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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η συντήρηση των παρακάτω κτιρίων: 

1. ∆ηµαρχείο Κοµοτηνής 

2. 1ος Παιδικός Σταθµός Κοµοτηνής 

3. 1ος Βρεφονηπιακός Σταθµός Κοµοτηνής – 4ος Παιδικός Σταθµός 

4. 2ος Παιδικός Σταθµός Κοµοτηνής 

5. 3ος Παιδικός Σταθµός Κοµοτηνής 

6. 5ος Παιδικός Σταθµός Κοµοτηνής 

7. Παιδικός Σταθµός Καλλίστης 

8. Παιδικός Σταθµός Ροδίτη 

9. ΠΙΚΠΑ 

10. Αγροτικό Ιατρείο Καλλίστης 

11. ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

12. ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

13. Κτίριο Συλλόγου Γυναικών Μεγάλου Κρανοβουνίου 

14. Κτίριο Πρώην Κοινότητα Θρυλορίου 

15. Λέσχη Σαρακατσάνων 

16. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανδρόσου  

17. Χώροι υγιεινής αύλειου χώρου Συλλόγου Γυναικών Μεγάλου 
Κρανοβουνίου 

18. Αποθήκες Καθαριότητας 

19. Σύλλογος Γυναικών οικισµού Παγουριών 

20. 1ο ΚΑΠΗ Κοµοτηνής 

21. 2ο ΚΑΠΗ Κοµοτηνής 

22. Μουσείο Καραθεοδωρή 

23. Κοινοτικό Κατάστηµα Αιγείρου 

24. Κοινοτικό Κατάστηµα Κοσµίου 



25. Γραφεία Πρόνοιας 

26. Υπηρεσία ∆όµησης 

27. Οικία ∆ήµου Κοµοτηνής επί της οδού Κουντουριώτου 

28. Αγροτικό Ιατρείο Φαναρίου 

29. Αγροτικό Ιατρείο Σιδηροχωρίου 

30. Αγροτικό Ιατρείο Γρατινής 

31. ΚΑΠΗ Σιδηροχωρίου  

32. Κ∆ΑΠ Μελέτης 

33. Κτίριο προκάτ Μελέτης 

34. WC στον αύλειο χώρο του σχολείου στον οικισµό Μεσοχώρι 

35. Θρακικό Μουσείο Παιδείας 

36. Κτιριακό συγκρότηµα στο χώρο του υπαιθρίου αθλητικού 
κέντρου του ∆ήµου Κοµοτηνής κοντά στην λαϊκή αγορά 

37. Αγροτικό Ιατρείο Καρυδιάς 

38. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Υφαντών 

39. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Νέας Μοσυνούπολης 

40. Κοινοτικό Κατάστηµα Σιδηροχωρίου 

41. Κτίριο Σίτισης  

42. Θερινό Θέατρο 

43. Χειµερινό – Κλειστό Θέατρο 

44. Πρώην Αρρένων 

45. Χώρος φύλαξης αδέσποτων ζώων 

46. Πρώην κτίριο Καπναποθήκης 

 

Θα εκτελεστούν παρεµβατικές εργασίες οικοδοµικών και 
ηλεκτροµηχανολογικών όπως περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

1. ∆ηµαρχείο Κοµοτηνής 

Α) Αποξήλωση παλαιάς µόνωσης δώµατος και τοποθέτηση νέας 

Β) Ανακαίνιση χρωµατισµών σε γραφεία της υπηρεσίας. 

Γ) Αντικατάσταση υποβρύχιας αντλίας  

 

 

2. 1ος Παιδικός Σταθµός Κοµοτηνής 

Α) Αντικατάσταση θύρας εξόδου στην αίθουσα απασχόλησης Γ’ και θύρας 
εξόδου στην περιοχή της κουζίνας. 

Β) Αποξήλωση λεβητοστασίου και εγκατάσταση καινούριου. 

 

 

3. 1ος Βρεφονηπιακός Σταθµός Κοµοτηνής – 4ος Παιδικός Σταθµός 
Κοµοτηνής 

Α) Αντικατάσταση πλακιδίων δαπέδου στο χώρο της κουζίνας και στους 
βοηθητικούς χώρους της κουζίνας (για την εργασία αυτήν θα πληρωθεί η 
µετακίνηση του εξοπλισµού από τα απολογιστικά) 



Β) Ανακαίνιση εσωτερικών χρωµατισµών στο χώρο της κουζίνας, το 
γραφείο της δ/ντριας και το χώρο της µόνωσης 

Γ) ∆ιάνοιξη εσωτερικού παραθύρου στο γραφείο της δ/ντριας προκειµένου 
να ελέγχεται ο χώρος της µόνωσης. Τοποθέτηση συστήµατος συνεχούς 
υαλοπετάσµατος µε απλούς υαλοπίνακες. 

 

 

4. 2ος Παιδικός Σταθµός Κοµοτηνής 

Α) Καθαίρεση διαχωριστικών τοίχων από γυψοσανίδα στο υπόγειο του 
κτιρίου και κατασκευή νέων µε δροµική τοιχοποιία 

Β)Αποξήλωση και επανατοποθέτηση θυρών στο υπόγειο του κτιρίου 

Γ) ∆ιάστρωση δαπέδου υπογείου µε κεραµικές πλάκες 

∆) Ανακαίνιση ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων όπου απαιτείται. 

 

 

5. 3ος Παιδικός Σταθµός Κοµοτηνής 

Α) ∆ηµιουργία αποθηκευτικού χώρου στο λιακωτό του κτιρίου µε την 
κατασκευή διαχωριστικού τοίχου από γυψοσανίδα και την τοποθέτηση 
ξύλινης πρεσαριστής θύρας. 

Β) Αποµόνωση λιακωτού από το υπόλοιπο του κτιρίου µε την κατασκευή 
διαχωριστικού από γυψοσανίδα και την τοποθέτηση ξύλινης πρεσαριστής 
θύρας. 

Γ) Στο υπόγειο θα τοποθετηθεί φυσσούνα προκειµένου να διαχωριστεί ο 
χώρος ακαθάρτων από το χώρο πλυντηρίου – στεγνωτήριο. Επιπλέον θα 
κατασκευαστεί δοκάρι από γυψοσανίδα προκειµένου να στηριχτεί η 
φυσούνα. 

∆) Ανακαίνιση ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων όπου απαιτείται. 

  

 

6. 5ος Παιδικός Σταθµός Κοµοτηνής 

Α) Τοποθέτηση θερµαντικού σώµατος στο γραφείο της διεύθυνσης. 

Β) Αερισµός χώρου υγιεινής που βρίσκεται πλησίον της τραπεζαρίας. 

Γ) Σκίαση του χώρου της τραπεζαρίας µε χρωµατιστά αυτοκόλλητα φύλλα. 

∆) Τοποθέτηση σταθερών σιτών σε µεµονωµένα παράθυρα του παιδικού 
σταθµού. 

Ε) Τοποθέτηση προστατευτικού κάγκελου στην έξοδο του παιδικού 
σταθµού 

 

 

7. Παιδικός Σταθµός Καλλίστης 

      Α) Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωµάτων 

      Β) Ανακαίνιση εξωτερικών βαφών κτιρίου 

      Γ) Αποξήλωση µουσαµά στο χώρο της κουζίνας και τοποθέτηση    

          κεραµικών πλακιδίων δαπέδου 

 



 

8. Παιδικός Σταθµός Ροδίτη 

Α) Τοποθέτηση σιδεριών σε εξωτερικά κουφώµατα 

Β) Αντικατάσταση παραθύρου στο χώρο της αποθήκης µε ανοιγόµενο 
παράθυρο 

Γ) Σποραδικές εσωτερικές βαφές. 

∆) Τοποθέτηση υδρορροών στο παλαιό κτίριο. 

 

 

9. ΠΙΚΠΑ 

Α Τοποθέτηση νέων εξωτερικών θυρών στην είσοδο του παιδικού 
σταθµού και στο χώρο της κουζίνας. 

 

 

10. Αγροτικό Ιατρείο Καλλίστης 

Α) Ανακαίνιση εσωτερικών και εξωτερικών χρωµατισµών κτιρίου 

Β) Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων κουφωµάτων 

Γ) Αντικατάσταση φθαρµένων εξωτερικών κουφωµάτων. 

∆) Ανακαίνιση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων. 

 

 

11.ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

Α) Πλήρης ανακαίνιση αποδυτηρίων αθλητών και προπονητών (πλακίδια 
δαπέδων, 

  πλακίδια τοίχων, οροφές, βαφές, υδραυλική εγκατάσταση κλπ.) 

Β) Αντικατάσταση εξωτερικών παραθύρων µε νέα (στα αποδυτήρια και 
στους διαδρόµους) 

Γ) Αποξήλωση και επανατοποθέτηση εσωτερικών θυρών αποδυτηρίων 

∆) Ανακαίνιση χρωµατισµών στον αγωνιστικό χώρο 

Ε) Καθαρισµός πλαστικών σκιάστρων στην κύρια αίθουσα του 
γυµναστηρίου.  

ΣΤ) Ανακαίνιση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στα αποδυτήρια αθλητών 
και προπονητών. 

Ζ)  Ανακαίνιση υδραυλικών εγκαταστάσεων στα αποδυτήρια αθλητών και 
προπονητών. 

 

 

12. ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Α) Μόνωση εσωτερικής τοιχοποιίας µε θερµοµονωτικές πλάκες που 
επικαλύπτονται µε άνθυγρη γυψοσανίδα 

Β) Ανακαίνιση εσωτερικών χρωµατισµών 

Γ) Αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτων 

 

 



13.Κτίριο Συλλόγου Γυναικών Μεγάλου Κρανοβουνίου 

Α) Αντικατάσταση ξύλινου δαπέδου µε νέο. 

 

 

14. Κτίριο Πρώην Κοινότητα Θρυλορίου 

      Α) Τοποθέτηση πυράντοχης Θύρας στον όροφο του κτιρίου 

 Β)  Εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας. 

 Γ)Τοποθέτηση πυροσβεστήρων, πυροσβεστικών φωλιών και 
πυρανίχνευσης για την ενεργητική πυροπροστασία του κτιρίου. 

 

 

15. Λέσχη Σαρακατσάνων 

Α) Αποκατάσταση εξωτερικών επιχρισµάτων 

Β) Ανακαίνιση εξωτερικών χρωµάτων 

Γ) Σηµειακή αποκατάσταση στέγης 

∆) Αποξήλωσης και Επανατοποθέτηση εξωτερικών κουφωµάτων µετά 
προσοχής για την τοποθέτηση ποδιών παραθύρων . 

 

 

16. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανδρόσου 

Α) Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωµάτων στο υπόγειο µε κουφώµατα 
αλουµινίου στο χρώµα του ξύλου και τοποθέτηση σίτων επίσης στο χρώµα 
του ξύλου 

B) Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου στο υπόγειο 

Γ) Κατασκευή φρεατίου και τοποθέτηση αντλίας στο υπόγειο. 

∆) Αποκατάσταση επιχρισµάτων και εσωτερικοί χρωµατισµοί στο υπόγειο 
και σηµειακά στον εκθεσιακό χώρο του ισογείου. 

 

 

17. Χώροι υγιεινής αύλειου χώρου Συλλόγου Γυναικών Μεγάλου 
Κρανοβουνίου 

Α) Πλήρης ανακαίνιση χώρων υγιεινής (θύρες και παράθυρα αλουµινίου, 
πλακίδια δαπέδου και τοίχου, είδη υγιεινής). Θα διαµορφωθούν δύο χώροι 
υγιεινής και ένας αποθηκευτικός χώρος. 

Β) Ανακαίνιση εσωτερικών και εξωτερικών χρωµατισµών 

Γ) Ανακαίνιση υδραυλικών εγκαταστάσεων 

 

 

18.Αποθήκες καθαριότητας 

Α) Συντήρηση µόνωσης κεκλιµένων επιφανειών στεγών. 

Β) Χρωµατισµοί οροφών γραφείων και αποθήκης 

 

 

 



      19. Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών οικισµού Παγουρίων 

Α) Ανακαίνιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

Β) Καθαρισµός χώρου που θα πληρωθεί από τα απολογιστικά της 
µελέτης. 

Γ) Ανακαίνιση εσωτερικών χρωµατισµών µε χρώµα Relief 

∆) Αποξήλωση ψευδοροφής και τοποθέτηση νέας αποτελούµενη από 
γυψοσανίδα 

Ε) Τοποθέτηση διακοσµητικών γύψινων ταινιών στην οροφή 

 

 

20. 1o ΚΑΠΗ 

Α) Τοποθέτηση πυράντοχης θύρας στο χώρο του λεβητοστασίου 

Β) Αντικατάσταση ξύλινων κουφωµάτων µε κουφώµατα αλουµινίου στο 
αίθριο του κτιρίου 

Γ) Αποκατάσταση επιχρισµάτων και νέοι χρωµατισµοί στο αίθριο του 
κτιρίου 

∆) Τοποθέτηση µεταλλικής κατασκευής στο σηµείο ανεφοδιασµού του 
κτιρίου µε πετρέλαιο θέρµανσης 

Ε) ∆ιάνοιξη οπών στο δώµα για την δηµιουργία νέων υδρορροών 

 

 

21. 2ο ΚΑΠΗ 

Α) Συντήρηση µόνωσης δώµατος 

Β) Αποκατάσταση σηµειακή πλακιδίων δαπέδου στην αίθουσα του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Γ) Στεγάνωση συνεχούς υαλοπετάσµατος στην πρόσοψη του κτιρίου και 
συντήρηση κουφωµάτων στην αίθουσα απασχόλησης γυναικών και στην 
αίθουσα του ΚΑΠΗ. Οι εργασίες αυτές θα πληρωθούν από τα 
απολογιστικά της µελέτης. 

 

 

22. Μουσείο Καθαρθεοδωρή 

Α) Ανακαίνιση εξωτερικών χρωµατισµών κτιρίου 

Β) Ανακαίνιση ελαιοχρωµατισµών σιδηρών επιφανειών στη ράµπα και στο 
στέγαστρο του κτιρίου 

Γ) Εσωτερικοί χρωµατισµοί γραφείου κτιρίου 

∆) Αντικατάσταση σωλήνων ύδρευσης σε χώρους υγιεινής του κτιρίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. Κοινοτικό Κατάστηµα Αιγείρου 

Α) Κατασκευή διαχωριστικού τοίχου (δροµική τοιχοποιϊα) στο υπόγειο έτσι 
ώστε να αποµονωθεί η δεξαµενή πετρελαίου από τον καυστήρα. 

Β) Τοποθέτηση πυράντοχης θύρας (δίφυλλη) στον χώρο του 
λεβητοστασίου. 

Γ) Αντικατάσταση κατεστραµµένων σιδηρών κιγκλιδωµάτων στην πίσω 
εξωτερική κλίµακα και ελαιοχρωµατισµοί όλων των σιδηρών 
κιγκλιδωµάτων. 

∆) Έλεγχος και συντήρηση στέγης. 

Ε) Αποκατάσταση οροφής σε γραφείο του ορόφου. 

Ζ) Αντικατάσταση σωληνώσεων ύδρευσης σε χώρους υγιεινής του κτιρίου. 

 

 

24. Κοινοτικό Κατάστηµα Κοσµίου 

A) Στο υπόγειο: Τοποθέτηση πυράντοχης πόρτας και κατασκευή 
διαχωριστικού τοίχου ύψους ~0,60 εκ προκειµένου να δηµιουργηθεί 
λεκάνη υπερχείλισης πετρελαίου. 

Β) Έλεγχος και αποκατάσταση στέγης σε τυχόν βλάβη. 

Γ) Συντήρηση εσωτερικού κιγκλιδώµατος κλιµακοστασίου µε 
ελαιοχρωµατισµό και βερνικοχρωµατισµό. 

∆) Αντικατάσταση εξωτερικών υδρορροών (κατακόρυφων και οριζοντίων) 
όπου απαιτείται. 

Ε) Προµήθεια και τοποθέτηση κλιµατιστικής µονάδας. 

