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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 

είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 

Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 

εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 

δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 

απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 

λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 

απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 

άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει 

το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί 

μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του 

Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα 

κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 

έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 

απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 

βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 

αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με 

τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των 

μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 

περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 

Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 

μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και 

λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 

ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. 

πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 
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 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 

συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 

διαχείρισή τους. 

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 

εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 

αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 

καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 

οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής 

απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 

ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 

(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 

μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών 

με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 

κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 

ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 

εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 

προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 

δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 

σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 

κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση 

του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης 

φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των 

παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 

αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση 

των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε 

άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 

σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων 

έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

από το Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 

Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 

ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 
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1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες 

των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 

σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, 

ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση 

της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, 

ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 

πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους 

λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία 

υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 

συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 

τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 

αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά 

αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι 

ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους 

(εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 

διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 

υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 

άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα 

(άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε 

να ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 

λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 

μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 

εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 

τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  
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(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 

αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

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

εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 

υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε 

τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& 

Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

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

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 

και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 

στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 

απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των 

χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 

σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 

σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση 

των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των 

εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 

εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 

επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 

απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 

ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 

σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 

εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 

θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 

[ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 

στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με 

τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ 
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αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 

επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην 

Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 

αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 

εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 

Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 

κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 

φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για 

την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 

προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το 

περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 

των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί 

σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση 

αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών 

κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 

προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 

Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 

που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 

εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα 

αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 

Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 

αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 

κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του 

Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 

μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 

υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 

του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 

δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής 

του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών 

κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική 

έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς 
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και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 

ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν 

απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή 

βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των 

εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 

εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 

δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 

απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 

τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων 

αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 

δημοπράτησης. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 

σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 

Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 

ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 

άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα 

οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

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

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 

λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, 

κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

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

(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 

δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν 

συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες 

διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι 

κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα 

επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των 

εργασιών. 

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

προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 

Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα 

οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 
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(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων 
και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και 
λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου 
ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

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

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

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

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

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

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

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

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 

σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με 
τις προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση 
μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό 
προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, 
τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  
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(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

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

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

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

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

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

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

τον Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 

παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή 

εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν 

σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το 

ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και 

ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 

αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και 

για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα 

γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της 

αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο 

παρόν Τιμολόγιο. 

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

υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 

αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής 

πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 

χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση 

το λόγο:  
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     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 

ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 

χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το 

λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων 

του παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με 

απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με 

αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα 

στους γενικούς όρους του παρόντος. 
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   Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως   

της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής 

μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

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

0,03 

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

Σε καμία 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, 
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). 
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ΤΙΜΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. Εκσκαφές - Καθαιρέσεις - Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές 

Άρθρο Α.Τ. 1.1: Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 10.07.01 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-1136 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως δια μέσου οδών 

καλής βατότητας. Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ 

              Αριθμητικώς: 0,35 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 1.2: Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη 

γαιώδη-ημιβραχώδη 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 20.05.01 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2124 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 

μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από 

το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, 

του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία 

πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του 

πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την 

μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ 

και μετά την εκσκαφή. Δεν περιλαμβάνεται η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά 

των προϊόντων εκσκαφών προς την τελική θέση απόθεσης.  

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

              Αριθμητικώς: 4,50 € 
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Άρθρο Α.Τ. 1.3: Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη 

βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση 

εκρηκτικών 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 20.05.02 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2127 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 

μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από 

το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, 

του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία 

πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του 

πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την 

μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ 

και μετά την εκσκαφή. Δεν περιλαμβάνεται η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά 

των προϊόντων εκσκαφών προς την τελική θέση απόθεσης. 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Είκοσι οκτώ ευρώ 

              Αριθμητικώς: 28,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 1.4: Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 20.10 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2162 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή 

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 

m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων 

τεχνικών έργων". 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου (Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών 

προέλευσης δανειοθαλάμου, θα χρησιμοποιηθούν τα αντίστοιχα άρθρα των γενικών 

εκσκαφών, της φορτοεκφόρτωσης και της μεταφοράς από τον δανειοθάλαμο μέχρι το έργο) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

              Αριθμητικώς: 4,50 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 1.5: Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 20.30 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2171 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως 

προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Ενενήντα λεπτά του ευρώ 

              Αριθμητικώς: 0,90 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 1.6: Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 22.02 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2204 

Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε 

στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 

ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις 

φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση 

τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. Δεν περιλαμβάνεται η 

φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσων προς την τελική θέση 

απόθεσης. 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

              Αριθμητικώς: 22,50 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 1.7: Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 

πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 

ακεραίων πλακών 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 22.20.01 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2236 

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). Δεν περιλαμβάνεται η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά 

των προϊόντων καθαιρέσων προς την τελική θέση απόθεσης. 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 

              Αριθμητικώς: 7,90 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 1.8: Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 22.65.02 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-2275 



 
 
Σελίδα  18 

 

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των 

αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Τριάντα πέντε λεπτά 

              Αριθμητικώς: 0,35 € 

 

2. Σκυροδέματα - Οπλισμοί - Ξυλότυποι 

Άρθρο Α.Τ. 2.1: Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανούς. Για κατασκευές 

από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 32.01.02 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3212 

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 
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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  

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Εβδομήντα οκτώ ευρώ  

              Αριθμητικώς: 78,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 2.2: Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανούς. Για κατασκευές 

από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 32.01.03 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3213 
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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. 
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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  

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Ογδόντα τέσσερα ευρώ  

              Αριθμητικώς: 84,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 2.3: Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανούς. Για κατασκευές 

από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 32.01.04 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3214 

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". 
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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. 
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Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Ενενήντα ευρώ  

              Αριθμητικώς: 90,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 2.4: Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανούς. Για κατασκευές 

από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 32.01.05 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3215 

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. 
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 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  

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Ενενήντα πέντε ευρώ  

              Αριθμητικώς: 95,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 2.5: Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης 

υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 79.21 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7921 

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους 

χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που 

καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες 

διαστρωθέντος σκυροδέματος. 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Ένα ευρώ & τριάντα πέντε λεπτά  

              Αριθμητικώς: 1,35 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 2.6: Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 79.23 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7923 

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους 

χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που 

καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες 

διαστρωθέντος σκυροδέματος. 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Ένα ευρώ & εξήντα λεπτά  

              Αριθμητικώς: 1,60 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 2.7: Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 38.03 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3816 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 

πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος 

του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 

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) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ & εβδομήντα λεπτά 

