙΚ  75.31  Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο 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 
Oι  τιμές  του  παρόντος  άρθρου  αναφέρονται  σε  μάρμαρο  προέλευσης  Βέροιας,  λευκό,  
εξαιρετικής ποιότητος (extra)

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

75.31.02 Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7532 

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Ογδόντα τέσσερα ευρώ
           ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 84,0

ΑΤ.45
ΝΕΤ ΥΔΡ 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας   στις θέσεις   

ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
Κωδικός Αναθεώρησης

YΔΡ 6804
      

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση 
και  συμπλήρωσή  τους  με  υλικά  της  αυτής  υφής,  χρωματισμού  και  διαστάσεων  για  την 
εξασφάλιση ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα 
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με  την  ΕΤΕΠ 08-06-08-03  "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις  θέσεις  διέλευσης  υπογείων 
δικτύων"
      

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :
      

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 
του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα

      

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, 
στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα 
οπλισμού)  

      

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και  η τοποθέτηση των πλακών,  κυβολίθων, 
λιθοσωμάτων  κλπ,  έτσι  ώστε  οι  αρμοί  και  οι  τυχόν  αρχιτεκτονικές  διαμορφώσεις 
(εναλλαγή  χρωμάτων  ή  υφής  πλακών  κλπ)  να  εναρμονίζονται  πλήρως  προς  την 
περιβάλλουσα επίστρωση.  Επισημαίνεται  ότι  στα  όρια  της  ζώνης  αποκατάστασης   οι 
πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης 
του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 
αντικαθίστανται με πλήρεις).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης 
πεζοδρομίου 

ΕΥΡΩ  
Ολογράφως:    Είκοσι πέντε ευρώ & ογδόντα λεπτά
                                    Αριθμητικώς:   25,80
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

52. ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ 

ΑΤ.46
ΝΕΤ ΟΙΚ 52.79 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή

Τεγίδωση  στέγης  από  δομική  ξυλεία,  δηλαδή  σκελετός  της  επιστέγασης  από  τεγίδες  και 
επιτεγίδες τοποθετημένες  στα ζευκτά της  στέγης  (υλικά,  ικριώματα και  εργασία πλήρους 
κατασκευής). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας 
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52.79.02 Τεγίδωση από ξυλεία πριστή
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5280

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Τετρακόσια πενήντα ευρώ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  450,0 

ΑΤ.47
ΝΕΤ ΟΙΚ 52.80  Σανίδωμα στέγης

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας

52.80.02 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5282

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Δέκα εννέα ευρώ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  19,0  

ΑΤ.48
ΝΕΤ ΟΙΚ 52.93 Κάλυψη οροφής με σκουρέτα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5293 

Κάλυψη  οροφής  με  σκουρέττα  αλληλοκαλυπτόμενα  κατά  1,5  cm εναλλάξ  (μέσα-έξω). 
στερεωμένα  σε  καδρόνια  τοποθετημένα  ανά  30  cm.  Συμπεριλαμβάνονται  τα  υλικά  και 
μικροϋλικά επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία πλήρους κατασκευής και ροκανίσματος.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας οροφής καλυμένης με σκουρέττα

ΕΥΡΩ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Δέκα πέντε ευρώ & εβδομήντα λεπτά
             ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 15,70

ΑΤ.49
ΝΕΤ ΟΙΚ 54.80 Πέργκολες και περεμφερή

Πέργκολες  και  παρεμφερείς  κατασκευές  από  ξυλεία  λαρικοειδή  (λαρτζίνη),  κατηγορίας 
τουλάχιστον
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C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποιουδήποτε σχεδίου, με ή χωρίς στύλους και σε οιοδήποτε 
ύψος από το έδαφος, με πλήρη κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) των επιφανειών 
των  ξύλων  και  διαμόρφωση των  ακμών και  των  άκρων τους  σύμφωνα  με  το  σχέδιο,  με 
ανοξείδωτα  ή  γαλβανισμένα  ή  ορειχάλκινα  στηρίγματα  των  στύλων  στο  δάπεδο  και 
εξαρτήματα σύνδεσης  των ξύλων μεταξύ τους  και  την  στερέωσή τους  σε  τοίχους  ή  άλλα 
δομικά στοιχεία.  Συμπεριλαμβάνονται  υλικά,  μικροϋλικά,  ικριώματα και  εργασία  πλήρους 
κατασκευής. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας. 

54.80.01 Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη)

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5621 

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Επτακόσια τριάντα ευρώ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 730,0  
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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 τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά:

- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, 
γαλβανισμένα 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 γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή 
ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας,
- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι 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 επιμέρους άθρα),
- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά,
- Oι προδιαμορφωμένες 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 παραμένουν θα είναι  
από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους,
- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων,
- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ)
- Ολα 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 τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο):

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

γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του 
κουφώματος μέχρι 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.

62. ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ 

Στις τιμές μονάδας των εργασιών σιδηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνονται γενικώς τα  
ακόλουθα:

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

- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ), 
- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων.

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 με βάση την  
αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.
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ΑΤ.50
ΝΕΤ ΟΙΚ 62.01   Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10   kg  /  m  2  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6201 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρού υαλοστασίου βάρους έως 10 kg/m2 από ποικίλες σιδηρές διατομές απλής, 
διπλής  ή  πολλαπλής  επαφής,  σταθερού  ή  κινητού  και  γενικά  σιδηρές  διατομές,  υλικά  και  εξαρτήματα 
συγκόλλησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας και εργασία τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

                                             ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Επτά ευρώ & ενενήντα λεπτά
                               ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  7,90                             

ΑΤ.51
ΝΕΤ ΟΙΚ 62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6224 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες, 
θυρίδες  ή  περσίδες  ανοιγόμενες  ή  μη  με  θυρόφυλλα  από  ένα  ή  δύο  φύλλα  λαμαρίνας 
μαύρης πάχους 1,2  mm και με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με σταθερούς ή κινητούς 
φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια 
στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη, σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, 
σιδηρογωνιές,  σιδηρές  ράβδοι  υλικά  σύνδεσης  τοποθετήσεως  και  λειτουργίας,  κλειδαριά 
ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό μέταλλο,  σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

                                             ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά
                                    ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 5,60
                               

65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

α) Οι μέσες τιμές των αντοχών των ράβδων αλουμινίου θα είναι: 

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 

επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 
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- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm.

γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 μm.

δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα (εργασία και υλικά):

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία των υλικών αυτών, εκτός άν στο 
άρθρο αναφέρεται ργτά ότι περιλαμβάνεται και η προμήθειά τους..

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής 
ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα 
με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της 
αερο-στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης.

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες ανοικτών διατομών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η τη τοποθέτηση.

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά αναφέρεται στο άρθρο ότι 
τιμολογείται ιδιαίτερα .

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση 
το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 65.44.

65.01 Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή     
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501 

Ετοιμα  κουφώματα  αλουμινίου  τυποποιημένων  ανοιγμάτων,  βιομηχανικής  κατασκευής, 
προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη 
των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού 
υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", 
πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα..

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων αλουμινίου, 
τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου,  που μπορούν να επιλεχθούν από καταλόγους 
προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα 
με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

                     
ΑΤ.52
ΝΕΤ ΟΙΚ 65.01.02 Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 12 - 24 kg/m2

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Διακόσια ευρώ
            ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 200,0                                                                           
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ΑΤ.53
ΝΕΤ ΟΙΚ 65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502

Θύρες  συμπαγείς  σπό  θερμομονωτικό  πέτασμα  (πάνελ)  αλουμινίου,  μονόφυλλες, 
ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-
00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Εκατόν εβδομήντα  πέντε ευρώ
                      ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  175,0                                                                                                   

ΑΤ.54
ΝΕΤ ΟΙΚ 65.50 Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσσες 

αυτών.
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541 

Παντζούρια  αλουμινίου  ή  πλαστικά,  ανοιγόμενα  περί  κατακόρυφο  άξονα  στην  άκρη  του 
φύλλου ή συρόμενα, σε κάσσα από στραντζαριστή λαμαρίνα, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων 
και  διαστάσεων,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-08-03-00  "Κουφώματα 
Αλουμινίου".

Τιμή ανά m2 επιφάνειας.
                                      

65.50.1 Ανοιγόμενα αλουμινίου.

                    ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Εκατόν τριάντα πέντε ευρώ
           ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  135,0                                                                                                                         

ΑΤ.55
ΝΕΤ ΟΙΚ 62.41  Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6239

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κασσών ανάρτησης θυροφύλλων οιουδήποτε σχεδίου, 
από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα. Συμπεριλαμβάνεται η πλήρωση των διακένων 
με αφρό πολυουρεθάνης ή με αραιωμένο τσιμεντοκονίαμα (αριάνι) των 600 kg τσιμέντου ή 
πυράντοχο  ή  ηχομονωτικό  υλικό  πληρώσεως  (σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  από  την 
μελέτη), η σφράγιση των αρμών με πολυουρεθανική μαστίχη ή σιλικόνη, και γενικά τα πάσης 
φύσεως  υλικά  κατασκευής  και  πληρωσης  και  η  εργασία  πλήρους  κατασκευής  και 
τοποθέτησης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κάσσας 
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                    ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Έξι ευρώ & είκοσι λεπτά
           ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  6,20

                 

ΟΜΑΔΑ Ζ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 

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

α) Στις τιμές 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  
γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα 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.