Ζ) Προµήθεια και τοποθέτηση θερµοσίφωνα στο χώρο της κουζίνας. 

Θ) Αποκατάσταση υδρορροών που ξεκινούν από το µπαλκονάκι του 
ορόφου και καταλήγουν µέσω υποστυλωµάτων στο πεζοδρόµιο 
έµπροσθεν του κτιρίου. 

Ι) Κατασκευή κιγκλιδώµατος για την προστασία της µεταλλικής καµινάδας. 

Κ) Τοποθέτηση δύο καπακιών αερισµού στην πίσω πλευρά του κτιρίου. 

Λ) Αντικατάσταση τµήµατος µεταλλικής καµινάδας. 

Μ) Αποκατάσταση στέγης. 

 

 

25.Γραφεία Πρόνοιας 

Α) Κατασκευή διαχωριστικών τοίχων από γυψοσανίδα και τοποθέτηση 
ξύλινης θύρας προκειµένου να από µονωθεί για λόγους ασφαλείας το 
τερµατικό από τον υπόλοιπο χώρο εργασίας. 

 

 

26.Υπηρεσία ∆όµησης 

Α) Αντικατάσταση εσωτερικής Θύρας µε νέα ξύλινη πρεσαριστή. 

Β) Αντικατάσταση σπασµένων πλακιδίων µαρµάρου δαπέδου 

Γ) Ανακαίνιση χρωµατισµών σε 2 γραφεία της υπηρεσίας. 

 

 



27. Οικία ∆ήµου Κοµοτηνής επί της οδού Κουντουριώτου 

      Α) Αντικατάσταση ξύλινης εξώπορτας µε νέα θύρα αλουµινίου που να    

           διαθέτει σε τµήµα της υαλοπίνακες. 

 

 

28 Αγροτικό Ιατρείο Φαναρίου 

Α) Ανακαίνιση εσωτερικών και εξωτερικών χρωµατισµών 

Β) Ελαιοχρωµατισµός ή βερνικοχρωµατισµώς ξύλινων επιφανειών. 

Γ) Αποκατάσταση σιδηρού κιγκλιδώµατος και ελαιοχρωµατισµός του. 

∆) Τοποθέτηση σίτας στην εξώπορτα του κτιρίου και αποκατάσταση σιτών 
στα υπόλοιπα παράθυρα 

Ε) Έλεγχος και αποκατάσταση στέγης 

ΣΤ) Τοποθέτηση οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών στην είσοδο 
του κτιρίου. 

Ζ) Ανακαίνιση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όπου 
απαιτείται. 

 

 

29.Αγροτικό Ιατρείο Σιδηροχωρίου 

Α) Ανακαίνιση εσωτερικών και εξωτερικών χρωµατισµών 

Β) Ελαιοχρωµατισµός ή βερνικοχρωµατισµός ξύλινων επιφανειών. 

Γ) Ελαιοχρωµατισµός σιδηρού κιγκλιδώµατος. 

∆) Αντικατάσταση τριών εξωτερικών κουφωµάτων 

Ε) Έλεγχος και αποκατάσταση στέγης 

Ζ) Αποκατάσταση µαρµάρων στο πλατύσκαλο και την σκάλα ανόδου. 

Η) Τοποθέτηση οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών περιµετρικά του 
κτιρίου. 

Θ) Κατασκευή νέου πάγκου κουζίνας και τοποθέτηση νέου νιπτήρα. 

Ι) Τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων και σταθερών σιτών σε δύο παράθυρα του 
κτιρίου. 

 

 

30. Αγροτικό Ιατρείο Γρατινής 

Α) Ανακαίνιση εξωτερικών βαφών κτιρίου 

 

 

31. ΚΑΠΗ Σιδηροχωρίου 

Α) Ανακατασκευή ράµπας ανόδου. 

Β) Τοποθέτηση µεταλλικού στεγάστρου µε επιστέγαση φύλλα plexiglass, 
στην κύρια είσοδο του κτιρίου. 

 

32.Κ∆ΑΠ Μελέτης 

Α) Ανακαίνιση εξωτερικών βαφών κτιρίου 

 



 

33. Κτίριο προκάτ Μελέτης 

A) Κατασκευή νέου δαπέδου στην κουζίνα και στην κυρίως αίθουσα και 
επένδυση δαπέδου µε πλαστικά πλακίδια. 

B) Ανακαίνιση χώρων υγιεινής (κεραµικά πλακίδια δαπέδου και τοίχου).  

Γ) Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ειδών υγιεινής. 

∆) Αποξήλωση και εκ νέου κατασκευή διαχωριστικού τοίχου που 
αποµονώνει την κουζίνα από την αίθουσα. 

Ε) Κατασκευή νέας κουζίνας. 

Ζ) Επίστρωση στέγης µε κεραµίδια. 

 

 

34.WC στον αύλειο χώρο του σχολείου στον οικισµό Μεσοχώρι 

       Προβλέπεται η κατασκευή χώρων υγιεινών (2 γυναικών, 1 ανδρών και 1 
ΑΜΕΑ) στον αύλειο χώρο του σχολείου. 

 

 

35.Θρακικό Μουσείο Παιδείας 

Α) Αποκατάσταση στέγης 

Β) Ανακαίνιση εσωτερικών και εξωτερικών χρωµατισµών 

Γ) Ανακαίνιση ελαιοχρωµατισµόων και βερνικοχρωµατισµών εσωτερικών 
και εξωτερικών κουφωµάτων 

∆) Ανακαίνιση ελαιοχρωµατιµών οροφών ορόφου 

Ε) Αποξήλωση υδρορροών και τοποθέτηση νέων 

Ζ) Μόνωση χώρου κάτω από την σκάλα µε τοποθέτηση άνθυγρης 
γυψοσανίδας 

H) Τοποθέτηση στοράκια στα παράθυρα του κτιρίου.  

 

36.Κτιριακό συγκρότηµα στο χώρο του υπαιθρίου αθλητικού κέντρου 
του ∆ήµου Κοµοτηνής κοντά στην λαϊκή αγορά 

Α) Πλήρη ανακαίνιση χώρων υγιεινής και αποδυτηρίων (αποξήλωση 
πλακιδίων δαπέδου και τοίχων και τοποθέτηση νέων) 

Β)  Αποξήλωση και τοποθέτηση νέων ειδών υγιεινής στου χώρους υγιεινής 
και στα αποδυτήρια. 

Γ) Αποκατάσταση επιχρίσεων και ανακαίνιση εσωτερικών και εξωτερικών  
χρωµατισµών. 

∆) Μόνωση δώµατος 

Ε) Επισκευή - αποκατάσταση οπλισµένου σκυροδέµατος όπου απαιτείται. 

Ζ) Αντικατάσταση εσωτερικών και εξωτερικών κουφωµάτων. 

Η) Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων στα εξωτερικά κουφώµατα. 

Θ) Αντικατάσταση υδρορροών όπου απαιτείται. 

 

37.Αγροτικό Ιατρείο Καρυδιάς 

Α) Αντικατάσταση εξώθυρας µε νέα αλουµινίου. 
 



38.Γήπεδο Ποδοσφαίρου Υφαντών 

Α) Κατασκευή στεγάστρου 

 

 

39.Γήπεδο Ποδοσφαίρου Νέας Μοσυνούπολης 

Α) Κατασκευή στεγάστρου 

Β) Αντικατάσταση πλακιδίων δαπέδου και τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου 
στους καταιονιστήρες των αποδυτηρίων 

Γ) Εξαερισµός στου χώρους  

∆) Ενίσχυση φωτισµού στον χώρο στάθµευσης  

 

 

40.Κοινοτικό Κατάστηµα Σιδηροχωρίου 

Α) Αποξήλωση παλαιάς µόνωσης και τοποθέτηση νέας σε δύο στρώσεις 
πάνω σε στρώση τσιµεντοκονίας όπου απαιτείται.. 

Β) Καθαίρεση σαθρών επιχρισµάτων σε οροφές, εντός του κτιρίου και 
εφαρµογή νέων επιχρισµάτων από µάρµαρο τύπου THRAKON 225 WR 
µετά την εφαρµογή χαλαζιακού ασταριού τύπου BETOKONTAKT σε µία 
στρώση. 

Γ) Αποκατάσταση σαθρών επιχρισµάτων στις υπόλοιπες επιφάνειες 
(στηθαία, τοιχοποιίες κλπ). 

∆) Αντικατάσταση φθαρµένων επενδύσεων µαρµάρου µε νέες (κυρίως στις 
σκάλες). 

Ε) ∆ιάνοιξη οπών στα δώµατα του κτιρίου και τοποθέτηση νέων 
υδρορροών και γλαστρών. 

Ζ) Ανακαίνιση εσωτερικών και εξωτερικών χρωµατισµών κτιρίου. 

Η) Σποραδικά θα γίνουν ελαιοχρωµατισµοί σε ξύλινες και µεταλλικές 
επιφάνειες. 

Θ) Προστασία σιδηρού οπλισµού µε την κατασκευή δροµικής τοιχοποιίας 
περιµετρικά από τον οπλισµό. 

Ι) Επισκευή - αποκατάσταση οπλισµένου σκυροδέµατος όπου απαιτείται. 

Κ) Αποκατάσταση ραµπών για την εύκολη και ασφαλή πρόσβαση των 
πολιτών. 

Λ) Σηµειακή αποκατάσταση πεζοδροµίων κοντά στις εισόδους του κτιρίου. 

 

 

41. Κτίριο Σίτισης 

∆ιάνοιξη οπής διαστάσεων 1,00Χ2,20µ σε εσωτερικό, διαχωριστικό τοίχο 
και τοποθέτηση ξύλινης θύρα. 

 
 

42.Θερινό Θέατρο 

Α) Αποκατάσταση επιχρίσεων και ανακαίνιση εσωτερικών χρωµατισµών. 

 

 



43.Χειµερινό – Κλειστό Θέατρο 

Α) Αποκατάσταση επιχρίσεων και ανακαίνιση εξωτερικών  χρωµατισµών. 

 

    

   44. Πρώην Αρρένων 

      Α)Κατασκευή διαχωριστικών τοίχων µε γυψοσανίδα και τοποθέτηση 
ταµπλαδωτών θυρών. 

     Β)Τοποθέτηση σταθερού υαλοπετάσµατος και τοποθέτηση υαλόθυρας. 

     Γ)Χρωµατισµοί οροφής, γυψοσανίδας και ταµπλαδωτών θυρών. 

     ∆) Αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτων οροφής. 

  

     

      45.Χώρος φύλαξης αδέσποτων ζώων 

Με σειρά προτεραιότητας θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες: 

Α)Επένδυση των εσωτερικών τοιχοποιιών του «κεντρικού» κτιρίου µε 
κεραµικά πλακίδια. Για λόγους υγιεινής η επένδυση θα πρέπει να φτάνει 
σε ύψος τα 2,00µ. 

Β)Αντικατάσταση των σιτών παραθύρων του «κεντρικού» κτιρίου. 

Γ) Ανακαίνιση του κεντρικού πίνακα παροχής του  κτιρίου, τοποθέτηση 
θερµαντικών σωµάτων στο χώρο στείρωσης ζώων και συντήρηση του 
δικτύου ύδρευσης στον ευρύτερο χώρο. 

∆)Ανακαίνιση χρωµατισµών εντός και εκτός του «κεντρικού» κτιρίου. 

Ε)Επίστρωση χωµάτινων δαπέδων υπαιθρίων χώρων φύλαξης ζώων µε 
σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12 (σε έκταση ~100µ2). 

Ζ)Κατασκευή στεγάστρων από γαλβανισµένη αυλακωτή λαµαρίνα και 
µεταλλικό σκελετό εντός των υπαιθρίων χώρων φύλαξης ζώων (ειδικότερα 
στους χώρους όπου θα εφαρµοστεί η διάστρωση του σκυροδέµατος). 

Η)Επέκταση περιφράξεων, κατασκευή διαχωριστικών στηθαίων από 
µπατική τοιχοποιία και στερέωση περίφραξης επί αυτών εντός των 
υπαιθρίων χώρων φύλαξης ζώων και αντικατάσταση συρµατοπλέγµατος 
σε τµήµατα της υπάρχουσας περίφραξης. 

Θ)Κατασκευή περιµετρικού διαδρόµου κίνησης από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C10/12 συνολικού µήκους ~200µ. Το πλάτος του διαδρόµου  
θα είναι ~1,50µ. 

Ι)Κατασκευή 8 σκεπάστρων διαστάσεων ~2,00Χ2,00Χ2,00µ από 
γαλβανισµένη αυλακωτή λαµαρίνα και µεταλλικό σκελετό εντός των 
υπαιθρίων χώρων φύλαξης ζώων. 

Κ)Αντικατάσταση θυρών περιφράξεων στους υπαίθριους χώρους φύλαξης 
ζώων. 

 

 

46. Πρώην κτίριο Καπναποθήκης 

Αντικατάσταση δύο (2) ηλεκτρολογικών πινάκων στο ισόγειο του κτιρίου. 

 



- Υποχρέωση του αναδόχου είναι να καθαρίσει όλες τις υδρορροές των 
κτιρίων που αναφέρονται παραπάνω και σε όσα κτίρια υποδειχθούν από την 
επίβλεψη. 

- Επίσης υποχρέωση του αναδόχου είναι να έρθει σε συνεννόηση µε την 
επίβλεψη προκειµένου να του δοθούν οδηγίες για την σειρά προτεραιότητας 
των υπό εκτέλεση εργασιών. 

 

Κοµοτηνή 16.2.2017              Οι συντάξαντες: 

 

 

               ΞΕΝΟ∆ΟΧΙ∆ΟΥ ΑΛΙΚΗ 

               ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

              ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

              ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝOΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝOΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝOΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝOΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝOΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2017 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα  Α/Α Αρθρο 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ   

1.1 Μ2 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΟΙΚ 2252:100% 2.650  1 ΟΙΚ ΝΕΤ-22.23-Α 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών  2 

1.2 Μ2 κουφωμάτων ΟΙΚ 2275:100% 325    ΟΙΚ ΝΕΤ-22.45-Α 

1.3 Μ3 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΟΙΚ 2222:100% 30  3 ΟΙΚ ΝΕΤ-22.04-Α 

1.4 Μ3 Αποξήλωση ξυλίνων κιγκλιδωμάτων ΟΙΚ 2275:100% 5  4 ΟΙΚ ΝΕΤ-22.65.01-Α 

1.5 Χγρ. Αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ΟΙΚ 2275:100% 210  5 ΟΙΚ ΝΕΤ-22.65.02-Α 

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων  6 

παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται    

προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων    

1.6 Μ2 πλακών ΟΙΚ 2238:100% 540    ΟΙΚ ΝΕΤ-22.21.01-Α 

1.7 Μ2 Αποξήλωση μόνωσης δώματος ΟΙΚ 2236:100% 1.350  7 ΟΙΚ Ν22.60 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων  8 

παντός τύπου και οιουδήποτε    

πάχους, χωρίς να καταβάλλεται    

προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων    

1.8 Μ2 πλακών ΟΙΚ 2236:100% 400    ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01-Α 

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή  9 

ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές    

επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως    

1.9 Τεμ. 0,12 m2 ΟΙΚ 2261Β:100% 17    ΟΙΚ ΝΕΤ-22.30.02-Α 

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού  10 

1.10 Μ3 ξύλινης στέγης ΟΙΚ 5276:100% 1    ΟΙΚ ΝΕΤ-22.51-Α 

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή  11 

1.11 Μ2 επενδύσεων ΟΙΚ 2275:100% 350    ΟΙΚ ΝΕΤ-22.50-Α 

Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος  12 

1.12 Μ3 οργανισμού πατωμάτων ΟΙΚ 2275:100% 1    ΟΙΚ ΝΕΤ-22.72-Α 

Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως  13 

τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων,    

προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε    

αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή    

1.13 Μ3 διαταραγμένης κοπής ΟΙΚ 2226:100% 5    ΟΙΚ ΝΕΤ-22.10.02.Μ-Α 

1.14 Μ2 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου ΟΙΚ 2275:100% 180  14 ΟΙΚ ΝΕΤ-22.53-Α 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών,  15 