              Αριθμητικώς: 15,70 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 2.8: Ξυλότυποι χυτών τοίχων 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 38.01 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3801 
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Μεταλλότυποι υποστυλωμάτων κυλινδρικής διατομής, από λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 

2mm, για ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4.00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)".  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται  όλα τα απαιτούμενα υλικά (σιδηρότυπος, ξυλεία και 

μικροϋλικά στερεώσεως και στηρίξεως) επί τόπου, τα απαιτούμενα μηχανικά μέσα για την 

ανύψωση και καταβίβαση τους, και η εργασία πλήρους κατασκευής και μορφώσεως των 

σιδηρότυπων, καθώς και η αποσύνθεση και αποκομιδή αυτών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Δεκατρία ευρώ & πενήντα λεπτά  

              Αριθμητικώς: 13,50 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 2.9: Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 38.20.02 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3873 

 

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.  Πεδίο εφαρμογής Ονομ. Ονομ.  
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διάμετρος 

(mm) Ράβδοι 

Κουλούρες  

και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα  

και δικτυώματα 

διατομή  

(mm2) 

μάζα/ μέτρο  

(kg/m) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από 

το δάπεδο εργασίας.  
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 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. 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Ένα ευρώ & επτά λεπτά  

              Αριθμητικώς: 1,07 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 2.10: Δομικά πλέγματα B500C (S500s) 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 38.20.03 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3873 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 

τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την 

ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 

Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του 

έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς 

έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί 

μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι 

ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον 

Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 

του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται 

αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες  

και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα  

και δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
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Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες  

και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα  

και δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
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 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. 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Ένα ευρώ & ένα λεπτό 

              Αριθμητικώς: 1,01 € 
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3. Λιθοδομές - τοιχοποιίες 

Άρθρο Α.Τ. 3.1: Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 41.01 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-4313 

Λιθοπληρώσεις τάφρων, στραγγιστηρίων κλπ, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, με αργούς 

λίθους λατομείου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 "Φίλτρα 

στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή". 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των αργών λίθων επί τόπου του έργου, οι 

πλάγιες μεταφορές και η εργασία τοποθέτησης και τακτοποίησης εντός του ορύγματος, με ή 

χωρίς υποβοήθηση μηχανικών μέσων,  

 

         Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Είκοσι οκτώ ευρώ   

              Αριθμητικώς: 28,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 3.2: Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 42.11.02 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-4212 

  

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, 

πάσης φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το 

δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

 

         Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Εβδομήντα ευρώ   

              Αριθμητικώς: 70,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 3.3: Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 42.11.03 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-4213 
  

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, 

πάσης φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το 

δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

Σε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους μη υπερβαίνον τα 4,00m. 

 

         Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Εβδομήντα πέντε ευρώ   
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              Αριθμητικώς: 75,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 3.4: Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 42.26 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-4226 

  

         Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (γωνιών, παραστάδων, λαμπάδων κ.λπ.) με  

         χρήση και κατεργασία ευμεγέθων λίθων.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)  

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Έντεκα ευρώ & είκοσι λεπτά 

              Αριθμητικώς: 11,20 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 3.5: Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 45.03 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-4503 

 

         Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών σε οποιαδήποτε στάθμη ατο  

δάπεδο εργασίας κατά την δόμηση των τοίχων. Συμπεριλαμβάνεται η διαλογή των λίθων που 

τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια ώστε να έχουν κατά το δυνατόν ισομεγέθεις διαστάσεις, 

η κατεργασία των προσώπων και των επιφανειών εδράσεως με χονδροποελέκημα, η 

προσαρμογή τους ώστε το πλάτος των αρμών να μην υπερβαίνει τα 2 1/2 cm με χρήση 

σφηνών (τσιβίκια), η απόξεση του κονιάματος των αρμών σε βάθος 2 - 4 cm και ο 

καθαρισμός της επιφάνειας από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο 

εργαλείο. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Δεκατρία ευρώ & πενήντα λεπτά 

              Αριθμητικώς: 13,50 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 3.6: Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 

cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 46.01.02 

Άρθρο Τιμολογίου ΥΠΕΧΩΔΕ:  ΟΙΚ-4622.1 

 

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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ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Δεκαεννέα ευρώ & πενήντα λεπτά   

              Αριθμητικώς: 19,50 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 3.7: Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 

cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 46.01.03 

Άρθρο Τιμολογίου ΥΠΕΧΩΔΕ:  ΟΙΚ-4623.1 

 

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.  

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Τριάντα τρία ευρώ & πενήντα λεπτά   

              Αριθμητικώς: 33,50 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 3.8: Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά 

διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 49.01.01 

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)  

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Δεκαέξι ευρώ & ογδόντα λεπτά   

              Αριθμητικώς: 16,80 € 
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Άρθρο Α.Τ. 3.9: Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά 

διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 49.01.02 

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.  

Το άρθρο αφορά σενάζ πλάτους μέχρι 0,50 μ και πάχους μέχρι 0,12. 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)  

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Δεκαεννέα ευρώ & εβδομήντα λεπτά   

              Αριθμητικώς: 19,70 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 3.10: Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 71.01.02Α 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7102 

 

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα 

των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Τα αρμολογήματα των αργολιθοδομών θα 

κατασκευασθούν σε βαθιά εσοχή σε σχέση με την επιφάνεια των λίθων (εν είδει ξηράς 

αργολιθοδομής), ενώ για το κονίαμα θα χρησιμοποιηθεί λευκό τσιμέντο Δανίας, πτωχό σε 

θειικά άλατα.  Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η επιδιόρθωση των 

μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με καθαρό νερό 

και μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή 

του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η 

συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Δεκαέξι ευρώ  

              Αριθμητικώς: 16,00 € 
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4. Ξυλουργικές εργασίες - Μεταλλικές κατασκευές  

Άρθρο Α.Τ. 4.1: Παράθυρα και εξωστόθυρες γερμανικού τύπου 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕ ΝΟΕ 54.27 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-5427 

Παράθυρα και εξωστόθυρες (μπαλκονόπορτες) Γερμανικού τύπου, από ξύλο μεράντι, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", πλήρη με 

ορθοστάτες και πάνω τραβέρσα (πανωκάσσι) τετραξύλου (κάσσας) 9x13 cm, με ή χωρίς 

ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι) 8x8 cm, κάτω τραβέρσα (κατωκάσσι) 9x9 cm, με 

υαλοστάσια περαστά, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή 

πολύφυλλα οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίων, με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα 

(μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 5x7.5 cm, με ή χωρίς 

πηχάκια μονών ή διπλών υαλοπινάκων, με καϊτια για τους υαλοπίνακες 5x4 cm, νεροχύτη 

9x9 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5.5 cm, αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm και 

αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι αεροφραγής απο πολυπροπυλένιο σε 