- 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  τιμές  των  άρθρων  επικεραμώσεων,  δεν  συμπεριλαμβάνεται  (εκτός  αν  αναφέρεται  ρητά  στην  περιγραφή  του 
άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμένου αλλουμινίου.

γ) Οι τιμές 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 αυξημένες επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται  
από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που απαιτούνται  
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΤ.56
ΝΕΤ ΟΙΚ 72.11  Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211 

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και 
τους  ειδικούς  κορυφοκεράμους,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-05-01-00 
"Επικεραμώσεις στεγών".

Συμπεριλαμβάνεται  η  προμήθεια  όλων  των  απαιτουμένων  τύπων  κεραμιδιών,  ήλων, 
σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η 
εργασία  τοποθετήσεως  και  προσδέσεως  όλων  των  κεραμιδιών  με  σύρμα  καθώς  και  η 
κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Είκοσι δύο ευρώ & πενήντα λεπτά
           ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  22,50                                                                                                

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 επιμέρους 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 δεδομένων 
του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 

(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 ενσωματουμένων 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 εφοδιασμένο, με 
μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

ΑΤ.57
ΝΕΤ ΟΙΚ 79.10  Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 

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

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

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

ΕΥΡΩ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Επτά ευρώ & ενενήντα λεπτά
                                   ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  7,90

ΑΤ.58
ΝΕΤ ΟΙΚ 79.05  Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903 
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Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές ρητίνες 
εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή ανάλογα με τις συνθήκες 
περιβάλλοντος.  Περιλαμβάνεται  ο  καθαρισμός  της  επιφανείας  επαλέιψεως  και  το  τυχόν 
απαιτούμενο  ενισχυτικό  πρόσφυσης  (αστάρι,  primer),  άν  αυτό  συνιστάται  από  τον 
προμηθευτή του υλικού.

Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  βασικού  υλικού  χωρίς  τιν  σκληρυντή  (kg)  μετρούμενο  προ  της 
επαλείψεως

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Εννέα ευρώ & πενήντα λεπτά
     ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  9,50

76. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 

ΑΤ.59
ΝΕΤ ΟΙΚ 76.01  Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού

Υαλοπίνακες  απλοί,  οποποιωνδήποτε  διαστάσεων,  πλήρως  τοποθετημένοι  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 μέτρο (m2)

76.01.02 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0   mm  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7603 

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Είκοσι δύο ευρώ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 22,0   

ΑΤ.60
ΝΕΤ ΟΙΚ 76.27 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
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ΝΕΤ ΟΙΚ 76.27.01 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 
8 mm, κρύσταλλο 5 mm) 

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Πενήντα ευρώ
           ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  50,0                                                                             

77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

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

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες 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, δαπέδψν,  
επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση 
των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα 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) Οταν 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 ορισμένο 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 εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου  με  τα  κατάλληλα  κατά  περίπτωση  Μέσα  Ατομικής  Προστασίας  (ΜΑΠ),  των  οποίων  η  δαπάνη 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

ΑΤ.61

ΝΕΤ ΟΙΚ  77.02 Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7706 

Υδροχρωματισμοί  ασβέστου  παλαιών  υδροχρωματισμένων  επιφανειών,  με  ψεκαστήρα  ή 
χρωστήρα, με σποραδικές επισκευές της επιφανείας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΑΤ.61
ΝΕΤ ΟΙΚ 77.02.02 Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7708 

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  Δύο  ευρώ & ογδόντα  λεπτά
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            ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  2,80
                     

ΑΤ.62
ΝΕΤ ΟΙΚ 77.10  Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 

υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725 

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή περισσότερες 
στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης 
φύσεως  και  εργασία,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-01-00  "Χρωματισμοί  επιφανειών 
σκυροδέματος". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:   Τρία ευρώ & ενενήντα λεπτά
            ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 3,90

ΑΤ.63
ΝΕΤ ΟΙΚ 77.16  Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7736 

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

Καθαρισμός  της  επιφανείας  με  γυαλόχαρτο,  λάδωμα με  λινέλαιο  διπλοβρασμένο  ή  με  ειδικό  μυκητοκτόνο 
εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων και επάλειψή τους με 
γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο.
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Δύο ευρώ & είκοσι λεπτά
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  2,20                                                                                                                                        