1.15 Μ3 εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων ΟΙΚ 2162:100% 30    ΟΙΚ ΝΕΤ-20.10.Μ-Α 

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή  16 

ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για    

ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00    

1.16 Τεμ. m2 και έως 2,50 m2 ΟΙΚ 2264.1Δ:100% 4    ΟΙΚ ΝΕΤ-22.30.08-Α 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς  17 

τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη    

1.17 Μ3 γαιώδη-ημιβραχώδη ΟΙΚ 2122:100% 4    ΟΙΚ ΝΕΤ-20.04.01.Μ-Α 

      ErgoWin 



Σελίδα  2 

- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα  Α/Α Αρθρο 

 Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιών  18 

παιχνιδιών, ξύλινων ή μεταλλικών    

1.18 Τεμ. στεγάστρων και παγκακιών  . ΟΙΚ 2226:100% 10    ΟΙΚ Ν2226.1Β 

Αποξήλωση,επανατοποθέτηση και  19 

απομάκρυνση παλαιών παιχνιδιών και    

1.19 Τεμ. παγκακιών ΟΙΚ 2226:100% 5    ΟΙΚ Ν2226.1 

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων  20 

1.20 Μ2 επιστέγασης ΟΙΚ 2275:100% 30    ΟΙΚ ΝΕΤ-22.52-Α 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος  21 

γαιώδες-ημιβραχώδες για την    

1.21 Μ3 δημιουργία υπογείων κλπ χώρων ΟΙΚ 2112:100% 24    ΟΙΚ ΝΕΤ-20.02.Μ-Α 

Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να  22 

καταβάλλεται προσοχή για την    

1.22 Μ2 εξαγωγή ακεραίων κεράμων ΟΙΚ 2241:100% 110    ΟΙΚ ΝΕΤ-22.22.01-Α 

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από  23 

μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή    

1.23 Μ2 γυψοσανίδες ΟΙΚ 2239:100% 32    ΟΙΚ ΝΕΤ-22.61-Α 

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και  24 

1.24 Μ2 λοιπών λεπτών επιστρώσεων ΟΙΚ 2236:100% 69    ΟΙΚ ΝΕΤ-22.60-Α 

Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων με  25 

1.25 Μ2 αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας ΟΙΚ 2275:100% 7    ΟΙΚ ΝΕΤ-22.70.01-Α 

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή  26 

ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές    

επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως    

1.26 Τεμ. 0,50 m2 ΟΙΚ 2261Δ:100% 2    ΟΙΚ ΝΕΤ-22.30.04-Α 

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση  27 

ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων μετά    

1.27 Μ2 προσοχής στο ίδιο άνοιγμα ΟΙΚ 2275:100% 107    ΟΙΚ Ν22.45.01 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με  28 

1.28 Μ2 τσιμεντοκονίαμα ΟΙΚ 7121:100% 3.200    ΟΙΚ ΝΕΤ-71.21-Α 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα  29 

1.29 Μ3 κατηγορίας C12/15 ΟΙΚ 3213:100% 6    ΟΙΚ ΝΕΤ-32.05.03-Α 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος  30 

οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το    

σύνολο της χρησιμοποιούμενης    

ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00    

1.30 Μ3 m3 κατηγορίας C12/15 ΟΙΚ 3223Α.4:100% 6    ΟΙΚ ΝΕΤ-32.25.02-Α 

1.31 Μ2 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΟΙΚ 3811:100% 35  31 ΟΙΚ ΝΕΤ-38.02-Α 

1.32 Χγρ. Δομικά πλέγματα B500C (S500s) ΟΙΚ 3873:100% 130  32 ΟΙΚ ΝΕΤ-38.20.03-Α 

1.33 Μ2 Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ ΟΙΚ 7141:100% 10  33 ΟΙΚ ΝΕΤ-71.41-Α 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί  34 

πλεγμάτων με    

1.34 Μ2 ασβεστοτσιμεντοκονίαμα ΟΙΚ 7146:100% 10    ΟΙΚ ΝΕΤ-71.46-Α 

Μόνωση τοίχων με θερμομονωτικές  35 

πλάκες εξηλασμένης πολυστερόλης     

1.35 Μ2 7εκ ΟΙΚ 7934:100% 55    ΟΙΚ Ν7932.3 

Επιστρώσεις με ελαστομερείς  36 

μεμβράνες οπλισμένες με    

πολυεστερικό πλεγμα και με    

1.36 Μ2 επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων ΟΙΚ 7912:100% 2.000    ΟΙΚ ΝΕΤ-79.11.01-Α 

Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή  37 

1.37 Μ2 ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη ΟΙΚ 7912:100% 240    ΟΙΚ ΝΕΤ-79.10-Α 
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Οπτοπλινθοδομές με διακένους  38 

τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19    

cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί    

1.38 Μ2 τοίχοι) ΟΙΚ 4622.1:100% 84    ΟΙΚ ΝΕΤ-46.01.02-Α 

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)  39 

1.39 ΜΜ δρομικών τοίχων ΟΙΚ 3213:100% 13    ΟΙΚ ΝΕΤ-49.01.01-Α 

Οπτοπλινθοδομές με διακένους  40 

τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19    

cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου    

1.40 Μ2 (μπατικοί τοίχοι) ΟΙΚ 4623.1:100% 70    ΟΙΚ ΝΕΤ-46.01.03-Α 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα  41 

1.41 Μ3 κατηγορίας C16/20 ΟΙΚ 3214:100% 10    ΟΙΚ ΝΕΤ-32.05.04-Α 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος  42 

οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το    

σύνολο της χρησιμοποιούμενης    

ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00    

1.42 Μ3 m3 κατηγορίας C16/20 ΟΙΚ 3223Α.5:100% 10    ΟΙΚ ΝΕΤ-32.25.03-Α 

1.43 Μ3 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών ΟΔΝ 1110:100% 1  43 ΟΔΝ ΝΕΤ-Α-1.Μ-Α 

Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)  44 

1.44 ΜΜ μπατικών τοίχων ΟΙΚ 3213:100% 2    ΟΙΚ ΝΕΤ-49.01.02-Α 

1.45 Μ2 Θερμοπρόσοψη κτηρίου ΟΙΚ 7934:100% 1  45 ΟΙΚ Ν7947 

1.46 Μ2 Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο ΟΙΚ 7912:100% 50  46 ΟΙΚ ΝΕΤ-79.09-Α 

Οπτοπλινθοδομές με διακένους  47 

τυποποιημένους οπτοπλίνθους    

9x19x24 cm ή και μεγαλυτέρων    

διαστάσεων Πάχους 1/2 πλίνθου    

1.47 Μ2 (δρομικοί τοίχοι) ΟΙΚ 4662.1:100% 33    ΟΙΚ ΝΕΤ-46.15.01-Α 

Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας  48 

1.48 Χγρ. B500C (S500s) ΟΙΚ 3873:100% 500    ΟΙΚ ΝΕΤ-38.20.02-Α 

Επιχρίσματα απο μάρμαρο τύπου  49 

THRAKON 225 WR μετά την εφαρμογή    

χαλαζιακού ασταριού τύπου    

1.49 Μ2 BETOKONTAKT σε μία στρώση ΟΙΚ 7131:100% 50    ΟΙΚ Ν71.31.1Β 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα  50 

1.49a Μ3 κατηγορίας C10/12 ΟΙΚ 3212:100% 70    ΟΙΚ ΝΕΤ-32.05.02-Α 

1.49b Μ2 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ 3816:100% 140  51 ΟΙΚ ΝΕΤ-38.03-Α 

1.49c ΜΜ Περίφραξη τύπου Β ύψους 1,62 m ΥΔΡ 6812:100% 300  52 ΟΔΝ ΝΕΤ-Ε-5.2-Α 

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων  53 

1.50 Μ2 κ.λ.π. ΟΔΝ 2922:100% 350    ΟΔΝ ΝΕΤ-Β-52-Α 

Ποδιές παραθύρων από μαλακό  54 

1.51 Μ2 μάρμαρο πάχους 2 cm ΟΙΚ 7531:100% 20    ΟΙΚ ΝΕΤ-75.31.01-Α 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά  55 

πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30    

1.52 Μ2 cm ΟΙΚ 7331:100% 455    ΟΙΚ ΝΕΤ-73.33.02-Α 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά  56 

πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30    

1.53 Μ2 cm ΟΙΚ 7326.1:100% 820    ΟΙΚ ΝΕΤ-73.34.02-Α 

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια  57 

με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις    

1.54 Μ2 στρώσεις πάχους 2,5 cm ΟΙΚ 7336:100% 1.300    ΟΙΚ ΝΕΤ-73.36.02-Α 
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Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις  58 

πλάκες μαρμάρου σκληρού έως    

εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm,    

σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά    

1.55 Μ2 τετραγωνικό μέτρο ΟΙΚ 7441:100% 60    ΟΙΚ ΝΕΤ-74.30.09-Α 

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από  59 

1.56 ΜΜ μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm ΟΙΚ 7491:100% 30    ΟΙΚ ΝΕΤ-74.90.01-Α 

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων)  60 

με μαλακό μάρμαρο d = 2 cm,    

1.57 Μ2 πλάτους έως 20 cm ΟΙΚ 7511:100% 50    ΟΙΚ ΝΕΤ-75.21.01-Α 

Επιστρώσεις οριζόντιων υδρορροών  61 

1.58 Μ2 δωμάτων ΟΙΚ Ν7337.1 5    ΟΙΚ Ν7337.1 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά  62 

1.59 ΜΜ πλακίδια ΟΙΚ 7326.1:100% 125    ΟΙΚ ΝΕΤ-73.35-Α 

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως  63 

2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 /    

1.60 ΜΜ 2 cm (βατήρων/μετώπων) ΟΙΚ 7541:100% 20    ΟΙΚ ΝΕΤ-75.41.01-Α 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο  64 

σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,    

1.61 ΜΜ πάχους 2 ΟΙΚ 7513:100% 30    ΟΙΚ ΝΕΤ-75.11.02-Α 

1.62 Μ2 Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια ΟΙΚ 7397:100% 65  65 ΟΙΚ ΝΕΤ-73.97-Α 

Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά  66 

1.63 ΜΜ πλακίδια ΟΙΚ 7396:100% 40    ΟΙΚ ΝΕΤ-73.75-Α 

1.63α Μ2 Επίστρωση δαπέδου με Laminate ΟΙΚ 5356:0% 145  67 ΟΙΚ Ν53.60.1 

1.63β ΜΜ Σοβατεπί Laminate ΟΙΚ 5356:0% 55  68 ΟΙΚ Ν53.60.2 

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με  69 

κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm    

και στις δύο όψεις και    

1.64 Μ2 αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm. ΟΙΚ 5448.1:100% 19    ΟΙΚ ΝΕΤ-54.46.03-Α 

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα  70 

δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο    

φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή    

1.65 Μ2 χωρίς σταθερό φεγγίτη ΟΙΚ 6524:100% 6    ΟΙΚ ΝΕΤ-65.17.06-Α 

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα  71 

μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη,    

1.66 Μ2 κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα ΟΙΚ 6521:100% 31    ΟΙΚ ΝΕΤ-65.17.03-Α 

1.67 Μ2 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. ΟΙΚ 6502:100% 106  72 ΟΙΚ ΝΕΤ-65.05-Α 

Μεταλλικός σκελετός  73 

1.68 Χγρ. τοιχοπετάσματος ΟΙΚ 6118:100% 360    ΟΙΚ ΝΕΤ-61.31-Α 

Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές Με κάσσα  74 

9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και    

στις δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα    

1.69 Μ2 φύλλων 2x5 cm. ΟΙΚ 5443.1:100% 6,6    ΟΙΚ ΝΕΤ-54.40.03-Α 

1.70 Τεμ. Μεταλλικό στέγαστρο απλού σχεδίου ΟΙΚ Ν6403.4 1  75 ΟΙΚ Ν6403.4 

Τεγίδωση στέγης από ξυλεία  76 

1.71 Μ3 πελεκητή ΟΙΚ 5279:100% 1    ΟΙΚ ΝΕΤ-52.79.01-Α 

Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες  77 

1.72 Μ2 πάχους 1,8 cm ΟΙΚ 5282:100% 180    ΟΙΚ ΝΕΤ-52.80.02-Α 

Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο  78 

ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς    

1.73 Μ2 φεγγίτη ΟΙΚ 6502:100% 4,7    ΟΙΚ ΝΕΤ-65.02.02.01- 
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Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο  79 

ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό    

1.74 Μ2 φεγγίτη ΟΙΚ 6504:100% 24,2    ΟΙΚ ΝΕΤ-65.02.02.03- 

Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από  80 

1.75 Χγρ. ευθύγραμμες ράβδους ΟΙΚ 6221:100% 170    ΟΙΚ ΝΕΤ-62.21-Α 

Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα  81 

1.76 Χγρ. επιστέγασης ΟΙΚ 6118:100% 650    ΟΙΚ ΝΕΤ-61.29-Α 

Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη  82 

1.77 Μ2 αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm ΟΙΚ 7231:100% 30    ΟΙΚ ΝΕΤ-72.31.01-Α 

1.78 Μ2  Σταθερές σίτες αρισμού ΟΙΚ 6530:100% 40  83 ΟΙΚ 65.25Ν1 

Πέργκολες και παρεμφερείς  84 

1.79 Μ3 κατασκευές από ξυλεία δρυός ΟΙΚ 5605:100% 1,5    ΟΙΚ ΝΕΤ-54.80.02-Α 

Κιγκλιδώματα κλιμάκων και  85 

πλατυσκάλων ευθύγραμμα Από ξυλεία    

1.80 ΜΜ τύπου Σουηδίας ΟΙΚ 5512:100% 50    ΟΙΚ ΝΕΤ-55.10.02-Α 

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους  86 

συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από    

1.81 Χγρ. ευθύγραμμες ράβδους ΟΙΚ 6401:100% 1.000    ΟΙΚ ΝΕΤ-64.01.01-Α 

Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού  87 

1.82 Μ2 "χωρικού" τύπου ΟΙΚ 5428:100% 2    ΟΙΚ ΝΕΤ-54.28-Α 

Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος  88 

όψεων κτιρίου από αλουμίνιο με    

1.83 Μ2 καπάκι μεταξύ των υαλοπινάκων ΟΙΚ 6501:100% 186    ΟΙΚ ΝΕΤ-65.20.01-Α 

Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες,  89 

ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης    

1.84 Μ2 πυραντίστασης 90 min ΟΙΚ 6236:100% 2,2    ΟΙΚ ΝΕΤ-62.60.03-Α 

Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες,  90 

ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης    

1.85 Μ2 πυραντίστασης 90 min ΟΙΚ 6236:100% 8,2    ΟΙΚ ΝΕΤ-62.61.03-Α 

Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου  91 

Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού    

1.86 Μ2 Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm ΟΙΚ 5301:100% 180    ΟΙΚ ΝΕΤ-53.01.01-Α 

Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm,  92 

πάχους τουλάχιστον 12 mm Από    

1.87 ΜΜ ξυλεία τύπου Σουηδίας ΟΙΚ 5352:100% 80    ΟΙΚ ΝΕΤ-53.50.02-Α 

Σκελετοί πατωμάτων από δομική  93 

1.88 Μ3 ξυλεία Από ξυλεία πελεκητή ΟΙΚ 5203:100% 1,5    ΟΙΚ ΝΕΤ-52.02.01-Α 

Συρτάρια για κουζινοντούλαπα  94 

1.89 Τεμ. επιφάνειας έως 0,20 m2 ΟΙΚ 5613.1:100% 13    ΟΙΚ ΝΕΤ-56.11-Α 

Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή  95 

1.90 Μ2 τυποποιημένα ΟΙΚ 5613.1:100% 10    ΟΙΚ ΝΕΤ-56.23-Α 

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα  96 

1.91 Μ2 ενδεικτικού τύπου DUROPAL ΟΙΚ 5617:100% 10    ΟΙΚ ΝΕΤ-56.21-Α 

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα  97 

δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό    

φεγγίτη, ανοιγόμένα περί    

1.92 Μ2 κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα ΟΙΚ 6522:100% 5    ΟΙΚ ΝΕΤ-65.17.04-Α 