εγκοπή (γκινισιά) και εξώφυλλα Γερμανικού τύπου, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου 

με περιθώρια (περβάζια) και αρμοκάλυπτρα, πλαίσια (τελάρα) εξωφύλλων πάχους 4 cm και 

πλάτους όπως στο σχέδιο, φυλλαράκια (περσίδες) διατομής 1,5x8 cm και γενικά ξυλεία, 

σιδηρικά (εκτός από χειρολαβές) και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και 

ανάρτησης και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ & τριάντα οκτώ λεπτά 

              Αριθμητικώς: 425,38 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 4.2: Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕ ΝΟΕ 54.40.01 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-5441.1 

Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από κόντρα πλακέ θαλάσσης, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με καθρέφτες (ταμπλάδες) από κόντρα πλακέ 

ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων περαστό 5 x 11 cm πλήρες 

στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά 

ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και 

χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, 

περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Εκατόν εξήντα πέντε ευρώ   

              Αριθμητικώς: 165,00 € 
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Άρθρο Α.Τ. 4.3: Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου σκελετού. Υαλοπίνακες διαφανείς 

πάχους 4,0 mm 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 76.01.02Α 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7603 

Υαλοπίνακες ξύλινων κουφωμάτων Γερμανικού τύπου, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Πενήντα ευρώ   

              Αριθμητικώς: 50,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 4.4: Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 54.71 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-5471 

Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά από λευκή ξυλεία, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, μονόφυλλα ή 

πολύφυλλα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά 

έπιπλα ", με κάσσα 5x6,5 cm με περιθωρίο (περβάζι) 2x5 cm, πλαίσιο (τελάρο) και 

τραβέρσες φύλλων 3,5x6,5 cm, ταμπλάδες από σανίδες πάχους 1,5 cm, πλάτους το πολύ 8 cm 

συνδεδεμένες με κόλλα και απλή επαφή (απλό φιλιάσι) με ή χωρίς κυμάτια (εργαλεία, 

ταμπλαδορόκανο) σύνδεση των δίφυλλων ερμαρίων με εντορμία και γλωττίδα (γκινισιά και 

παταδούρα, αρσενικοθήλυκο), με τα σιδηρικά ανάρτησης και με ξυλίνη ή ορειχαλκίνη απλή 

χειρολαβή (πόμολο), κλειδαριά τύπου σπανιολέτας εσωτερικής και εν γένει υλικά 

κατασκευής, ανάρτησης, στήριξης και λειτουργίας και εργασία πλήρους κατασκευής, 

τοποθέτησης και στερέωσης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Ενενήντα πέντε ευρώ   

              Αριθμητικώς: 95,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 4.5: Εντοιχισμένες ντουλάπες 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 54.75 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-5472.1 

Εντοιχισμένες ντουλάπες, μη τυποποιημένες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09 

01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", βάθους 60 cm, από μοριοσανίδα (MDF) με 

επένδυση μελαμίνης ή φορμάικας, "κουτιαστές", με φύλλα αναρτημένα με στροφείς 

επιπλοποιίας και γενικά υλικά και μικροϋλικά κατασκευής και εργασία συναρμολόγησης, 

τοποθέτησης και στερέωσης.  

.Τα συρτάρια, τα ράφια, οι κρεμάστρες και λοιπός εξοπλισμός τιμολογούνται ιδιαιτέρως. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψης.  
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ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Εκατόν δώδεκα ευρώ   

              Αριθμητικώς: 112,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 4.6: Ράφια από λευκή ξυλεία, πάχους, πάχους 0,25 mm 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 56.01.01 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-5601 

 

Ράφια από λευκή ξυλεία, οιουδήποτε πλάτους και μήκους, από σανίδες, εδραζόμενα είτε σε 

έτοιμα σιδηρά υποστηρίγματα πακτωμένα στον τοίχο μέσω ξύλινων τάκων ή σε ξύλινο 

σκελετό από οδοντωτούς ορθοστάτες 3x5 cm, με κινητά πηχάκια έδρασης και γενικά υλικά 

επί τόπου και εργασία για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους ή μέσα σε ντουλάπια, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ". , 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ραφιών.  

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Τριάντα εννέα ευρώ 

              Αριθμητικώς: 39,00 € 

 

 

Άρθρο Α.Τ. 4.7: Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 

m2 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 56.10 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-5613.1 

 

Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης των 0,40 m2, οιουδήποτε σχεδίου 

και διαστάσεων με πλαίσιο από τεμάχια λευκής ξυλείας πάχους 18 mm επενδυμένα με 

μελαμίνη, περαστά και κολλητά, με οπές ή τομές στο "πρόσωπο" ή χειρολαβές και με 

πυθμένα από μοριοσανίδα (hard board) επενδυμένη με μελαμίνη περαστή και κολλητή, με 

απλούς μεταλλικούς τυποποιημένους οδηγούς λειτουργίας του συρταριού, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ". 

 Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο σε κατασκευές ντουλαπών στις οποίες δεν 

περιλαμβάνεται η κατασκευή συρταριού. 

 Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία και μοριοσανίδα), ται 

μικροϋλικά καθώς και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης. Δεν περιλαμβάνονται 

οριζόντια ή κατακόρυφα χωρίσματα,  

 

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Τριάντα εννέα ευρώ 

              Αριθμητικώς: 39,00 € 
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Άρθρο Α.Τ. 4.8: Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 62.24 

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:   Ολογράφως: Πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά   

              Αριθμητικώς: 5,60 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 4.9: Σφυρήλατα κιγκλιδώματα πολυσυνθέτου σχεδίου 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 64.06.02 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-6407 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση σφυρήλατων κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων 

κλπ, από ράβδους σφυρηλατημένες σε όλες τους τις έδρες. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια 

του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την 

πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτω

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Δεκατρία ευρώ & πενήντα λεπτά   

              Αριθμητικώς: 13,50 € 

 

5. Επιχρίσματα - επιστρώσεις - επενδύσεις - χρωματισμοί 

Άρθρο Α.Τ. 5.1: Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 71.01.01 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7101 
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Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα 

των 450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί 

τόπου, η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση 

των αρμών με καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την 

επιφάνεια του τοίχου, η διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του 

αρμολογήματος, η πλήρωση με τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός 

καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Δεκαέξι ευρώ & ογδόντα λεπτά   

              Αριθμητικώς: 16,80 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 5.2: Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 71.22 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7122 

 

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

τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι 

4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 

"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Δεκατέσσερα ευρώ 

              Αριθμητικώς: 14,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 5.3: Ενισχύσεις επιχρισμάτων με συνθετικό πλέγμα 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 49.05 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630.1 

 

Ενίσχυση επιχρισμάτων με συνθετικό πλέγμα σε όλη την επιφάνειά τους, 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 εντός του επιχρίσματος με κατάλληλους ήλους σε πυκνό κάνναβο. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Δύο ευρώ & εξήντα λεπτά   