ΑΤ.64
Ν-ΝΕΤ ΟΙΚ 77.71 :  Επισκευή, συμπλήρωση, συντήρηση και χρωματισμός εσωτερικού κουφώματος 

Για την επισκευή, συμπλήρωση, συντήρηση και χρωματισμό ενός τετραγωνικού μέτρου 
κουφώματος, ανεξάρτητα από το σχήμα, το είδος και τον τρόπο κατασκευής . Η τιμή ισχύει 
και στην περίπτωση, που το κούφωμα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί και να συναρμολογηθεί 
από την αρχή, ανεξάρτητα απ' το ποσοστό νέας ξυλείας και άλλων υλικών (σιδερικά, 
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υαλοπίνακες κλπ.). Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την 
αποξήλωση, συντήρηση, χρωματισμό και τοποθέτηση του κουφώματος. Η μέτρηση γίνεται με 
τις πραγματικές διαστάσεις του κουφώματος, εκτός αν το περίγραμμα είναι ολικώς ή μερικώς 
καμπύλο, οπότε, επιφάνεια ορίζεται το ελάχιστο ορθογώνιο σχήμα, στο οποίο εγγράφεται.

ΕΥΡΩ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Δέκα εννέα ευρώ
                                   ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  19,0

ΑΤ.65
ΝΕΤ ΟΙΚ.77.68  Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7768 

Συμπληρωματική επεξεργασία της επιφανείας του δαπέδου για την επίτευξη λείας επιφάνειας κατάλληλης για 
βερνίκωμα:  πλήρης  απόξεση  της  επιφανείας  με  κατάλληλο  μηχάνημα  εφοδιασμένο  με  απορροφητήρα, 
ψιλοστοκάρισμα, 1η στρώση βερνικιού, τρίψιμο και καθάρισμα, 2η στρώση εκτελουμένη όπως πρώτη και 3η 
στρώση (τελική) χωρίς τριψιμο. Υλικά, μικροϋλικά και εξοπλισμός επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  Επτά ευρώ & τριάντα λεπτά
            ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  7,30                                                                                                                            

ΑΤ.66
ΝΕΤ ΟΙΚ 77.71 Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο 

συστατικών     
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771 

Βερνικοχρωματισμοί  ξύλινων επιφανειών,  σύμφωνα με  την μελέτη και  την  ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί  
ξύλινων επιφανειών".

Απόξεση,  αστάρι,  ξερόζιασμα,  σπατουλάρισμα,  στοκαρίσματα,  ψιλοστοκαρίσματα,  διάστρωση  αλκυδικού 
υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί  
τόπου και εργασία.
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΝΕΤ ΟΙΚ 77.71.01 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης 
πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου.

ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Δέκα ευρώ & εβδομήντα λεπτά
           ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 10,70                                                                                                   
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ΑΤ.67
Ν-ΝΕΤ ΟΙΚ 77.25  Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7745 

Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς.  σύμφωνα με την 
μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-03-00  "Αντισκωριακή  προστασία  και  χρωματισμός  σιδηρών 
επιφανειών".   Προετοιμασία,  τρίψιμο  με  σμυριδόπανο  και  σπατουλάρισμα  με  υλικό 
σπατουλαρίσματος (αντουί) σέρτικο, σε μία στρώση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

                     ΕΥΡΩ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Έξι ευρώ & εξήντα λεπτά 
                        ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  6,60

ΝΕΤ ΟΙΚ 77.20  Αντισκωριακές βαφές
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή  αντισκωριακής  βαφής  με  την  απαιτούμενη  προετοιμασία  της  επιφανείας, 
σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-10-03-00  "Αντισκωριακή  προστασία  και 
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΑΤ.68
ΝΕΤ  ΟΙΚ  77.20.01  Εφαρμογή  αντισκωριακού  υποστρώματος  ενός  συστατικού  βάσεως 
νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης.

Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, 
όπως  ο  ψευδάργυρος  (Zn),  το  οξείδιο  του  ψευδαργύρου  (ZnO),  το  φωσφορικό  άλας 
ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη ( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της 
διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού υμένα τα 50 μικρά. 

                     ΕΥΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Δύο ευρώ & είκοσι λεπτά 
                       ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  2,20
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ΑΤ.69
ΝΕΤ ΟΙΚ 77.55  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 

ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

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 μέτρο (m2)

                     ΕΥΡΩ  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: Έξι ευρώ & εβδομήντα λεπτά
                        ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  6,70

          ΘΕΡΜΗ 
25-11-2013

   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
……../12/2013   

            Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Η ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΚΕΥΧ

           ΒΟΓΙΑΤΖΗΕΥΓΕΝΙΑ       ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
             ΠΕ03 ΠΟΛ.ΜΗΧ                ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ
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