Προσθήκη θερμοδιακοπής στα προφίλ  98 

1.93 Μ2 αλουμινίου ΟΙΚ 6541:100% 185    ΟΙΚ Ν65.61.01 

1.94 Μ2 Κινητές σίτες αερισμού ΟΙΚ 6530:100% 30  99 ΟΙΚ ΝΕΤ-65.25-Α 

1.95 Μ2 Εξώφυλλα Eλληνικού χωρικού τύπου ΟΙΚ 5431:100% 3,4  100 ΟΙΚ ΝΕΤ-54.36-Α 

1.96 Μ2 Φυσούνα απο πλαστικό υλικό ΟΙΚ 5432:100% 10  101 ΟΙΚ Ν54.32.01 
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1.97 ΜΜ Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων ΟΔΝ 2653:100% 5  102 ΟΔΝ ΝΕΤ-Ε-4.1-Α 

Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί  103 

1.98 Μ2 τοίχου, μή τυποποιημένα ΟΙΚ 5613.1:100% 2    ΟΙΚ ΝΕΤ-56.24-Α 

Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής  104 

9x9 cm Από ξυλεία δρυός αρίστης    

1.99 ΜΜ ποιότητας ΟΙΚ 5531.1:100% 9    ΟΙΚ ΝΕΤ-55.31.01-Α 

Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες 3ης  105 

1.100 Μ2 γενιάς δύο εποχών ΟΙΚ 7609.1:100% 1    ΟΙΚ Ν76.27.02-ΑΟ 

Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων  106 

1.101 Μ2 επιφανειών ΟΙΚ 7701:100% 350    ΟΙΚ ΝΕΤ-77.01-Α 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών  107 

επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή    

ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η    

1.102 Μ2 διαλύτου ΟΙΚ 7755:100% 400    ΟΙΚ ΝΕΤ-77.55-Α 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων  108 

επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή    

ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η    

1.103 Μ2 διαλύτου ΟΙΚ 7754:100% 380    ΟΙΚ ΝΕΤ-77.54-Α 

Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες,  109 

1.104 Μ2 πάχους 12,5 mm ΟΙΚ 7809:100% 290    ΟΙΚ ΝΕΤ-78.05.01-Α 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων  110 

με χρώμα υδατικής διασποράς    

ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-   

ακρυλικής βάσεως νερού Χωρίς    

1.105 Μ2 σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας ΟΙΚ 7786.1:100% 500    ΟΙΚ ΝΕΤ-77.84.01-Α 

Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων  111 

επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου    

1.106 Μ2 ενός συστατικού ΟΙΚ 7771:100% 350    ΟΙΚ ΝΕΤ-77.71.02-Α 

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού  112 

1.107 Μ2 τύπου ΟΙΚ 7211:100% 300    ΟΙΚ ΝΕΤ-72.16-Α 

Ανακαίνηση χρωματισμών κοινών επί  113 

παλαιών επιφανειών επιχρισμάτων    

εξωτερικών ή εσωτερικών διά    

1.108 Μ2 πλαστικού χρώματος ΟΙΚ 7791:100% 14.000    ΟΙΚ Ν77.91 

Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή  114 

μεταλλικού σκελετού διαφανείς    

1.109 Μ2 πάχους 3,0 mm ΟΙΚ 7602:100% 10    ΟΙΚ ΝΕΤ-76.01.01-Α 

1.110 Μ2 Διαφανές ακρυλικό φύλλο plexiglass ΟΙΚ Ν7610 3  115 ΟΙΚ Ν7610 

Διπλοί θερμομονωτικοί -  116 

ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί    

υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18    

mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm,    

1.111 Μ2 κρύσταλλο 5 mm) ΟΙΚ 7609.2:100% 196    ΟΙΚ ΝΕΤ-76.27.01-Α 

Xρωματισμοί επιφανειών  117 

επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο    

1.112 Μ2 χρώμα τύπου RELIEF ΟΙΚ 7788:100% 270    ΟΙΚ ΝΕΤ-77.83-Α 

Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου  118 

1.113 ΜΜ από 2 1/2 έως 3'' ΟΙΚ 7767.6:100% 340    ΟΙΚ ΝΕΤ-77.67.03-Α 

Ανάσυρση και επικεράμωση με χρήση  119 

1.114 Μ2 των ιδίων  κεράμων παντός τύπου ΟΙΚ 7211:100% 180    ΟΙΚ Ν7211 
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Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα  Α/Α Αρθρο 

Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες,  120 

1.115 Μ2 πάχους 12,5 mm ΟΙΚ 7809:100% 185    ΟΙΚ ΝΕΤ-78.05.04-Α 

Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες,  121 

1.116 Μ2 πάχους 12,5 mm ΟΙΚ 7809:100% 1    ΟΙΚ ΝΕΤ-78.05.05-Α 

Χρωματισμοί επιχρισμάτων  122 

Εξωτερικών επιφανειών με χρήση    

χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-   

1.117 Μ2 ακριλικής βάσεως. ΟΙΚ 7785.1:100% 400    ΟΙΚ ΝΕΤ-77.80.02-Α 

Χρωματισμοί επιχρισμάτων  123 

Εσωτερικών επιφανειών με χρήση    

χρωμάτων, ακρυλικής    

στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή    

1.118 Μ2 πολυβινυλικής βάσεως ΟΙΚ 7785.1:100% 400    ΟΙΚ ΝΕΤ-77.80.01-Α 

Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους  124 

1.119 Μ2 12,5 mm ΟΙΚ 7809:100% 65    ΟΙΚ ΝΕΤ-78.10.02-Α 

Ταινίες γύψινες (μπορντούρες)  125 

1.120 ΜΜ πλάτους 8 cm ΟΙΚ 7801:100% 40    ΟΙΚ ΝΕΤ-78.01-Α 

Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με  126 

ψυχρά υλικά (cool materials)-    

Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού    

ψυχρού υλικού, εγχρώμου, ακρυλικής    

υδατικής βάσεως (elastomeric pure    

1.121 Μ2 acrylic) ΟΙΚ 7744:100% 1.660    ΟΙΚ ΝΕΤ-79.70.03 

Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά  127 

χώρων υγιεινής βιομηχανικής    

προέλευσης Πετάσματα συμπαγή από    

1.122 Μ2 συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm ΟΙΚ 4713:100% 7    ΟΙΚ ΝΕΤ-50.15.01-Α 

Επισκευή - αποκατάσταση κατασκευών  128 

1.123 Μ2 απο οπλισμένο σκυρόδεμα ΟΙΚ 7745:100% 30    ΟΙΚ Ν77.21 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με  129 

χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη    

1.124 Μ3 γαιώδη-ημιβραχώδη ΟΙΚ 2124:100% 10    ΟΙΚ ΝΕΤ-20.05.01.Μ-Α 

Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων  130 

1.125 t10m εκσκαφών και κατεδαφίσεων ΟΙΚ 2177:100% 150    ΟΙΚ ΝΕΤ-20.40-Α 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών  131 

χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την    

διάστρωση των προϊόντων μετά την    

1.126 Μ3 εκφόρτωση ΟΙΚ 2172:100% 150    ΟΙΚ ΝΕΤ-20.31.01-Α 

Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου  132 

1.127 tkm οδών καλής βατότητας ΟΙΚ ΝΕΤ-10.07.01-Α 1.200    ΟΙΚ ΝΕΤ-10.07.01-Α 

1.128 Μ2 Ρολοκουρτίνα blackout ΟΙΚ 5431:100% 40  133 ΟΙΚ Ν54.31.1 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ   

2.1 Τεμ. Καθαρισμός υδρορροών παντός τύπου ΗΛΜ 1:100% 100  1 ΗΜΧ Ν8062.1Α 

Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα  2 

προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος    

διαστάσεων 50 Χ 35 cm από    

χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και    

μορφοσίδηρο ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ    

2.2 Τεμ. 1Χ40Α ΗΛΜ 52:100% 2    ΗΜΧ Ν8840.1.4 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού -  3 
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ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,    

επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος    

2.4 Τεμ. διαμέτρου 1/2 ins ΗΛΜ 13:100% 10    ΗΜΧ 8141.1.2 

Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM),  4 

ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από    

2.5 ΜΜ μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm2 ΗΛΜ 46:100% 100    ΗΛΜ ΝΕΤ-62.10.40.01 

Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM),  5 

ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από    

2.6 ΜΜ μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm2 ΗΛΜ 46:100% 100    ΗΛΜ ΝΕΤ-62.10.40.02 

Καλώδιο ΝΥY τριπολικό διατομής 3 Χ  6 

2.7 MM 4mm2 ΗΛΜ 46:100% 38    ΗΜΧ 9337.2.2 

Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου  7 

ΝΥΥ ή ΝΥΜ, Διαμέτρου 70 mm ,γιά    

αγωγούς διατομής έως 4 mm2, 3    

2.8 Τεμ. εξόδων ΗΛΜ 41:100% 5    ΗΜΧ 8786.1.2 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών  8 

2.9 MM πλαστικός, ευθύς , Φ 13.5mm ΗΛΜ 41:100% 10    ΗΜΧ 8732.1.2 

2.10 Τεμ. Σιφώνι νιπτήρα ΗΛΜ 17:100% 10  9 ΗΜΧ Ν8160.1 

Ρευματοδότης στεγανός εξωτερικός  10 

2.11 Τεμ. SCHUKO 16Α πλήρης ΗΛΜ 49:100% 10    ΗΜΧ Ν8827.3.3 

Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής  11 

2.12 Τεμ. πιέσεως από πορσελάνη ΗΛΜ 14:100% 5    ΗΜΧ 8151.1 

Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης  12 

επίτοιχου διαστάσεων 40 Χ 50 cm με    

το σύνολο των εξαρτημάτων του    

2.13 Τεμ. πλήρης. ΗΛΜ 17:100% 3    ΗΜΧ Ν8307.1 

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης  13 

2.14 MM δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ16ΜΜ ΗΛΜ 8:100% 50    ΗΜΧ 8043 

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης  14 

2.15 MM δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ25ΜΜ ΗΛΜ 8:100% 50    ΗΜΧ Ν8043.4 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από  15 

σκληρό P.V.C. διαμέτρου 50 mm    

2.16 MM πιέσεως λειτουργίας 6 atm ΗΛΜ 8:100% 50    ΗΜΧ Ν8042.4.3 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από  16 

σκληρό P.V.C. διαμέτρου 40 mm    

2.17 MM πιέσεως λειτουργίας 6 atm ΗΛΜ 8:100% 50    ΗΜΧ Ν8042.4.2 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από  17 

σκληρό P.V.C. διαμέτρου 75 mm    

2.18 MM πιέσεως λειτουργίας 6 atm ΗΛΜ 8:100% 50    ΗΜΧ Ν8042.4.4 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από  18 

σκληρό P.V.C. διαμέτρου 100 mm    

2.19 MM πιέσεως λειτουργίας 6 atm ΗΛΜ 8:100% 20    ΗΜΧ Ν8042.4.7 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,  19 

2.20 Τεμ. οροφής γομώσεως 12 kg ΗΛΜ 19:100% 5    ΗΜΧ Ν8201.1.2 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,  20 

2.21 Τεμ. οροφής γομώσεως 12 kg ΗΛΜ 19:100% 2    ΗΜΧ Ν8201.1.2 

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με  21 

κάλυμμα χρώματος λευκού με την    

χαρτοθήκη πλήρες από πορσελάνη    

2.22 Τεμ. διαστάσεων 15χ15 ΗΛΜ 14:100% 5    ΗΜΧ Ν8179.2 
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Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα  Α/Α Αρθρο 

Διακόπτης χωνευτός απλός διπολικός  22 

με πλήκτρο, εντάσεως 10 Α τάσεως    

2.23 Τεμ. 250 V ΗΛΜ 49:100% 10    ΗΜΧ Ν8801.1.2 

Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες  23 

υλικό ελαστικό, τύπου ARMAFLEX έως    

2.24 MM 1 ins ΗΛΜ 40:100% 50    ΗΜΧ Ν8539.1.1.3 

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου  24 

2.25 Τεμ. PANEL 22/600/1,00 ΗΛΜ 4:100% 2    ΗΜΧ Ν8431.3.2.6.1 

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης  25 

2.26 MM δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ16ΜΜ ΗΛΜ 8:100% 50    ΗΜΧ 8043 

Αποξήλωση ειδών υγειινής Λεκάνη  26 

αποχωρητηρίου    

2.27 Τεμ. τύπου,νιπτήρα,καζανάκι κ.τ.λ ΗΛΜ 14:100% 20    ΗΜΧ Ν8152.1 

Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης  27 

2.28 Τεμ. διαστάσεων 15 Χ 15 cm ΗΛΜ 14:100% 5    ΗΜΧ 8178.2.1 

Νιπτήρας πορσελάνης διαστστάσεων  28 

2.29 Τεμ. 42 Χ 56 cm ΗΛΜ 17:100% 10    ΗΜΧ 8160.2 

Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  29 

2.30 Τεμ. Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα ΗΛΜ 15:100% 5    ΗΜΧ 8153.1 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού  30 

εξοικονόμησης ενέργειας με    

ηλεκτρονικό μπάλλαστ, με λυχνίες    

στεγασμένων χώρων για 2 λαμπτήρες    

2.31 Τεμ. 58 W ΗΛΜ 59:100% 22    ΗΜΧ Ν8973.7.4.4 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού  31 

εξοικονόμησης ενέργειας με    

ηλεκτρονικό μπάλλαστ, με λυχνίες,    

στεγασμένων χώρων,  προστασίας    

στεγανό ΙΡ 20 επίμηκες ή τετράγωνο    

, οροφής ή αναρτημένο γιά 4    

2.32 Τεμ. λαμπτήρες 18W ΗΛΜ 59:0% 28    ΗΜΧ Ν8973.7.4.3 

Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO ,  32 

2.33 Τεμ. εντάσεως 16 Α ΗΛΜ 49:100% 10    ΗΜΧ 8826.3.2 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,  33 

2.34 Τεμ. φορητός γομώσεως 6 kg ΗΛΜ 19:100% 5    ΗΜΧ 8201.1.2 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του  34 

2.35 Τεμ. άνθρκα, φορητός, γομώσεως 6 kg ΗΛΜ 19:100% 5    ΗΜΧ 8202.2 

Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχη ή  35 

2.36 Τεμ. χωνευτή ΗΛΜ 20:100% 5    ΗΜΧ Ν8204.1 

2.37 Τεμ. Ανιχνευτής καπνού ΗΛΜ 62:100% 10  36 ΗΜΧ Ν8998.1.4 

Πλήρης πίνακας προστασίας 4 ζωνών  37 

2.38 Τεμ. (πυρανίχνευσης και συναγερμού) ΗΛΜ 52:100% 2    ΗΜΧ Ν8996.7 

2.39 Τεμ. Κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς ΗΛΜ 20:100% 2  38 ΗΜΧ Ν9963.3.2 

2.40 Τεμ. Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός ΗΛΜ 62:100% 2  39 ΗΜΧ Ν8998.1.5 

Τηλεφωνικό καλώδιο UTP cat 5 , 4  40 

2.41 MM ζευγών ΗΛΜ 44:100% 100    ΗΜΧ Ν8768.2 

Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό  41 

2.42 MM 25 mm Χ 25 mm ΗΛΜ 41:100% 100    ΗΜΧ Ν8733.1.4 

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση  42 

ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού    

τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός    

2.43 Τεμ. εντάσεως 25 Α ΗΛΜ 55:100% 10    ΗΜΧ 8915.1.5 
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Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση  43 

ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού    

τύπου WL-SIEMENS τριπολικός    

2.44 Τεμ. εντάσεως 10 Α ΗΛΜ 55:100% 10    ΗΜΧ 8915.2.2 

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση  44 

ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού    

τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός    

2.45 Τεμ. εντάσεως 16 Α ΗΛΜ 55:100% 10    ΗΜΧ 8915.1.3 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού -  45 

ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,    

επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε    

2.46 Τεμ. νιπτήρα διαμέτρου 1/2 ins ΗΛΜ 13:100% 5    ΗΜΧ 8141.2.2 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από  46 

σκληρό P.V.C. διαμέτρου 125 mm    

2.47 MM πιέσεως λειτουργίας 6 atm ΗΛΜ 8:100% 20    ΗΜΧ Ν8042.4.9 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από  47 

σκληρό P.V.C. διαμέτρου 160 mm    

2.48 MM πιέσεως λειτουργίας 6 atm ΗΜΧ Ν8042.4.11 20    ΗΜΧ Ν8042.4.11 

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου  48 

2.49 Τεμ. PANEL 22/800/0,80 ΗΛΜ 26:100% 2    ΗΜΧ Ν8431.3.3.5 

Αποξήλωση χαλύβδινων θερμαντικών  49 

2.50 Τεμ. σωμάτων οποιυδήποτε αξονικού ύψους ΗΛΜ 26:100% 2    ΗΜΧ Ν8431.2.2 

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή  50 

2.51 MM διαμέτρου 2 ins ΗΛΜ 4:100% 50    ΗΜΧ 8034.6 

Θερμική μόνωση σωλήνων άνω της 1  51 

2.52 MM ins και μέχρι 2 ins ΗΛΜ 40:100% 20    ΗΜΧ 8691.2 

Ακίδα αλεξικεραύνου χάλκινη  52 

2.53 Τεμ. Φ10χ200 ΗΛΜ 45:100% 10    ΗΜΧ Ν9282 

Αγωγός γαλβανιζέ σιδήρου Φ8  53 

2.54 MM διατομής 50mm2 . ΗΛΜ 45:100% 985    ΗΜΧ Ν9340.6 

Στηρίγματα χαλκού σε κεραμίδι ή σε  54 

2.55 Τεμ. οπλισμένο σκυρόδεμα ΗΛΜ 45:100% 200    ΗΜΧ Ν9283 

Θερμική μόνωση σωλήνων άνω των 2  55 

2.56 MM ins και μέχρι 4 ins ΗΛΜ 40:100% 50    ΗΜΧ 8691.3 

Καλώδιο τύπου NYY Πενταπολικό ,  56 

2.57 MM διατομής 5 Χ 10 mm2 ΗΛΜ 44:100% 50    ΗΜΧ Ν8774.6.5 

Καλώδιο τύπου NYY Πενταπολικό ,  57 

2.58 MM διατομής 5 Χ 16 mm2 ΗΛΜ 44:100% 50    ΗΜΧ Ν8774.6.6 

2.59 Τεμ. Αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων ΗΛΜ 59:100% 10  58 ΗΜΧ Ν8971.1.1 

Φαροσειρήνα πίνακα πυρανίχνευσης  59 

2.60 Τεμ. 12-24V ΗΛΜ 62:100% 10    ΗΜΧ Ν9963.1.2 

2.61 Τεμ. Κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς ΗΛΜ 20:100% 10  60 ΗΜΧ Ν9963.3.2 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,  61 

2.62 Τεμ. φορητός γομώσεως 12 kg ΗΛΜ 19:100% 10    ΗΜΧ 8201.1.3 

Πυροσβεστήρας τύπου F για μαγερικά  62 

2.63 Τεμ. έλαια γομώσεως 2 kg ΗΛΜ 19:100% 5    ΗΜΧ 8201.2.5 

Σύστημα τοπικής εφαρμογής ξηράς  63 

κόνεως με 2 ακροφύσια γομώσεως 12    

2.64 Τεμ. kg ΗΛΜ 20:100% 5    ΗΜΧ Ν8201.1.6 

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος  64 

2.65 MM 0.80 mm εξωτ.διαμέτρου 18 mm ΗΛΜ 7:100% 20    ΗΜΧ 8041.6.1 
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Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό θυληκό  65 

2.66 Τεμ. διαμέτρου φ18mm ΗΜΧ Ν8037.3 10    ΗΜΧ Ν8037.3 

Σφαιρική βαλβίδα (βάννα)  66 

2.67 Τεμ. ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2 ins ΗΛΜ 103:100% 10    ΗΜΧ Ν8105.1 

2.68 MM Σιφώνι δαπέδου πλαστικό Φ 50/75 mm ΗΛΜ 8:100% 10  67 ΗΜΧ Ν8056.5.4 

Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού -  68 

ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,    

επιχρωμιωμένος λουτήρα ή λεκάνης    

με κινητό καταιονηστήρα διαμέτρου    

2.69 Τεμ. 1/2 ins ΗΜΧ Ν8141.4.2 10    ΗΜΧ Ν8141.4.2 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού  69 

εξοικονόμησης ενέργειας με    

ηλεκτρονικό μπάλλαστ, με λυχνίες,    

στεγασμένων χώρων,  προστασίας    

στεγανό ΙΡ 20 επίμηκες ή τετράγωνο    

, οροφής ή αναρτημένο γιά 4    

2.70 Τεμ. λαμπτήρες 18W ΗΛΜ 59:0% 20    ΗΜΧ Ν8973.7.4.3 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού  70 

εξοικονόμησης ενέργειας με    

ηλεκτρονικό μπάλλαστ, με λυχνίες    

στεγασμένων χώρων για 2 λαμπτήρες    

2.71 Τεμ. 58 W ΗΛΜ 59:100% 20    ΗΜΧ Ν8973.7.4.4 

Σιφώνι επιθεωρήσεως αποχετεύσεως  71 

από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 315 mm    

2.72 Τεμ. και εξόδου 160 mm ΗΛΜ 8:100% 5    ΗΜΧ Ν8042.2.6 

Βαλβίδα αντεπιστροφής αποχετεύσεως  72 

από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 160 mm    

2.73 Τεμ. πιέσεως λειτουργίας 6 atm ΗΛΜ 8:100% 5    ΗΜΧ Ν8042.2.3 

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού  73 

τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός    

2.74 Τεμ. (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 40 Α ΗΛΜ 55:100% 2    ΗΜΧ 8880.3.2 

Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού  74 

τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός    

2.75 Τεμ. (ραγοδιακόπτης) εντάσεως 63 Α ΗΛΜ 55:100% 1    ΗΜΧ 8880.3.3 

Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα  75 

προστασίας Ρ30 επίτοιχος    

διαστάσεων 50 Χ 35 cm από    

χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και    

2.76 Τεμ. μορφοσίδηρο ΟΙΚ 7935:100% 1    ΗΜΧ Ν8840.2.1 

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση  76 

ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού    

τύπου WL-SIEMENS τριπολικός    

2.77 Τεμ. εντάσεως 20 Α ΗΛΜ 55:100% 10    ΗΜΧ 8915.2.4 

Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα  77 

προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος    

διαστάσεων 62 Χ 50 cm από    

χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και    

2.78 Τεμ. μορφοσίδηρο - πλήρης εγκατάσταση ΗΜΧ Ν8840.1.3 1    ΗΜΧ Ν8840.1.3 

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος  78 

2.79 MM διατομής 25mm2 . ΗΛΜ 45:100% 50    ΗΜΧ 9340.3 

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος  79 

2.80 MM διατομής 35mm2 . ΗΛΜ 45:100% 50    ΗΜΧ 9340.4 

      ErgoWin 



Σελίδα  12 

- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα  Α/Α Αρθρο 

Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500  80 

V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης    

2.81 Τεμ. 25/2 Α πλήρους ΗΛΜ 52:100% 2    ΗΜΧ 8924 

Καλώδια XLPE/LS2H/SWA/LSZH με  81 

ουδέτερο μειωμένης διατομής    

2.82 ΜΜ 3x120/70 mm2 ΗΛΜ 47:100% 50    ΗΛΜ ΝΕΤ-65.80.50.05 

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος  82 

2.83 MM διατομής 70 mm2 ΗΛΜ 45:100% 30    ΗΜΧ 8757.2.6 

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση  83 

ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού    

τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός    

2.84 Τεμ. εντάσεως 16 Α ΗΛΜ 55:100% 10    ΗΜΧ 8915.1.3 

Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση  84 

ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού    

τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός    

2.85 Τεμ. εντάσεως 10 Α ΗΛΜ 55:100% 10    ΗΜΧ 8915.1.2 

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή  85 

2.86 MM διαμέτρου 1/2 ins ΗΛΜ 4:100% 20    ΗΜΧ 8034.1 

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή  86 

2.87 MM διαμέτρου 3/4 ins ΗΛΜ 4:100% 20    ΗΜΧ 8034.2 

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή  87 

2.88 MM διαμέτρου 1 ins ΗΛΜ 4:100% 15    ΗΜΧ 8034.3 

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή  88 

2.89 MM διαμέτρου 1 1/4 ins ΗΛΜ 4:100% 10    ΗΜΧ 8034.4 

Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή  89 

2.90 MM διαμέτρου 1 1/2 ins ΗΛΜ 4:100% 20    ΗΜΧ 8034.5 

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος  90 

2.91 MM 0.80 mm εξωτ. διαμέτρου 18 mm ΟΙΚ 2236:100% 20    ΗΜΧ 8041.6.1.Χ1 

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος  91 

2.92 MM 0.90 mm εξωτ.διαμέτρου 22 mm ΗΛΜ 7:100% 20    ΗΜΧ 8041.7.1 

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος  92 

2.93 MM 0.90 mm εξωτ.διαμέτρου 28 mm ΗΛΜ 7:100% 20    ΗΜΧ 8041.8.1 

Αποξύλωση Υδρορροής παντώς τύπου  93 

2.94 MM και σχήματος ΗΛΜ 1:100% 20    ΗΜΧ Ν8062.3.1 

Εγκατάσταση καταιονιστήρα με  το  94 

2.95 Τεμ. σύνολο των εξαρτημάτων του. ΗΛΜ 11:100% 20    ΗΜΧ Ν8309.3.1 

Υδρορρόη επίπεδη από γαλβανισμένη  95 

2.96 Χγρ. λαμαρίνα ΗΛΜ 1:100% 50    ΗΜΧ Ν8062.2 

2.97 MM Υδρορρόη σωληνωτή κυκλική πλαστική ΟΙΚ 5431:100% 50  96 ΗΜΧ Ν8062.3 

Λέβητας χαλύβδινος νερού  97 

2.98 Τεμ. Θερμαντικής Ισχύος 80.000 Kcal/h ΗΛΜ 28:100% 1    ΗΜΧ 8452.1.5 

Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου  98 

πετρελαίου ικανότητας καύσεως έως    

2.99 Τεμ. 10 kg/h ΗΛΜ 28:100% 1    ΗΜΧ 8455.1 

Κυκλοφορητής νερού παροχής από  99 

6.00 έως & 9.00 m3/h χαμηλής    

2.100 Τεμ. πιέσεως ΗΛΜ 21:100% 3    ΗΜΧ 8605.1.4 

Δοχείο διαστολής Κλειστό με  100 

2.101 Τεμ. μεμβράνη χωριτηκότητας 80 l ΗΛΜ 23:100% 1    ΗΜΧ 8473.1.6 

Αποξήλωση   λεβητοστασίου  101 

2.102 Τεμ. κεντρικής  θέρμανσης ΗΛΜ 28:100% 2    ΗΜΧ Ν8436.9 

      ErgoWin 
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- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα  Α/Α Αρθρο 

2.103 Τεμ. Δείκτης στάθμης πετρελαίου ΗΛΜ 31:100% 3  102 ΗΜΧ 8459 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα  103 

λυμάτων ονομαστικής ισχύος 4.0    

2.104 Τεμ. m3/h ΗΛΜ 21:100% 3    ΗΜΧ 8217.3 

Λεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.Ε.Α από  104 

πορσελάνη χαμηλής πιέσεως με το    

δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά    

2.105 Τεμ. του ειδική για  χρήση από ΑΜΕΑ ΗΛΜ 14:100% 1    ΗΜΧ Ν8151.4.1 

Αποξήλωση ειδών υγειινής Λεκάνη  105 

αποχωρητηρίου    

2.106 Τεμ. τύπου,νιπτήρα,καζανάκι κ.τ.λ ΗΛΜ 14:100% 50    ΗΜΧ Ν8152.2 

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων  106 

66,5 Χ 56,5 cm με αναμικτήρα    

(μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος    

2.107 Τεμ. ειδικός για ΑΜΕΑ ΗΛΜ 17:100% 2    ΗΜΧ Ν8160.3 

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm  107 

μπιζουτέ διαστάσεων ανναλόγου του    

2.108 Τεμ. νιπτήρα ανακλινόμενος για ΑΜΕΑ ΗΜΧ Ν8168.4 2    ΗΜΧ Ν8168.4 

Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου  108 

2.109 Τεμ. PANEL  IV/960/0,9 ΗΜΧ Ν8432.2.6 1    ΗΜΧ Ν8432.2.6 

Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης  109 

2.110 Τεμ. διαστάσεων 7.5 Χ 15 cm - ΗΛΜ 13:100% 1    ΗΜΧ 8171.1 

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη  110 

2.111 Τεμ. απλή ΗΛΜ 14:100% 1    ΗΜΧ 8178.1.1 

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με  111 

2.112 Τεμ. κάλυμμα χρώματος λευκού ΗΛΜ 18:100% 2    ΗΜΧ 8179.2 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου  112 

βραχίονα με λαμπτήρα νατρίου    

υψηλής πίεσης (NaLP) Ισχύος 250 W,    

2.113 Τεμ. χωρίς βραχίονα ΗΛΜ 103:100% 2    ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.20.07 

Εγκατάσταση καταιονιστήρα με  το  113 

2.114 Τεμ. σύνολο των εξαρτημάτων του. ΗΛΜ 11:100% 10    ΗΜΧ Ν8309.3.1 

 Κρουνός εκροής (βρύση)  114 

ορειχάλκινος:   κοινός:   διαμ.    