              Αριθμητικώς: 2,60 € 
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Άρθρο Α.Τ. 5.4: Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 73.11Α 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7311 

 

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 

m2, επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 

cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα 

υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Τριάντα ευρώ  

              Αριθμητικώς: 30,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 5.5: Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 73.12Α 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7312 

 

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, διάστασης μήκους 0,60 μ και πλάτους άνω 

των 30 cm, με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί 

τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-

03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Πενήντα ευρώ  

              Αριθμητικώς: 50,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 5.6: Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 73.34.02 

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".  
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Περολαμβάνεται 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) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Τριάντα έξι ευρώ  

              Αριθμητικώς: 36,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 5.7: Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 73.33.03 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7331 

 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 40x40 

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 πλακιδίω 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) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Τριάντα έξι ευρώ  

              Αριθμητικώς: 36,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 5.8: Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 75.31.02 



 
 
Σελίδα  42 

 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7532 

 

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) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Ογδόντα τέσσερα ευρώ  

              Αριθμητικώς: 84,00 € 

Άρθρο Α.Τ. 5.9: Σκαλομέρια από ορθογωνισμένες χονδρόπλακες 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 75.58.01Α 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7558 

 

Σκαλομέρια από ορθογωνισμένες πλάκες, διαστάσεων 0,80 μ x 0,30 μ, σύμφωνα με την 

μελέτη.  

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

τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής, τοποθέτησης, 

αρμολογήματος και καθαρισμού  

Τιμή ανά τεμάχιο 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Σαράντα ευρώ  

              Αριθμητικώς: 40,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 5.10: Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 

διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 

βάσεως, εσωτερικών επιφανειών 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 77.80.01 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7785.1 

 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή 

βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 

επιφανειών επιχρισμάτων".  
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Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Εννέα ευρώ  

              Αριθμητικώς: 9,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 5.11: Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 77.96 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7744 

 

Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνα σκευάσματα για την προστασία του ξύλου 

έναντι προσβολής από μικροοργανισμούς (παράσιτα, μύκητες, κλπ). Περιλαμβάνεται η 

προμήθεια του σκευάσματος, η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας, η εφαρμογή 

στρώσης εμποτισμού αλκυδικής βάσεως και δύο στρώσεων ακρυλικής βάσεως πάχους 80 

μm.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Δύο ευρώ & ογδόντα λεπτά 

              Αριθμητικώς: 2,80 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 5.12: Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 77.16 

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:   Ολογράφως: Δύο ευρώ & είκοσι λεπτά 

              Αριθμητικώς: 2,20 € 
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Άρθρο Α.Τ. 5.13: Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα 

υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής 

βάσεως 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 77.82 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7787 

 

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών δια χρώματος υδατικής διασποράς σε δύο 

διαστρώσεις κατόπιν ασταρώματος με υλικό υποστρώματος, σύμφωνα με την μελέτη και τις 

ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 

Προετοιμασία της επιφανείας, ξερόζιασμα, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα, διάστρωση υλικού 

υποστρώματος, τρίψιμο, ψιλοστοκάρισμα, διάστρωση δύο στρώσεων χρώματοακρυλικής ή 

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως (υλικά και εργασία). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Έντεκα ευρώ & ογδόντα λεπτά 

              Αριθμητικώς: 11,80 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 5.14: Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως 

νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης 

αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 77.20.01 

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".  

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.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Δύο ευρώ & είκοσι λεπτά 

              Αριθμητικώς: 2,20 € 
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Άρθρο Α.Τ. 5.15: Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών 

ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 77.55 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7755 

 

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

10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί 

τόπου και εργασία,  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Έξι ευρώ & εβδομήντα λεπτά 

              Αριθμητικώς: 6,70 € 

 

 

6. Μονώσεις υγρασίας – θερμότητας 

Άρθρο Α.Τ. 6.1: Γεωυφάσματα μή υφαντά. Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 385 gr/m2 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 79.15.05 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7914 

 

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις 

της κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ & ογδόντα λεπτά 

              Αριθμητικώς: 4,80 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 6.2: Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά. Με φύλλα πολυαιθυλενίου 

πάχους 0,40 mm 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 79.16.01 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7914 

 

Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε θέση 

του έργου.  

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Πενήντα πέντε λεπτά 
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              Αριθμητικώς: 0,55 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 6.3: Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με πλάκες διογκωμένης 

πολυστερίνης πάχους 50 mm 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 79.45 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7934 

 

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης 

πολυστερίνης, με τη στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Δεκατέσσερα ευρώ 

              Αριθμητικώς: 14,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 6.4: Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με πλάκες διογκωμένης 

πολυστερίνης πάχους 70 mm 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 79.45.Ν1 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7934 

 

Θερμομόνωση οροφών και δάπεδων με πλάκες μονωτικού υλικού, με φύλλα διογκωμένης 

πολυστερίνης, με τη στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων".  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ 

              Αριθμητικώς: 15,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 6.5: Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 

mm 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 79.47.Ν1 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7934 

 

Θερμομόνωση τοίχων, οποασδήποτε διάταξης με πλάκες από διογκωμένη πολυστερίνη 

πάχους 50 mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση εξωτερικών 

τοίχων". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 
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ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Δεκατρία ευρώ 

              Αριθμητικώς: 13,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 6.6: Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΟΕ 79.08 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7903 

 

Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης 

συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε 

επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο 

καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με 

τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης 

(ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών 

που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά του ευρώ 

              Αριθμητικώς: 5,60 € 

 

 

7. Μονώσεις υγρασίας – θερμότητας 

Άρθρο Α.Τ. 7.1: Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών, χωρίς την 

προμήθεια του υλικού 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΡΣ Α5 (ΟΔΟ Α-25) 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ-1620 

 

Πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, νησίδων κόμβων και χώρων ανάπτυξης πράσινου 

με κατάλληλη φυτική γη, σύμφωνα με τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών 

- πλήρωση νησίδων με φυτική γη".  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

 Η προσκόμιση κατάλληλης φυτικής γης  που έχει αποτεθεί κατά την εκτέλεση των 

εκσκαφών του έργου (φορτοεκφορτώσεις, μεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση 

και σταλία αυτοκινήτων) 

 Η προετοιμασία της επιφάνειας τοποθέτησης της φυτικής γης.  

 Η τοποθέτηση, η διάστρωση, η ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρησή της 

μέχρι τη λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου.  

Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της προβλεπόμενης από την μελέτη στάθμης μορφής της 

πλήρωσης, με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο διαστρωθείσας ελαφρώς συμπυκνωμένης φυτικής γης, με λήψη αρχικών 

και τελικών διατομών,  

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Δύο ευρώ & τριάντα λεπτά του ευρώ 

              Αριθμητικώς: 2,30 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 7.2: Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΡΣ Β9.1Α 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-5104 

 

Κατασκευή ξύλινης πέργολας ορθογωνικού σχήματος, από ξύλο τύπου IROCO ή καστανιά, 

με ορθοστάτες διατομής τουλάχιστον 0,15 x 0,15 m και ανωδομή μορφής εσχάρας 

(καλαμωτή) & από στοιχεία διατομής 0,12 x 0,12 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-02-02-01.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Εβδομήντα ευρώ  

              Αριθμητικώς: 70,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 7.3: Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή 

εγκατάσταση χλοοτάπητα 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΠ Γ1 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ-1140 

 

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε 

άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με 

οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της 

επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 

μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Εκατόν πέντε ευρώ 

              Αριθμητικώς: 105,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 7.4: Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΠ Γ2 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ-1620 
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Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, 

οργανοχουμικά, περλίτης κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο, σύμφωνα 

με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 

μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 

Η προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Πέντε ευρώ 

              Αριθμητικώς: 5,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 7.5: Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΠ Γ3 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ-1620 

 

Εργασία ανάμιξης κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού ή χειμάρρου σε χώρο έξω από 

την κονίστρα και φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του παραγομένου μίγματος στις θέσεις 

τοποθέτησης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη 

ολοκλήρωση της εργασίας. Η προμήθεια του κηπευτικού χώματος και της άμμου 

πληρώνονται ιδιαίτερα. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Ένα ευρώ 

              Αριθμητικώς: 1,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 7.6: Θάμνοι κατηγορίας Θ4 

Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου ΠΡΣ Δ2.4 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ-5210 

 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις 

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια 

άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη 

φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Δεκατέσσερα ευρώ 



 
 
Σελίδα  50 

 

              Αριθμητικώς: 14,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 7.7: Προμήθεια φυτικής γης 

                                    Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΡΣ Δ8 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ-1620 

 

Προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η φυτική 

γη θα είναι γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm),  εύθρυπτη και κατά 

το δυνατόν απαλλαγμένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους 

μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Έξι ευρώ 

              Αριθμητικώς: 6,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 7.8: Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt 

                                    Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΡΣ Ε9.4 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ-5210 

 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή 

τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την 

επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και 

σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες 

(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Ένα ευρώ & δέκα λεπτά  

              Αριθμητικώς: 1,10 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 7.9: Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη από PVC, πάχους 1,8 mm 

                                    Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΠ Ε16.4.1.2 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ-7912 

 

Αντιριζικές στεγανοποιητικές μεμβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), με επιμήκυνση 

θραύσης >200%, εφαρμοζόμενες σε φυτευμένο δώμα, με πιστοποιητικό διεθνούς οργανισμού 
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πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους (FLL Root Proof Test, FLL 

Guidelines, DIN, CE) 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης 

φύσεως αχρήστων υλικών, η πλήρωση κοιλοτήτων με τσιμεντοκονίαμα, ώστε η 

επιφάνεια εφαρμογής της μεμβράνης να είναι ομαλή και το στέγνωμα της επιφανείας με 

πεπιεσμένο αέρα, έάν είναι υγρή   

 Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες 

μεταφορές των μεμβρανών και των απαιτουμένων μικροϋλικών στερέωσης  

 Η τοποθέτηση και στερέωση της μεμβράνης στην επιφάνεια του δώματος, σύμφωνα με 

τις οδηγίες του κατασκευαστή και η επέκτασή της καθ' ύψος στις παρειές των στηθαίων 

και τοιχίων κατά 10-15 cm πάνω από την τελική  στάθμη του υποστρώματος ανάπτυξης 

των φυτών (λαμβάνεται υπόψη στην επιμέτρηση)    

 Ο έλεγχος της στεγανότητας των ραφών. 

 Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 

 Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Είκοσι δύο ευρώ 

              Αριθμητικώς: 22,00 € 

 

Άρθρο Α.Τ. 7.10: Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας - προστασίας της μόνωσης, 

πάχους 4,0 mm, με δυνατότητα συγκράτησης νερού τουλάχιστον 4 

lt/m2 

                                    Άρθρο Περιγραφικού Τιμολογίου: ΠΤΕΠ Ε16.6.2 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ-7912 

 

Υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και προστασίας της μόνωσης, εφαρμοζόμενο σε 

φυτευμένα δώματα, από συνθετικές ανακυκλωμένες ίνες πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο ή 

πολυαιθυλένιο, ανθεκτικό στην θερμότητα, συμβατό με την άσφαλτο, βιολογικά και χημικά 

ουδέτερο, ανθεκτικό σε μικροοργανισμούς (βακτήρια κλπ), λιπάσματα, φυτοφάρμακα, 

εκκρίσεις ριζών κλπ. (FLL guidelines 5.3/2002, 8.2/2002) 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 Ο καθαρισμός της επιφανείας εφαρμογής, η συγκέντρωση και η αποκομιδή των πάσης 

φύσεως αχρήστων υλικών   

 Η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση και οι πλάγιες 

μεταφορές των φύλλων του υποστρώματος και των απαιτουμένων υλικών στερέωσης  

 Η εφαρμογή του υποστρώματος προστασίας της μόνωσης πάνω από την στεγανωτική 

στρώση ή την αντιριζική μεμβράνη με επικάλυψη των άκρων, όπως προδιαγράφεται 

από τον προμηθευτή. 

 Οι επικαλύψεις και τα αποκοπτόμενα τμήματα των φύλλων (ρετάλια). 
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 Οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού και εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ:   Ολογράφως: Πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά 

              Αριθμητικώς: 5,60 € 
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ΟΜΑΔΑ Β : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

 

Για τις παρακάτω εργασίες, η τιμή μονάδας περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και 

την εργασία τοποθέτησης – εγκατάστασης επί του έργου, με όλα τα απαραίτητα υλικά 

και μικροϋλικά για την σωστή λειτουργία κάθε εξαρτήματος ή συσκευής: 

 

  ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ 

 Μ.

Μ.  ΑΤ 

 Άρθρο 

Περιγραφικού 

Τιμολογίου 

Κωδικός 

Αναθεώρησης  

 Τιμή 

μονάδος (€) 

 

        
1. Ύδρευση           

8.1 Σωλήνας PE-X Φ16x2,00mm ευθύγραμμος, 

αντοχής 
m 8.1 ΗΛΜ 50.1Α ΗΛΜ 8 1,10   

8.2 Σωλήνας PE-X Φ18x2,00mm ευθύγραμμος m 8.2 ΗΛΜ 50.1Β ΗΛΜ 8 1,20   

8.3 Σωλήνας PE-X Φ28x3,00mm ευθύγραμμος m 8.3 ΗΛΜ 50.1Γ ΗΛΜ 8 1,50   

8.4 Σωλήνας PE-X Φ32x3,00mm ευθύγραμμος m 8.4 ΗΛΜ 50.1Γ ΗΛΜ 8 1,80   

8.5 Επενδυμένος με σπιράλ εύκαμπτος σωλήνας PEX 

Φ16x2,00mm 
m 8.5 ΗΛΜ 50.1Δ ΗΛΜ 8 1,50   

8.6 Θερμική   μόνωση  σωλήνων,  με μονωτικό   

σωλήνα  ενδεικτικού τύπου  Idrotherm  /  Armaflex, 

πάχους 9ΜΜ, γιά σωλήνα διαμέτρου 3/4 INS. 

m 8.6 
ΑΤΗΕ 

Ν8539.10.1.3 
ΗΛΜ 40 4,25   

8.7 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, 

ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος, όπως στις προ-

διαγραφές ,πλήρης. Τοποθετημένος σε Nιπτήρα με 

σταθερό ράμφος και μοχλό χειρισμού α) ON-OFF 

(πάνω-κάτω) β) Κρύο- ζεστό  (αριστερά-δεξιά) Ον. 

Διαμ.  DN 15 ( Φ 1/2") 

τεμ 8.7 
ΑΤΗΕ 

Ν8141.12.2 
ΗΛΜ 13 95,00   

8.8 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, 

λουτήρα η λεκάνης με σταθερό και κινητό 

καταιονηστήρα Φ 1/2 ins, 

ορειχάλκινος,επιχρωμιωμένος  

τεμ 8.8 ΑΤΗΕ 8141.4.3 ΗΛΜ  11 103,00   

8.9 Σφαιρική βαλβίδα ( βάννα ) ορειχάλκινη διαμέτρου 

3/4 ins τεμ 8.9 ΑΤΗΕ Ν8106.2 ΗΛΜ 11 9,75   

8.10 Σφαιρική βαλβίδα ( βάννα ) ορειχάλκινη διαμέτρου 

1" τεμ 8.10 ΑΤΗΕ Ν8106.3 ΗΛΜ 11 9,00   

8.11 Ρακόρ ορειχάλκινο θηλυκό Φ28 
τεμ 8.11 ΗΛΜΣ 50.10Α ΗΛΜ 8 7,00   

8.12 Συλλέκτης ψυχρού νερού 12 παροχών, με 

ενσωματωμένους διακόπτες τεμ 8.12 ΑΤΗΕ Ν8395.3 ΗΛΜ 4 120,00   

8.13 Συλλέκτης ψυχρού νερού 8-10 παροχών, με 

ενσωματωμένους διακόπτες τεμ 8.13 ΑΤΗΕ Ν8395.2 ΗΛΜ 4 100,00   

8.14 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) γωνιακή ορειχάλκινη 

διαμέτρου 1/2 ins τεμ 8.14 
ΟΙΚ ΗΛΜ. 

Σ11.03 
ΗΛΜ 13 11,00   

8.15 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με ελατήριο 

διαμέτρου 3/4 ins τεμ 8.15 
ΑΤΗΕ Ηλμ 

8125.1.4 
ΗΛΜ 13 20,60   

8.16 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος 

επιχρωμιωμένος κοινός με προσθήκη και ροζέττα  

Φ 1/2 ins 

τεμ 8.16 
ΑΤΗΕ Υδρ. 

8115.1 
ΗΛΜ 11 13,70   
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8.17 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητος 250l, 

ισχύος 3 ή 4ΚW κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 

10 ατμοσφαιρών 
τεμ 8.17 ΑΤΗΕ 8256.8.10 ΗΛΜ 24 250,00   

8.18 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 

(ακαθάρτων η ομβρίων) βάθος έως 0.50 m και 

διαστάσεων 30cmΧ30cm  
τεμ 8.18 ΑΤΗΕ 8066.1.3 ΗΛΜ 8066.1.3 110,00   

  2. Αποχέτευση 

          

9.1 Πλαστικός  σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό 

P.V.C., Πίεσης λειτουργίας για 20°C, 6AΤΜ, 

διαμέτρου 40 ΜΜ. 
m 9.1 

ΑΤΗΕ NEO 

Ν8042.4.4 
ΗΛΜ 8 11,35   

9.2 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό 

P.V.C., Πίεσης λειτουργίας για 20°C, 6AΤΜ, 

διαμέτρου 50 ΜΜ. 
m 9.2 

ΑΤΗΕ NEO 

Ν8042.4.5 
ΗΛΜ 8 11,95   

9.3 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό 

P.V.C., Πίεσης λειτουργίας για 20°C, 6AΤΜ, 

διαμέτρου 70 ΜΜ. 
m 9.3 

ΑΤΗΕ NEO 

Ν8042.4.7 
ΗΛΜ 8 15,00   

9.4 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό 

P.V.C., Πίεσης λειτουργίας για 20°C, 6AΤΜ, 

διαμέτρου 100 ΜΜ. 
m 9.4 

ΑΤΗΕ NEO 

Ν8042.4.10 
ΗΛΜ 8 21,10   

9.5 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό 

P.V.C., Πίεσης λειτουργίας για 20°C, 6AΤΜ, 

διαμέτρου 125 ΜΜ. 
m 9.5 ΑΤΗΕ 8042.2.2 ΗΛΜ 8 18,90   

9.6 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό 

P.V.C., Πίεσης λειτουργίας για 20°C, 4AΤΜ, 

διαμέτρου 50 ΜΜ. 
m 9.6 ΑΤΗΕ 8042.1.3 ΗΛΜ 8 11,35   

9.7 Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό 

P.V.C., Πίεσης λειτουργίας για 20°C, 4AΤΜ, 

διαμέτρου 75 ΜΜ. 
m 9.7 ΑΤΗΕ 8042.1.5 ΗΛΜ 8 15,10   

9.8 Κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο), Πλαστική 

PVC, Ον. διαμέτρου σωλήνα DN 70 mm (Εξ. 

Διαμέτρου Φ 75 mm). 
τεμ 9.8 

ΑΤΗΕ NEO 

Ν8130.10.3 
ΗΛΜ 8 5,30   

9.9 Πώμα (τάπα) καθαρισμού Φ 100 mm, ορειχάλκινο 

με στεφάνη  τεμ 9.9 ΑΤΗΕ 8054.8 ΗΛΜ 8054.8 23,85   

9.10 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής 

πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά 

του 
τεμ 9.10 

ΑΤΗΕ Υδρ. 

8151.1 
ΗΛΜ 14 160,00   

9.11 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος 

λευκού χρώματος τεμ 9.11 
ΑΤΗΕ Υδρ. 

8179.2 
ΗΛΜ 18 23,00   

9.12 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm 

τεμ 9.12 
ΑΤΗΕ Υδρ. 