2.115 Τεμ. 1/2 ins ΗΜΧ 618.1.2 1    ΗΜΧ 618.1.2 

Ανλία θερμότητας (κλιματιστικό)  115 

τύπου σπλιτ ικανότητας 18000 Btu/h    

σε θερμοκρασία εξωτερική -7    

2.116 Τεμ. ηλεκτροκίνητο με συμπιεστή. ΗΛΜ 37:100% 1    ΗΜΧ Ν8551.2 

Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός  116 

2.117 Τεμ. χωρητικότητας 20 l ισχύος 2000 W ΗΛΜ 24:100% 1    ΗΜΧ 8256.2.1 

                                               

      ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ               Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

                                               

   ΑΛΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
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ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝOΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ  Α/Α 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ   

 Καθαίρεση επιχρισμάτων (ΟΙΚ ΝΕΤ- 1  
14.840,00  1.1 Μ2  22.23-Α) ΟΙΚ 2252:100% 2.650  5,60    

 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών  2  
5.460,00  1.2 Μ2  κουφωμάτων (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.45-Α) ΟΙΚ 2275:100% 325  16,80    

 Καθαιρέσεις πλινθοδομών (ΟΙΚ  3  
471,00  1.3 Μ3  ΝΕΤ-22.04-Α) ΟΙΚ 2222:100% 30  15,70    

 Αποξήλωση ξυλίνων  4  

 κιγκλιδωμάτων (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.65.01-   
280,00  1.4 Μ3  Α) ΟΙΚ 2275:100% 5  56,00    

 Αποξήλωση μεταλλικών  5  
 κιγκλιδωμάτων (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.65.02-   

73,50  1.5 Χγρ.  Α) ΟΙΚ 2275:100% 210  0,35    
 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων  6  

 παντός τύπου χωρίς να    

 καταβάλλεται προσοχή για την    

 εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ    
2.430,00  1.6 Μ2  ΝΕΤ-22.21.01-Α) ΟΙΚ 2238:100% 540  4,50    

 Αποξήλωση μόνωσης δώματος (ΟΙΚ  7  
4.050,00  1.7 Μ2  Ν22.60) ΟΙΚ 2236:100% 1.350  3,00    

 Καθαίρεση πλακοστρώσεων  8  

 δαπέδων παντός τύπου και    

 οιουδήποτε πάχους, χωρίς να    

 καταβάλλεται προσοχή για την    

 εξαγωγή ακεραίων πλακών (ΟΙΚ    
3.160,00  1.8 Μ2  ΝΕΤ-22.20.01-Α) ΟΙΚ 2236:100% 400  7,90    

 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή  9  

 ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για    

 οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2    

 και έως 0,12 m2 (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.30.02   
153,00  1.9 Τεμ.  -Α) ΟΙΚ 2261Β:100% 17  9,00    

 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού  10  
56,00  1.10 Μ3  ξύλινης στέγης (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.51-Α) ΟΙΚ 5276:100% 1  56,00    

 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή  11  
1.960,00  1.11 Μ2  επενδύσεων (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.50-Α) ΟΙΚ 2275:100% 350  5,60    

 Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος  12  

 οργανισμού πατωμάτων (ΟΙΚ ΝΕΤ-   
45,00  1.12 Μ3  22.72-Α) ΟΙΚ 2275:100% 1  45,00    

 Καθαίρεση συνήθων κατασκευών,  13  

 όπως τμημάτων πλακών,    

 τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή    
 διανοίξεις οπών σε αυτά, με    

 εφαρμογή τεχνικών μή    

 διαταραγμένης κοπής (ΟΙΚ ΝΕΤ-   
562,50  1.13 Μ3  22.10.02.Μ-Α) ΟΙΚ 2226:100% 5  112,50    

 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε  14  
1.008,00  1.14 Μ2  τύπου (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.53-Α) ΟΙΚ 2275:100% 180  5,60    

 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών,  15  

 εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (ΟΙΚ    
135,00  1.15 Μ3  ΝΕΤ-20.10.Μ-Α) ΟΙΚ 2162:100% 30  4,50    

 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή  16  

 ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για    

 ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00    

 m2 και έως 2,50 m2 (ΟΙΚ ΝΕΤ-   
156,00  1.16 Τεμ.  22.30.08-Α) ΟΙΚ 2264.1Δ:100% 4  39,00    

 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς  17  
 τη χρήση μηχανικών μέσων σε    

 εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ    

Σε μεταφορά                           34.840,00  ErgoWin 



Σελίδα  2 

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ  Α/Α 

Εκ μεταφοράς 34.840,00              

81,00  1.17 Μ3  ΝΕΤ-20.04.01.Μ-Α) ΟΙΚ 2122:100% 4  20,25    
  Αποξήλωση και απομάκρυνση  18  

 παλαιών παιχνιδιών, ξύλινων ή    
 μεταλλικών στεγάστρων και    

165,30  1.18 Τεμ.  παγκακιών  . (ΟΙΚ Ν2226.1Β) ΟΙΚ 2226:100% 10  16,53    
 Αποξήλωση,επανατοποθέτηση και  19  

 απομάκρυνση παλαιών παιχνιδιών    
165,25  1.19 Τεμ.  και παγκακιών (ΟΙΚ Ν2226.1) ΟΙΚ 2226:100% 5  33,05    

 Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων  20  
78,00  1.20 Μ2  επιστέγασης (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.52-Α) ΟΙΚ 2275:100% 30  2,60    

 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος  21  

 γαιώδες-ημιβραχώδες για την    

 δημιουργία υπογείων κλπ χώρων    
67,20  1.21 Μ3  (ΟΙΚ ΝΕΤ-20.02.Μ-Α) ΟΙΚ 2112:100% 24  2,80    

 Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να  22  

 καταβάλλεται προσοχή για την    

 εξαγωγή ακεραίων κεράμων (ΟΙΚ    
737,00  1.22 Μ2  ΝΕΤ-22.22.01-Α) ΟΙΚ 2241:100% 110  6,70    

 Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από  23  

 μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή    
86,40  1.23 Μ2  γυψοσανίδες (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.61-Α) ΟΙΚ 2239:100% 32  2,70    

 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων  24  

 και λοιπών λεπτών επιστρώσεων    
151,80  1.24 Μ2  (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.60-Α) ΟΙΚ 2236:100% 69  2,20    

 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων με  25  
 αμφίπλευρη επένδυση    

35,00  1.25 Μ2  γυψοσανίδας (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.70.01-Α) ΟΙΚ 2275:100% 7  5,00    
 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή  26  

 ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για    

 οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2    

 και έως 0,50 m2 (ΟΙΚ ΝΕΤ-22.30.04   
33,40  1.26 Τεμ.  -Α) ΟΙΚ 2261Δ:100% 2  16,70    

 Αποξήλωση και επανατοποθέτηση  27  
 ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων    

 μετά προσοχής στο ίδιο άνοιγμα    
3.595,20  1.27 Μ2  (ΟΙΚ Ν22.45.01) ΟΙΚ 2275:100% 107  33,60    

 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με  28  
43.200,00  1.28 Μ2  τσιμεντοκονίαμα (ΟΙΚ ΝΕΤ-71.21-Α) ΟΙΚ 7121:100% 3.200  13,50    

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα  29  

 κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ ΝΕΤ-   
606,00  1.29 Μ3  32.05.03-Α) ΟΙΚ 3213:100% 6  101,00    

 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος  30  

 οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το    

 σύνολο της χρησιμοποιούμενης    

 ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00    

 m3 κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ ΝΕΤ-   
100,80  1.30 Μ3  32.25.02-Α) ΟΙΚ 3223Α.4:100% 6  16,80    

 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών  31  
787,50  1.31 Μ2  (ΟΙΚ ΝΕΤ-38.02-Α) ΟΙΚ 3811:100% 35  22,50    

 Δομικά πλέγματα B500C (S500s)  32  
131,30  1.32 Χγρ.  (ΟΙΚ ΝΕΤ-38.20.03-Α) ΟΙΚ 3873:100% 130  1,01    

 Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή  33  
146,00  1.33 Μ2  σαγρέ (ΟΙΚ ΝΕΤ-71.41-Α) ΟΙΚ 7141:100% 10  14,60    

 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί  34  

 πλεγμάτων με    
 ασβεστοτσιμεντοκονίαμα (ΟΙΚ ΝΕΤ-   

129,00  1.34 Μ2  71.46-Α) ΟΙΚ 7146:100% 10  12,90    
 Μόνωση τοίχων με θερμομονωτικές  35  

 πλάκες εξηλασμένης    
910,80  1.35 Μ2  πολυστερόλης  7εκ (ΟΙΚ Ν7932.3) ΟΙΚ 7934:100% 55  16,56    

 Επιστρώσεις με ελαστομερείς  36  

 μεμβράνες οπλισμένες με    

 πολυεστερικό πλεγμα και με    
 επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων (ΟΙΚ    

Σε μεταφορά                           86.046,95  ErgoWin 



Σελίδα  3 

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ  Α/Α 

Εκ μεταφοράς 86.046,95              

29.200,00  1.36 Μ2  ΝΕΤ-79.11.01-Α) ΟΙΚ 7912:100% 2.000  14,60    
 Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή  37  

 ελαστομερή υδρατμοπερατή    
1.896,00  1.37 Μ2  μεμβράνη (ΟΙΚ ΝΕΤ-79.10-Α) ΟΙΚ 7912:100% 240  7,90    

 Οπτοπλινθοδομές με διακένους  38  

 τυποποιημένους οπτοπλίνθους    

 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου    

 (δρομικοί τοίχοι) (ΟΙΚ ΝΕΤ-46.01.02   
1.638,00  1.38 Μ2  -Α) ΟΙΚ 4622.1:100% 84  19,50    

 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)  39  
 δρομικών τοίχων (ΟΙΚ ΝΕΤ-49.01.01   

218,40  1.39 ΜΜ  -Α) ΟΙΚ 3213:100% 13  16,80    
 Οπτοπλινθοδομές με διακένους  40  

 τυποποιημένους οπτοπλίνθους    

 6x9x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου    

 (μπατικοί τοίχοι) (ΟΙΚ ΝΕΤ-46.01.03   
2.345,00  1.40 Μ2  -Α) ΟΙΚ 4623.1:100% 70  33,50    

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα  41  
 κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΝΕΤ-   

1.060,00  1.41 Μ3  32.05.04-Α) ΟΙΚ 3214:100% 10  106,00    
 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος  42  

 οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το    

 σύνολο της χρησιμοποιούμενης    

 ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00    

 m3 κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ ΝΕΤ-   
168,00  1.42 Μ3  32.25.03-Α) ΟΙΚ 3223Α.5:100% 10  16,80    

 Εκσκαφές χαλαρών εδαφών (ΟΔΝ  43  
0,38  1.43 Μ3  ΝΕΤ-Α-1.Μ-Α) ΟΔΝ 1110:100% 1  0,38    

 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)  44  

 μπατικών τοίχων (ΟΙΚ ΝΕΤ-49.01.02   
39,40  1.44 ΜΜ  -Α) ΟΙΚ 3213:100% 2  19,70    

 Θερμοπρόσοψη κτηρίου (ΟΙΚ  45  
31,00  1.45 Μ2  Ν7947) ΟΙΚ 7934:100% 1  31,00    

 Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο  46  
395,00  1.46 Μ2  (ΟΙΚ ΝΕΤ-79.09-Α) ΟΙΚ 7912:100% 50  7,90    

 Οπτοπλινθοδομές με διακένους  47  

 τυποποιημένους οπτοπλίνθους    

 9x19x24 cm ή και μεγαλυτέρων    

 διαστάσεων Πάχους 1/2 πλίνθου    

 (δρομικοί τοίχοι) (ΟΙΚ ΝΕΤ-46.15.01   
742,50  1.47 Μ2  -Α) ΟΙΚ 4662.1:100% 33  22,50    

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας  48  

 B500C (S500s) (ΟΙΚ ΝΕΤ-38.20.02   
535,00  1.48 Χγρ.  -Α) ΟΙΚ 3873:100% 500  1,07    

 Επιχρίσματα απο μάρμαρο τύπου  49  

 THRAKON 225 WR μετά την    

 εφαρμογή χαλαζιακού ασταριού    

 τύπου BETOKONTAKT σε μία    
750,00  1.49 Μ2  στρώση (ΟΙΚ Ν71.31.1Β) ΟΙΚ 7131:100% 50  15,00    

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα  50  

 κατηγορίας C10/12 (ΟΙΚ ΝΕΤ-   
6.650,00  1.49a Μ3  32.05.02-Α) ΟΙΚ 3212:100% 70  95,00    

 Ξυλότυποι συνήθων χυτών  51  
2.198,00  1.49b Μ2  κατασκευών (ΟΙΚ ΝΕΤ-38.03-Α) ΟΙΚ 3816:100% 140  15,70    

 Περίφραξη τύπου Β ύψους 1,62 m  52  
4.110,00  1.49c ΜΜ  (ΟΔΝ ΝΕΤ-Ε-5.2-Α) ΥΔΡ 6812:100% 300  13,70    

 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων,  53  
4.830,00  1.50 Μ2  νησίδων κ.λ.π. (ΟΔΝ ΝΕΤ-Β-52-Α) ΟΔΝ 2922:100% 350  13,80    

 Ποδιές παραθύρων από μαλακό  54  

 μάρμαρο πάχους 2 cm (ΟΙΚ ΝΕΤ-   
1.570,00  1.51 Μ2  75.31.01-Α) ΟΙΚ 7531:100% 20  78,50    

 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά  55  

 πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων    
15.242,50  1.52 Μ2  30x30 cm (ΟΙΚ ΝΕΤ-73.33.02-Α) ΟΙΚ 7331:100% 455  33,50    

Σε μεταφορά                           159.666,13  ErgoWin 



Σελίδα  4 

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ  Α/Α 

Εκ μεταφοράς 159.666,13              

 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά  56  

 πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων    
29.520,00  1.53 Μ2  30x30 cm (ΟΙΚ ΝΕΤ-73.34.02-Α) ΟΙΚ 7326.1:100% 820  36,00    

 Επιστρώσεις δαπέδων και  57  

 περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε    

 τρεις στρώσεις πάχους 2,5 cm (ΟΙΚ    
20.410,00  1.54 Μ2  ΝΕΤ-73.36.02-Α) ΟΙΚ 7336:100% 1.300  15,70    

 Επιστρώσεις δαπέδων με  58  

 ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου    

 σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού,    

 πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5    
 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (ΟΙΚ    

5.760,00  1.55 Μ2  ΝΕΤ-74.30.09-Α) ΟΙΚ 7441:100% 60  96,00    
 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από  59  

 μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm (ΟΙΚ    
336,00  1.56 ΜΜ  ΝΕΤ-74.90.01-Α) ΟΙΚ 7491:100% 30  11,20    

 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων)  60  

 με μαλακό μάρμαρο d = 2 cm,    
 πλάτους έως 20 cm (ΟΙΚ ΝΕΤ-   

3.650,00  1.57 Μ2  75.21.01-Α) ΟΙΚ 7511:100% 50  73,00    
 Επιστρώσεις οριζόντιων υδρορροών  61  

116,40  1.58 Μ2  δωμάτων (ΟΙΚ Ν7337.1) ΟΙΚ Ν7337.1 5  23,28    
 Περιθώρια (σοβατεπιά) από  62  

 κεραμικά πλακίδια (ΟΙΚ ΝΕΤ-73.35   
562,50  1.59 ΜΜ  -Α) ΟΙΚ 7326.1:100% 125  4,50    

 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως  63  
 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3    

 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) (ΟΙΚ    
780,00  1.60 ΜΜ  ΝΕΤ-75.41.01-Α) ΟΙΚ 7541:100% 20  39,00    

 Περιθώρια (σοβατεπιά) από  64  

 μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά    

 σκληρό, πάχους 2 (ΟΙΚ ΝΕΤ-   
303,00  1.61 ΜΜ  75.11.02-Α) ΟΙΚ 7513:100% 30  10,10    

 Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια  65  
1.352,00  1.62 Μ2  (ΟΙΚ ΝΕΤ-73.97-Α) ΟΙΚ 7397:100% 65  20,80    

 Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά  66  
156,00  1.63 ΜΜ  πλακίδια (ΟΙΚ ΝΕΤ-73.75-Α) ΟΙΚ 7396:100% 40  3,90    

 Επίστρωση δαπέδου με Laminate  67  
2.465,00  1.63α Μ2  (ΟΙΚ Ν53.60.1) ΟΙΚ 5356:0% 145  17,00    

275,00  1.63β ΜΜ  Σοβατεπί Laminate (ΟΙΚ Ν53.60.2) ΟΙΚ 5356:0% 55  5,00  68  
 Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με  69  

 κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm    

 και στις δύο όψεις και    

 αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.    
2.014,00  1.64 Μ2  (ΟΙΚ ΝΕΤ-54.46.03-Α) ΟΙΚ 5448.1:100% 19  106,00    

 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα  70  

 δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο    

 φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή    
 χωρίς σταθερό φεγγίτη (ΟΙΚ ΝΕΤ-   

810,00  1.65 Μ2  65.17.06-Α) ΟΙΚ 6524:100% 6  135,00    
 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα  71  

 μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη,    

 κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα    
6.045,00  1.66 Μ2  (ΟΙΚ ΝΕΤ-65.17.03-Α) ΟΙΚ 6521:100% 31  195,00    

 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.  72  
18.550,00  1.67 Μ2  (ΟΙΚ ΝΕΤ-65.05-Α) ΟΙΚ 6502:100% 106  175,00    