8160.2 
ΗΛΜ 13 170,00   
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9.13 Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή 

τεμ 9.13 
ΑΤΗΕ Υδρ. 

8178.1.1 
ΗΛΜ 14 8,65   

9.14 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ 

Διαστάσεων 42 Χ 60 cm τεμ 9.14 
ΑΤΗΕ Υδρ. 

8168.2 
ΗΛΜ 14 40,00   

9.15 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως από 

σκυρόδεμα (ακαθάρτων η ομβρίων) βάθος έως 0.50 

Μ και διαστάσεων 30cmΧ40cm 
τεμ 9.15 ΑΤΗΕ 8066.1.4 ΗΛΜ 8066.1.4 122,65   

9.16 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά 30x40cm 

(ΑΤΗΕ 8072) Kgr 9.16 ΑΤΗΕ 8072 ΗΛΜ 1 1,70   

9.17 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως από 

σκυρόδεμ (ακαθάρτων η ομβρίων) βάθος απο0.50 

m έως 1.00 Μ και διαστάσεων 40cmΧ50cm 
τεμ 9.17 ΑΤΗΕ 8066.2.1 ΗΛΜ 8066.2.1 260,00   

9.18 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά 40x50cm 

(ΑΤΗΕ 8072) Kgr 9.18 ΑΤΗΕ 8072 ΗΛΜ 1 1,65   

9.19 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως από 

σκυρόδεμα (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος απο 0.5m 

έως 1.00 Μ και διαστάσεων 70 cm Χ 80 cm 

(ΑΤΗΕ8066.2.4) 
τεμ 9.19 ΑΤΗΕ 8066.2.4 ΗΛΜ 8066.2.4 410,00   

9.20 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά 70x80cm 

(ΑΤΗΕ 8072) Kgr 9.20 ΑΤΗΕ 8072 ΗΛΜ 1 1,65   

9.21 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως από 

σκυρόδεμα (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος απο 1.0m 

έως 1.50Μ και διαστάσεων 90 cm Χ 100 cm 

(ΑΤΗΕ8066.3.4) 
τεμ 9.21 ΑΤΗΕ 8066.3.4 ΗΛΜ 8066.3.4 725,00   

9.22 Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά 90x100cm 

(ΑΤΗΕ 8072) Kgr 9.22 ΑΤΗΕ 8072 ΗΛΜ 1 1,65   

9.23 Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου έως 125 mm 

τεμ 9.23 ΑΤΗΕ Ν8053.1 ΗΛΜ 8 23,50   

9.24 Μίκα αερισμού πλαστική 

τεμ 9.24 ΑΤΗΕ Ν8049.9 ΗΛΜ 8 40,00   

9.25 Σιφώνια πλαστικά ντουζ μίας εξόδου DN50 με 

σχάρα ανοξείδωτη 100x100 τεμ 9.25 ΑΤΗΕ Ν8049.10 ΗΛΜ 8 7,00   

9.26 Σιφώνια πλαστικά δαπέδου DN50 τριών 

εισόδων/μίας εξόδου με σχάρα ανοξείδωτη 

150x150 
τεμ 9.26 ΑΤΗΕ Ν8049.11 ΗΛΜ 8 13,00   

9.27 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 

άμμο προελεύσεως λατομείου και τοποθέτηση 

ειδικής ταινίας σήμανσης 
m3 9.27 ΑΤΥΕ 5.07Α ΥΔΡ 6069 14,00   
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9.28 ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ 

ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ ΚΥΚΛΙΚΗ πάχους 0,6 

έως 0,8 mm συμπεριλαμβανομένων των υλικών 

συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, 

τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και 

ενδιαμέσως το πολύ ανά 1 m. 

m 9.28 ΑΤΗΕ 8062.3 ΗΛΜ 1 18,00   

  3. Ηλεκτρολογικά 

          

10.1 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 

mm2 m 10.1 
ΑΤΗΕ Ηλμ 

8766.3.1 
ΗΛΜ 46 5,30   

10.2 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 

mm2 m 10.2 
ΑΤΗΕ Ηλμ 

8766.3.2 
ΗΛΜ 46 5,65   

10.3 Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 4 

mm2 m 10.3 
ΑΤΗΕ Ηλμ 

8766.3.3 
ΗΛΜ 46 7,05   

10.4 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 

mm2, τοποθέτηση στο έδαφος m 10.4 
ΑΤΗΕ Ηλμ 

8773.3.1 
ΗΛΜ 46 2,65   

10.5 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ τριπολικό Διατομής:3 Χ 1,5 

mm2, ορατό ή εντοιχισμένο m 10.5 ΑΤΗΕ 8774.3.1 ΗΛΜ 46 5,40   

10.6 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό Διατομής:5 Χ 

6,0 mm2, ορατό ή εντοιχισμένο m 10.6 ΑΤΗΕ 8774.6.4 ΗΛΜ 46 12,05   

10.7 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ πενταπολικό Διατομής:5 Χ 

16,0 mm2, ορατό ή εντοιχισμένο m 10.7 ΑΤΗΕ 8774.6.10 ΗΛΜ 46 18,50   

10.8 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 

Διαμέτρου Φ 13,5mm m 10.8 
ΑΤΗΕ Ηλμ 

8732.2.2 
ΗΛΜ 41 3,25   

10.9 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 

Διαμέτρου Φ 16mm m 10.9 
ΑΤΗΕ Ηλμ 

8732.2.3 
ΗΛΜ 41 4,05   

10.10 Ηλεκτρικός πίνακας απο χαλυβδοέλασμα 

"ντεκαπέ" (DKP) και μορφοσίδηρο με πόρτα 

προστασίας P 30 επίτοιχος διαστάσεων 82Χ75 cm  
m 10.10 ΑΤΗΕ 8840.2.4 ΗΛΜ 52 265,00   

10.11 Ηλεκτρικός πίνακας απο χαλυβδοέλασμα 

"ντεκαπέ" (DKP) και μορφοσίδηρο με πόρτα 

προστασίας P 30 επίτοιχος διαστάσεων 62Χ50 cm  
m 10.11 ΑΤΗΕ 8840.2.2 ΗΛΜ 52 132,00   

10.12 Διακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου με 

ενδεικτική λυχνία εντάσεως10 A, τάσεως 250 V τεμ. 10.12 ΑΤΗΕ 8812 ΗΛΜ 52 5,10   

10.13 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α 

τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α κομιτατέρ ή αλλέ 

ρετούρ στεγανός 
τεμ. 10.13 

ΑΤΗΕ NEO 

Ν8811.Α.1 
ΗΛΜ 49 6,15   
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10.14 Ρευματοδότης Χωνευτός. SCHUKO εντάσεως 16 