 Μεταλλικός σκελετός  73  
1.008,00  1.68 Χγρ.  τοιχοπετάσματος (ΟΙΚ ΝΕΤ-61.31-Α) ΟΙΚ 6118:100% 360  2,80    

 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές Με  74  

 κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm    

 και στις δύο όψεις και    

 αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.    
957,00  1.69 Μ2  (ΟΙΚ ΝΕΤ-54.40.03-Α) ΟΙΚ 5443.1:100% 6,60  145,00    

 Μεταλλικό στέγαστρο απλού  75  

Σε μεταφορά                           254.736,03  ErgoWin 



Σελίδα  5 

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ  Α/Α 

Εκ μεταφοράς 254.736,03              

109,09  1.70 Τεμ.  σχεδίου (ΟΙΚ Ν6403.4) ΟΙΚ Ν6403.4 1  109,09    
 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία  76  

380,00  1.71 Μ3  πελεκητή (ΟΙΚ ΝΕΤ-52.79.01-Α) ΟΙΚ 5279:100% 1  380,00    
 Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες  77  

 πάχους 1,8 cm (ΟΙΚ ΝΕΤ-52.80.02-   
3.420,00  1.72 Μ2  Α) ΟΙΚ 5282:100% 180  19,00    

 Υαλόθυρες από ανοδιωμένο  78  

 αλουμίνιο ανοιγόμενες, μονόφυλλες,    

 χωρίς φεγγίτη (ΟΙΚ ΝΕΤ-65.02.02.01   
822,50  1.73 Μ2  -) ΟΙΚ 6502:100% 4,70  175,00    

 Υαλόθυρες από ανοδιωμένο  79  

 αλουμίνιο ανοιγόμενες, δίφυλλες, με    

 σταθερό φεγγίτη (ΟΙΚ ΝΕΤ-   
3.630,00  1.74 Μ2  65.02.02.03-) ΟΙΚ 6504:100% 24,20  150,00    

 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από  80  

 ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ ΝΕΤ-   
850,00  1.75 Χγρ.  62.21-Α) ΟΙΚ 6221:100% 170  5,00    

 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα  81  
2.210,00  1.76 Χγρ.  επιστέγασης (ΟΙΚ ΝΕΤ-61.29-Α) ΟΙΚ 6118:100% 650  3,40    

 Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη  82  

 αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00    
471,00  1.77 Μ2  mm (ΟΙΚ ΝΕΤ-72.31.01-Α) ΟΙΚ 7231:100% 30  15,70    

  Σταθερές σίτες αρισμού (ΟΙΚ  83  
1.565,20  1.78 Μ2  65.25Ν1) ΟΙΚ 6530:100% 40  39,13    

 Πέργκολες και παρεμφερείς  84  
 κατασκευές από ξυλεία δρυός (ΟΙΚ    

1.350,00  1.79 Μ3  ΝΕΤ-54.80.02-Α) ΟΙΚ 5605:100% 1,50  900,00    
 Κιγκλιδώματα κλιμάκων και  85  

 πλατυσκάλων ευθύγραμμα Από    

 ξυλεία τύπου Σουηδίας (ΟΙΚ ΝΕΤ-   
2.250,00  1.80 ΜΜ  55.10.02-Α) ΟΙΚ 5512:100% 50  45,00    

 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους  86  

 συνήθων διατομών Απλού σχεδίου    
 από ευθύγραμμες ράβδους (ΟΙΚ    

4.500,00  1.81 Χγρ.  ΝΕΤ-64.01.01-Α) ΟΙΚ 6401:100% 1.000  4,50    
 Παράθυρα και εξωστόθυρες  87  

 ελληνικού "χωρικού" τύπου (ΟΙΚ    
380,00  1.82 Μ2  ΝΕΤ-54.28-Α) ΟΙΚ 5428:100% 2  190,00    

 Συστήματα συνεχούς  88  

 υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από    
 αλουμίνιο με καπάκι μεταξύ των    

22.320,00  1.83 Μ2  υαλοπινάκων (ΟΙΚ ΝΕΤ-65.20.01-Α) ΟΙΚ 6501:100% 186  120,00    
 Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες,  89  

 ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης    

 πυραντίστασης 90 min (ΟΙΚ ΝΕΤ-   
737,00  1.84 Μ2  62.60.03-Α) ΟΙΚ 6236:100% 2,20  335,00    

 Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες,  90  

 ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης    
 πυραντίστασης 90 min (ΟΙΚ ΝΕΤ-   

3.198,00  1.85 Μ2  62.61.03-Α) ΟΙΚ 6236:100% 8,20  390,00    
 Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου  91  

 Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού    

 Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm    
4.950,00  1.86 Μ2  (ΟΙΚ ΝΕΤ-53.01.01-Α) ΟΙΚ 5301:100% 180  27,50    

 Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm,  92  
 πάχους τουλάχιστον 12 mm Από    

 ξυλεία τύπου Σουηδίας (ΟΙΚ ΝΕΤ-   
496,00  1.87 ΜΜ  53.50.02-Α) ΟΙΚ 5352:100% 80  6,20    

 Σκελετοί πατωμάτων από δομική  93  

 ξυλεία Από ξυλεία πελεκητή (ΟΙΚ    
750,00  1.88 Μ3  ΝΕΤ-52.02.01-Α) ΟΙΚ 5203:100% 1,50  500,00    

 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα  94  

 επιφάνειας έως 0,20 m2 (ΟΙΚ ΝΕΤ-   
435,50  1.89 Τεμ.  56.11-Α) ΟΙΚ 5613.1:100% 13  33,50    

Σε μεταφορά                           309.560,32  ErgoWin 



Σελίδα  6 

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ  Α/Α 

Εκ μεταφοράς 309.560,32              

 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή  95  
2.250,00  1.90 Μ2  τυποποιημένα (ΟΙΚ ΝΕΤ-56.23-Α) ΟΙΚ 5613.1:100% 10  225,00    

 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα  96  
 ενδεικτικού τύπου DUROPAL (ΟΙΚ    

280,00  1.91 Μ2  ΝΕΤ-56.21-Α) ΟΙΚ 5617:100% 10  28,00    
 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα  97  

 δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό    

 φεγγίτη, ανοιγόμένα περί    

 κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα (ΟΙΚ    
950,00  1.92 Μ2  ΝΕΤ-65.17.04-Α) ΟΙΚ 6522:100% 5  190,00    

 Προσθήκη θερμοδιακοπής στα  98  
17.575,00  1.93 Μ2  προφίλ αλουμινίου (ΟΙΚ Ν65.61.01) ΟΙΚ 6541:100% 185  95,00    

 Κινητές σίτες αερισμού (ΟΙΚ ΝΕΤ- 99  
1.350,00  1.94 Μ2  65.25-Α) ΟΙΚ 6530:100% 30  45,00    

 Εξώφυλλα Eλληνικού χωρικού  100  
418,20  1.95 Μ2  τύπου (ΟΙΚ ΝΕΤ-54.36-Α) ΟΙΚ 5431:100% 3,40  123,00    

 Φυσούνα απο πλαστικό υλικό (ΟΙΚ  101  
500,00  1.96 Μ2  Ν54.32.01) ΟΙΚ 5432:100% 10  50,00    

 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων  102  
60,25  1.97 ΜΜ  (ΟΔΝ ΝΕΤ-Ε-4.1-Α) ΟΔΝ 2653:100% 5  12,05    

 Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί  103  

 τοίχου, μή τυποποιημένα (ΟΙΚ ΝΕΤ-   
360,00  1.98 Μ2  56.24-Α) ΟΙΚ 5613.1:100% 2  180,00    

 Χειρολισθήρας ευθύγραμμος  104  

 διατομής 9x9 cm Από ξυλεία δρυός    
 αρίστης ποιότητας (ΟΙΚ ΝΕΤ-   

405,00  1.99 ΜΜ  55.31.01-Α) ΟΙΚ 5531.1:100% 9  45,00    
 Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες 3ης  105  

 γενιάς δύο εποχών (ΟΙΚ Ν76.27.02   
69,10  1.100 Μ2  -ΑΟ) ΟΙΚ 7609.1:100% 1  69,10    

 Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων  106  
595,00  1.101 Μ2  επιφανειών (ΟΙΚ ΝΕΤ-77.01-Α) ΟΙΚ 7701:100% 350  1,70    

 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών  107  
 επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή    

 ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η    
2.680,00  1.102 Μ2  διαλύτου (ΟΙΚ ΝΕΤ-77.55-Α) ΟΙΚ 7755:100% 400  6,70    

 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων  108  

 επιφανειών με χρώματα αλκυδικών    

 ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού    
2.546,00  1.103 Μ2  η διαλύτου (ΟΙΚ ΝΕΤ-77.54-Α) ΟΙΚ 7754:100% 380  6,70    

 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες,  109  

 πάχους 12,5 mm (ΟΙΚ ΝΕΤ-78.05.01   
3.770,00  1.104 Μ2  -Α) ΟΙΚ 7809:100% 290  13,00    

 Χρωματισμοί επιφανειών  110  

 γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής    

 διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή    

 στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού    

 Χωρίς σπατουλάρισμα της    
4.500,00  1.105 Μ2  γυψοσανίδας (ΟΙΚ ΝΕΤ-77.84.01-Α) ΟΙΚ 7786.1:100% 500  9,00    

 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων  111  

 επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου    

 ενός συστατικού (ΟΙΚ ΝΕΤ-77.71.02   
4.725,00  1.106 Μ2  -Α) ΟΙΚ 7771:100% 350  13,50    

 Επικεράμωση με κεραμίδια  112  
7.050,00  1.107 Μ2  ρωμαϊκού τύπου (ΟΙΚ ΝΕΤ-72.16-Α) ΟΙΚ 7211:100% 300  23,50    

 Ανακαίνηση χρωματισμών κοινών  113  

 επί παλαιών επιφανειών    

 επιχρισμάτων εξωτερικών ή    

 εσωτερικών διά πλαστικού    
72.520,00  1.108 Μ2  χρώματος (ΟΙΚ Ν77.91) ΟΙΚ 7791:100% 14.000  5,18    

 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή  114  

 μεταλλικού σκελετού διαφανείς    

 πάχους 3,0 mm (ΟΙΚ ΝΕΤ-76.01.01   
182,00  1.109 Μ2  -Α) ΟΙΚ 7602:100% 10  18,20    

Σε μεταφορά                           432.345,87  ErgoWin 
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Εκ μεταφοράς 432.345,87              

 Διαφανές ακρυλικό φύλλο plexiglass  115  
104,25  1.110 Μ2  (ΟΙΚ Ν7610) ΟΙΚ Ν7610 3  34,75    

 Διπλοί θερμομονωτικοί -  116  
 ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί    

 υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18    

 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm,    

 κρύσταλλο 5 mm) (ΟΙΚ ΝΕΤ-   
9.800,00  1.111 Μ2  76.27.01-Α) ΟΙΚ 7609.2:100% 196  50,00    

 Xρωματισμοί επιφανειών  117  

 επιχρισμάτων με πλαστικό    

 ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF (ΟΙΚ    
2.430,00  1.112 Μ2  ΝΕΤ-77.83-Α) ΟΙΚ 7788:100% 270  9,00    

 Χρωματισμοί σωληνώσεων  118  

 Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3'' (ΟΙΚ    
1.156,00  1.113 ΜΜ  ΝΕΤ-77.67.03-Α) ΟΙΚ 7767.6:100% 340  3,40    

 Ανάσυρση και επικεράμωση με  119  

 χρήση των ιδίων  κεράμων παντός    
2.800,80  1.114 Μ2  τύπου (ΟΙΚ Ν7211) ΟΙΚ 7211:100% 180  15,56    

 Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες,  120  

 πάχους 12,5 mm (ΟΙΚ ΝΕΤ-78.05.04   
2.867,50  1.115 Μ2  -Α) ΟΙΚ 7809:100% 185  15,50    

 Γυψοσανίδες πυράντοχες,  121  

 επίπεδες, πάχους 12,5 mm (ΟΙΚ    
16,80  1.116 Μ2  ΝΕΤ-78.05.05-Α) ΟΙΚ 7809:100% 1  16,80    

 Χρωματισμοί επιχρισμάτων  122  

 Εξωτερικών επιφανειών με χρήση    
 χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-   

 ακριλικής βάσεως. (ΟΙΚ ΝΕΤ-   
4.040,00  1.117 Μ2  77.80.02-Α) ΟΙΚ 7785.1:100% 400  10,10    

 Χρωματισμοί επιχρισμάτων  123  

 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση    

 χρωμάτων, ακρυλικής    

 στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή    
 πολυβινυλικής βάσεως (ΟΙΚ ΝΕΤ-   

3.600,00  1.118 Μ2  77.80.01-Α) ΟΙΚ 7785.1:100% 400  9,00    
 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους  124  

2.047,50  1.119 Μ2  12,5 mm (ΟΙΚ ΝΕΤ-78.10.02-Α) ΟΙΚ 7809:100% 65  31,50    
 Ταινίες γύψινες (μπορντούρες)  125  

200,00  1.120 ΜΜ  πλάτους 8 cm (ΟΙΚ ΝΕΤ-78.01-Α) ΟΙΚ 7801:100% 40  5,00    
 Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους  126  

 με ψυχρά υλικά (cool materials)-    
 Εφαρμογή ελαστομερούς    

 στεγανωτικού ψυχρού υλικού,    

 εγχρώμου, ακρυλικής υδατικής    

 βάσεως (elastomeric pure acrylic)    
37.350,00  1.121 Μ2  (ΟΙΚ ΝΕΤ-79.70.03) ΟΙΚ 7744:100% 1.660  22,50    

 Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά  127  

 χώρων υγιεινής βιομηχανικής    
 προέλευσης Πετάσματα συμπαγή    

 από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10    
1.330,00  1.122 Μ2  mm (ΟΙΚ ΝΕΤ-50.15.01-Α) ΟΙΚ 4713:100% 7  190,00    

 Επισκευή - αποκατάσταση  128  

 κατασκευών απο οπλισμένο    
2.400,00  1.123 Μ2  σκυρόδεμα (ΟΙΚ Ν77.21) ΟΙΚ 7745:100% 30  80,00    

 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με  129  

 χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη    
 γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ ΝΕΤ-   

45,00  1.124 Μ3  20.05.01.Μ-Α) ΟΙΚ 2124:100% 10  4,50    
 Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων  130  

 εκσκαφών και κατεδαφίσεων (ΟΙΚ    
840,00  1.125 t10m  ΝΕΤ-20.40-Α) ΟΙΚ 2177:100% 150  5,60    

 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων  131  

 εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών    

 μέσων με την διάστρωση των    
Σε μεταφορά                           503.373,72  ErgoWin 
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Εκ μεταφοράς 503.373,72              

 προϊόντων μετά την εκφόρτωση    
1.005,00  1.126 Μ3  (ΟΙΚ ΝΕΤ-20.31.01-Α) ΟΙΚ 2172:100% 150  6,70    

 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου  132  
 οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ ΝΕΤ-   

420,00  1.127 tkm  10.07.01-Α) ΟΙΚ ΝΕΤ-10.07.01-Α 1.200  0,35    
 Ρολοκουρτίνα blackout (ΟΙΚ  133  

1.200,00  1.128 Μ2  Ν54.31.1) ΟΙΚ 5431:100% 40  30,00    
    ΣΥΝΟΛΟ (1) 505.998,72  505.998,72    

 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ   

 Καθαρισμός υδρορροών παντός  1  
303,00  2.1 Τεμ.  τύπου (ΗΜΧ Ν8062.1Α) ΗΛΜ 1:100% 100  3,03    

 Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα  2  
 προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος    

 διαστάσεων 50 Χ 35 cm από    

 χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και    

 μορφοσίδηρο ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ    
387,04  2.2 Τεμ.  1Χ40Α (ΗΜΧ Ν8840.1.4) ΗΛΜ 52:100% 2  193,52    

 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού -  3  

 ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,    
 επιχρωμιωμένος νιπτήρα επίτοιχος    