Α / 220 V τεμ. 10.14 
ΑΤΗΕ Ηλμ 

8826.3.2 
ΗΛΜ 49 9,25   

10.15 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO,πλήρης 

Στεγανός SCHUKO εντάσεως 16 Α / 220 V τεμ. 10.15 
ΑΤΗΕ Ηλμ 

8827.3.2 
ΗΛΜ 49 9,25   

10.16 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή 

διαστάσεων Φ 70mm  τεμ. 10.16 
ΑΤΗΕ Ηλμ 

8735.2.1 
ΗΛΜ 41 5,15   

10.17 Ταινία επιψευδαργυρωμένη 40Χ4,0 mm St/zn για 

την θεμελιακή γείωση m 10.17 
ΑΤΗΕ 

9340Ν.10.Χ 
ΗΛΜ 7 3,10   

10.18 Σύνδεσμος χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος  

συνδέσεως  χαλύβδινου  αγωγού   Φ10 mmή 

ταινίας  μέχρι 40 x4mmμε τον οπλισμό 

σκυροδέματος από  Φ10 mmέως Φ24 mmή  με  

εγκιβωτισμένη  θεμελιακή γείωση. Αποτελείται 

από βάση χαλύβδινη 60x75x5mmεφοδιασμένη με 

δύο σιαγώνες του ιδίου υλικού. Η σύσφιξη των 

αγωγών επιτυγχάνεται με δύο βίδες Μ8 

x30mmκατά DIN603 θερμά επι-ψευδαργυρωμένες.  

τεμ 10.18 
ΑΤΗΕ 

Ν9980.5Α 
ΗΛΜ 7 0,35   

10.19 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 

mm² m 10.19 
ΝΑΗΛΜ 

62.10.48.03 
ΗΛΜ 43 5,20   

10.20 
Επίτοιχες απλίκες τοίχου,  με μεταλλικό σκελετό 

και κρύσταλλο, με λαμπτήρες led 18Watt 
τεμ. 10.20 ΗΛΜ 60 ΗΛΜ 60 20,00   

10.21 
Επίτοιχες απλίκες τοίχου, με μεταλλικό σκελετό 

και κρύσταλλο, στεγανές με ενσωματωμένο 

φωτοκύτταρο 

τεμ. 10.21 ΗΛΜ 59 ΗΛΜ 59 90,00   

10.22 
Επίτοιχες απλίκες τοίχου, με μεταλλικό σκελετό 

και κρύσταλλο, στεγανές, εξωτερικού χώρου με 

λαμπτήρες 60 Watt 

τεμ. 10.22 ΗΛΜ 59.1 ΗΛΜ 59 40,00   

10.23 Προβολείς εξωτερικού χώρου στεγανοί, με 

λαμπτήρες Led 100Watt τεμ. 10.23 ΗΛΜ 59.2 ΗΛΜ 59 40,00   

10.24 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, προστασίας IP 55, 

επίμηκες με 2λυχνίες 40 W τεμ. 10.24 ΑΤΗΕ 8972.5.4 ΗΛΜ 59 26,50   

10.25 Ηλεκτρόδιο γείωσης 3/4" 

τεμ. 10.25 
ΑΤΗΕ NEO 

Ν9290.40.2.2 
ΗΛΜ 7 83,50   

10.26 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών 

γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 

μονοπολικός Εντάσεως 10 Α 
τεμ. 10.26 

ΑΤΗΕ Ηλμ 

8915.1.2 
ΗΛΜ 55 9,20   

10.27 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών 

γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 

μονοπολικός Εντάσεως 16 Α 
τεμ. 10.27 

ΑΤΗΕ Ηλμ 

8915.1.3 
ΗΛΜ 55 10,25   
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10.28 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών 

γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS 

μονοπολικός Εντάσεως 20 Α 
τεμ. 10.28 

ΑΤΗΕ Ηλμ 

8915.1.4 
ΗΛΜ 55 10,25   

10.29 Μονοφασικοί Ραγοδιακόπτες          40A 

τεμ. 10.29 ΑΤΗΕ 8871.1.3 ΗΛΜ 55 10,25   

10.30 Μονοφασικοί Ραγοδιακόπτες          20A 

τεμ. 10.30 
ΑΤΗΕ 

8871.1.1Α 
ΗΛΜ 55 8,50   

10.31 Τριφασικοί Ραγοδιακόπτες          40A 

τεμ. 10.31 ΑΤΗΕ 8857.1.1 ΗΛΜ 55 11,00   

10.32 Τριφασικοί Ραγοδιακόπτες          63A 

τεμ. 10.32 ΑΤΗΕ 8857.1.2 ΗΛΜ 55 16,00   

10.33 Ρελέ διαρροής 30mA διπολικό 2x25A 

τεμ. 10.33 
ΑΤΗΕ 

8871.1.1Β 
ΗΛΜ 54 10,00   

10.34 Ρελέ διαρροής 30mA διπολικό 2x20A 

τεμ. 10.34 
ΑΤΗΕ 

8871.1.1Α 
ΗΛΜ 54 9,00   

10.35 Ρελέ διαρροής 30mA 4-πολικό 4x40A 

τεμ. 10.35 
ΑΤΗΕ 

8871.1.1Γ 
ΗΛΜ 54 9,00   

10.36 Ρελέ διαρροής 30mA 4-πολικό 4x63A 

τεμ. 10.36 
ΑΤΗΕ 

8871.1.1Δ 
ΗΛΜ 54 18,00   

10.37 Ασφάλεια τήξεως 3x25Α 

τεμ. 10.37 
ΑΤΗΕ 

8871.1.1Ε 
ΗΛΜ 54 9,00   

10.38 Ασφάλεια τήξεως 3x50Α 

τεμ. 10.38 
ΑΤΗΕ 

8871.1.1Ζ 
ΗΛΜ 54 11,00   

10.39 Φρεάτιο πλαστικό διαστάσεων 30X30 cm, 

διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων βάθους 30 cm 

διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων 
τεμ. 10.39 ΑΤΗΕ8749.1Α ΗΛΜ 46 25,00   

10.40 Ακροδέκτες γείωσης Cu Z χάλκινοι  

τεμ. 10.40 
ΑΤΗΕ NEO 

Ν9290.40.2.2Α 
ΗΛΜ 7 8,50   

10.41 Στεγνωτήρας χεριών, 2000W 

τεμ. 10.41 ΗΛΜ 59.1 ΗΛΜ 59 50,00   

10.42 Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως τύπου Ρα, φορητός, 

γομώσεως, 6 Kg, με μεταλλικό στήρισμα τοίχου τεμ. 10.42 ΑΤΗΕ 8201.1.2 ΗΛΜ  19 35,00   
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

Χάλαρης Γεώργιος 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

Ρούσσος Κωνσταντίνος 

Μηχ. Μηχανικός 

 

      

                                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο                                Ο προϊστάμενος της ΤΥ του Δήμου Αμοργού 
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