583,50  2.4 Τεμ.  διαμέτρου 1/2 ins (ΗΜΧ 8141.1.2) ΗΛΜ 13:100% 10  58,35    
 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM),  4  

 ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση    

 από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5    
230,00  2.5 ΜΜ  mm2 (ΗΛΜ ΝΕΤ-62.10.40.01) ΗΛΜ 46:100% 100  2,30    

 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM),  5  

 ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση    
 από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5    

410,00  2.6 ΜΜ  mm2 (ΗΛΜ ΝΕΤ-62.10.40.02) ΗΛΜ 46:100% 100  4,10    
 Καλώδιο ΝΥY τριπολικό διατομής 3  6  

279,30  2.7 MM  Χ 4mm2 (ΗΜΧ 9337.2.2) ΗΛΜ 46:100% 38  7,35    
 Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων  7  

 τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ, Διαμέτρου 70    

 mm ,γιά αγωγούς διατομής έως 4    
34,85  2.8 Τεμ.  mm2, 3 εξόδων (ΗΜΧ 8786.1.2) ΗΛΜ 41:100% 5  6,97    

 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών  8  

 πλαστικός, ευθύς , Φ 13.5mm (ΗΜΧ    
32,60  2.9 MM  8732.1.2) ΗΛΜ 41:100% 10  3,26    

200,00  2.10 Τεμ.  Σιφώνι νιπτήρα (ΗΜΧ Ν8160.1) ΗΛΜ 17:100% 10  20,00  9  
 Ρευματοδότης στεγανός εξωτερικός  10  

 SCHUKO 16Α πλήρης (ΗΜΧ    
92,30  2.11 Τεμ.  Ν8827.3.3) ΗΛΜ 49:100% 10  9,23    

 Λεκάνη αποχωρητηρίου υψηλής  11  

 πιέσεως από πορσελάνη (ΗΜΧ    
752,30  2.12 Τεμ.  8151.1) ΗΛΜ 14:100% 5  150,46    

 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης  12  

 επίτοιχου διαστάσεων 40 Χ 50 cm με    

 το σύνολο των εξαρτημάτων του    
1.193,10  2.13 Τεμ.  πλήρης. (ΗΜΧ Ν8307.1) ΗΛΜ 17:100% 3  397,70    

 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης  13  

 δικτυωμένου πολυαιθυλενίου    
553,00  2.14 MM  φ16ΜΜ (ΗΜΧ 8043) ΗΛΜ 8:100% 50  11,06    

 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης  14  

 δικτυωμένου πολυαιθυλενίου    
1.078,00  2.15 MM  φ25ΜΜ (ΗΜΧ Ν8043.4) ΗΛΜ 8:100% 50  21,56    

 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως  15  

 από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 50 mm    
 πιέσεως λειτουργίας 6 atm (ΗΜΧ    

1.021,00  2.16 MM  Ν8042.4.3) ΗΛΜ 8:100% 50  20,42    
 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως  16  

 από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 40 mm    

 πιέσεως λειτουργίας 6 atm (ΗΜΧ    
681,50  2.17 MM  Ν8042.4.2) ΗΛΜ 8:100% 50  13,63    

 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως  17  
Σε μεταφορά                           7.831,49  505.998,72  ErgoWin 



Σελίδα  9 

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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Εκ μεταφοράς 505.998,72  7.831,49              

 από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 75 mm    

 πιέσεως λειτουργίας 6 atm (ΗΜΧ    
786,50  2.18 MM  Ν8042.4.4) ΗΛΜ 8:100% 50  15,73    

 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως  18  

 από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 100    

 mm πιέσεως λειτουργίας 6 atm (ΗΜΧ    
452,60  2.19 MM  Ν8042.4.7) ΗΛΜ 8:100% 20  22,63    

 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,  19  

 οροφής γομώσεως 12 kg (ΗΜΧ    
190,95  2.20 Τεμ.  Ν8201.1.2) ΗΛΜ 19:100% 5  38,19    

 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,  20  

 οροφής γομώσεως 12 kg (ΗΜΧ    
76,38  2.21 Τεμ.  Ν8201.1.2) ΗΛΜ 19:100% 2  38,19    

 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με  21  

 κάλυμμα χρώματος λευκού με την    

 χαρτοθήκη πλήρες από πορσελάνη    
115,40  2.22 Τεμ.  διαστάσεων 15χ15 (ΗΜΧ Ν8179.2) ΗΛΜ 14:100% 5  23,08    

 Διακόπτης χωνευτός απλός  22  
 διπολικός με πλήκτρο, εντάσεως 10    

259,70  2.23 Τεμ.  Α τάσεως 250 V (ΗΜΧ Ν8801.1.2) ΗΛΜ 49:100% 10  25,97    
 Θερμική μόνωση σωλήνων με  23  

 αφρώδες υλικό ελαστικό, τύπου    

 ARMAFLEX έως 1 ins (ΗΜΧ    
389,50  2.24 MM  Ν8539.1.1.3) ΗΛΜ 40:100% 50  7,79    

 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα  24  

 τύπου PANEL 22/600/1,00 (ΗΜΧ    
476,00  2.25 Τεμ.  Ν8431.3.2.6.1) ΗΛΜ 4:100% 2  238,00    

 Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης  25  

 δικτυωμένου πολυαιθυλενίου    
553,00  2.26 MM  φ16ΜΜ (ΗΜΧ 8043) ΗΛΜ 8:100% 50  11,06    

 Αποξήλωση ειδών υγειινής Λεκάνη  26  

 αποχωρητηρίου    

 τύπου,νιπτήρα,καζανάκι κ.τ.λ (ΗΜΧ    
339,60  2.27 Τεμ.  Ν8152.1) ΗΛΜ 14:100% 20  16,98    

 Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης  27  

 διαστάσεων 15 Χ 15 cm (ΗΜΧ    
86,35  2.28 Τεμ.  8178.2.1) ΗΛΜ 14:100% 5  17,27    

 Νιπτήρας πορσελάνης  28  

 διαστστάσεων 42 Χ 56 cm (ΗΜΧ    
1.676,00  2.29 Τεμ.  8160.2) ΗΛΜ 17:100% 10  167,60    

 Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου  29  
 Υψηλής πιέσεως τύπου Νιαγάρα    

734,80  2.30 Τεμ.  (ΗΜΧ 8153.1) ΗΛΜ 15:100% 5  146,96    
 Φωτιστικό σώμα φθορισμού  30  

 εξοικονόμησης ενέργειας με    

 ηλεκτρονικό μπάλλαστ, με λυχνίες    

 στεγασμένων χώρων για 2    
2.850,32  2.31 Τεμ.  λαμπτήρες 58 W (ΗΜΧ Ν8973.7.4.4) ΗΛΜ 59:100% 22  129,56    

 Φωτιστικό σώμα φθορισμού  31  

 εξοικονόμησης ενέργειας με    

 ηλεκτρονικό μπάλλαστ, με λυχνίες,    

 στεγασμένων χώρων,  προστασίας    

 στεγανό ΙΡ 20 επίμηκες ή τετράγωνο    

 , οροφής ή αναρτημένο γιά 4    
4.119,36  2.32 Τεμ.  λαμπτήρες 18W (ΗΜΧ Ν8973.7.4.3) ΗΛΜ 59:0% 28  147,12    

 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO ,  32  
92,40  2.33 Τεμ.  εντάσεως 16 Α (ΗΜΧ 8826.3.2) ΗΛΜ 49:100% 10  9,24    

 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,  33  

 φορητός γομώσεως 6 kg (ΗΜΧ    
190,95  2.34 Τεμ.  8201.1.2) ΗΛΜ 19:100% 5  38,19    

 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του  34  

 άνθρκα, φορητός, γομώσεως 6 kg    
350,45  2.35 Τεμ.  (ΗΜΧ 8202.2) ΗΛΜ 19:100% 5  70,09    

 Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχη ή  35  

Σε μεταφορά                           21.571,75  505.998,72  ErgoWin 
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769,95  2.36 Τεμ.  χωνευτή (ΗΜΧ Ν8204.1) ΗΛΜ 20:100% 5  153,99    
 Ανιχνευτής καπνού (ΗΜΧ  36  

492,10  2.37 Τεμ.  Ν8998.1.4) ΗΛΜ 62:100% 10  49,21    
 Πλήρης πίνακας προστασίας 4  37  

 ζωνών (πυρανίχνευσης και    
622,64  2.38 Τεμ.  συναγερμού) (ΗΜΧ Ν8996.7) ΗΛΜ 52:100% 2  311,32    

 Κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς (ΗΜΧ  38  
46,44  2.39 Τεμ.  Ν9963.3.2) ΗΛΜ 20:100% 2  23,22    

 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός (ΗΜΧ  39  
83,72  2.40 Τεμ.  Ν8998.1.5) ΗΛΜ 62:100% 2  41,86    

 Τηλεφωνικό καλώδιο UTP cat 5 , 4  40  
618,00  2.41 MM  ζευγών (ΗΜΧ Ν8768.2) ΗΛΜ 44:100% 100  6,18    

 Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών  41  

 πλαστικό 25 mm Χ 25 mm (ΗΜΧ    
400,00  2.42 MM  Ν8733.1.4) ΗΛΜ 41:100% 100  4,00    

 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση  42  

 ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού    

 τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός    
112,30  2.43 Τεμ.  εντάσεως 25 Α (ΗΜΧ 8915.1.5) ΗΛΜ 55:100% 10  11,23    

 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση  43  

 ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού    

 τύπου WL-SIEMENS τριπολικός    
155,10  2.44 Τεμ.  εντάσεως 10 Α (ΗΜΧ 8915.2.2) ΗΛΜ 55:100% 10  15,51    

 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση  44  

 ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού    
 τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός    

102,10  2.45 Τεμ.  εντάσεως 16 Α (ΗΜΧ 8915.1.3) ΗΛΜ 55:100% 10  10,21    
 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού -  45  

 ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,    

 επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε    

 νιπτήρα διαμέτρου 1/2 ins (ΗΜΧ    
305,15  2.46 Τεμ.  8141.2.2) ΗΛΜ 13:100% 5  61,03    

 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως  46  
 από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 125    

 mm πιέσεως λειτουργίας 6 atm (ΗΜΧ    
452,60  2.47 MM  Ν8042.4.9) ΗΛΜ 8:100% 20  22,63    

 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως  47  

 από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 160    

 mm πιέσεως λειτουργίας 6 atm (ΗΜΧ    
500,00  2.48 MM  Ν8042.4.11) ΗΜΧ Ν8042.4.11 20  25,00    

 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα  48  

 τύπου PANEL 22/800/0,80 (ΗΜΧ    
400,00  2.49 Τεμ.  Ν8431.3.3.5) ΗΛΜ 26:100% 2  200,00    

 Αποξήλωση χαλύβδινων  49  

 θερμαντικών σωμάτων οποιυδήποτε    
67,92  2.50 Τεμ.  αξονικού ύψους (ΗΜΧ Ν8431.2.2) ΗΛΜ 26:100% 2  33,96    

 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή  50  
1.544,50  2.51 MM  διαμέτρου 2 ins (ΗΜΧ 8034.6) ΗΛΜ 4:100% 50  30,89    

 Θερμική μόνωση σωλήνων άνω της  51  
434,20  2.52 MM  1 ins και μέχρι 2 ins (ΗΜΧ 8691.2) ΗΛΜ 40:100% 20  21,71    

 Ακίδα αλεξικεραύνου χάλκινη  52  
247,20  2.53 Τεμ.  Φ10χ200 (ΗΜΧ Ν9282) ΗΛΜ 45:100% 10  24,72    

 Αγωγός γαλβανιζέ σιδήρου Φ8  53  
7.564,80  2.54 MM  διατομής 50mm2 . (ΗΜΧ Ν9340.6) ΗΛΜ 45:100% 985  7,68    

 Στηρίγματα χαλκού σε κεραμίδι ή σε  54  
902,00  2.55 Τεμ.  οπλισμένο σκυρόδεμα (ΗΜΧ Ν9283) ΗΛΜ 45:100% 200  4,51    

 Θερμική μόνωση σωλήνων άνω των  55  
1.727,00  2.56 MM  2 ins και μέχρι 4 ins (ΗΜΧ 8691.3) ΗΛΜ 40:100% 50  34,54    

 Καλώδιο τύπου NYY Πενταπολικό ,  56  

 διατομής 5 Χ 10 mm2 (ΗΜΧ    
592,50  2.57 MM  Ν8774.6.5) ΗΛΜ 44:100% 50  11,85    

 Καλώδιο τύπου NYY Πενταπολικό ,  57  
 διατομής 5 Χ 16 mm2 (ΗΜΧ    

592,50  2.58 MM  Ν8774.6.6) ΗΛΜ 44:100% 50  11,85    
 Αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων  58  

Σε μεταφορά                           40.304,47  505.998,72  ErgoWin 
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Εκ μεταφοράς 505.998,72  40.304,47              

37,70  2.59 Τεμ.  (ΗΜΧ Ν8971.1.1) ΗΛΜ 59:100% 10  3,77    
 Φαροσειρήνα πίνακα  59  

 πυρανίχνευσης 12-24V (ΗΜΧ    
827,30  2.60 Τεμ.  Ν9963.1.2) ΗΛΜ 62:100% 10  82,73    

 Κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς (ΗΜΧ  60  
232,20  2.61 Τεμ.  Ν9963.3.2) ΗΛΜ 20:100% 10  23,22    

 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,  61  

 φορητός γομώσεως 12 kg (ΗΜΧ    
594,90  2.62 Τεμ.  8201.1.3) ΗΛΜ 19:100% 10  59,49    

 Πυροσβεστήρας τύπου F για  62  
 μαγερικά έλαια γομώσεως 2 kg (ΗΜΧ    

600,95  2.63 Τεμ.  8201.2.5) ΗΛΜ 19:100% 5  120,19    
 Σύστημα τοπικής εφαρμογής ξηράς  63  

 κόνεως με 2 ακροφύσια γομώσεως    
838,45  2.64 Τεμ.  12 kg (ΗΜΧ Ν8201.1.6) ΗΛΜ 20:100% 5  167,69    

 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος  64  

 0.80 mm εξωτ.διαμέτρου 18 mm    
179,20  2.65 MM  (ΗΜΧ 8041.6.1) ΗΛΜ 7:100% 20  8,96    

 Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό θυληκό  65  
94,90  2.66 Τεμ.  διαμέτρου φ18mm (ΗΜΧ Ν8037.3) ΗΜΧ Ν8037.3 10  9,49    

 Σφαιρική βαλβίδα (βάννα)  66  

 ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2 ins (ΗΜΧ    
173,40  2.67 Τεμ.  Ν8105.1) ΗΛΜ 103:100% 10  17,34    

 Σιφώνι δαπέδου πλαστικό Φ 50/75  67  
373,20  2.68 MM  mm (ΗΜΧ Ν8056.5.4) ΗΛΜ 8:100% 10  37,32    

 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού -  68  

 ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος,    

 επιχρωμιωμένος λουτήρα ή λεκάνης    

 με κινητό καταιονηστήρα διαμέτρου    
1.029,50  2.69 Τεμ.  1/2 ins (ΗΜΧ Ν8141.4.2) ΗΜΧ Ν8141.4.2 10  102,95    

 Φωτιστικό σώμα φθορισμού  69  

 εξοικονόμησης ενέργειας με    

 ηλεκτρονικό μπάλλαστ, με λυχνίες,    
 στεγασμένων χώρων,  προστασίας    

 στεγανό ΙΡ 20 επίμηκες ή τετράγωνο    

 , οροφής ή αναρτημένο γιά 4    
2.942,40  2.70 Τεμ.  λαμπτήρες 18W (ΗΜΧ Ν8973.7.4.3) ΗΛΜ 59:0% 20  147,12    

 Φωτιστικό σώμα φθορισμού  70  

 εξοικονόμησης ενέργειας με    

 ηλεκτρονικό μπάλλαστ, με λυχνίες    

 στεγασμένων χώρων για 2    
2.591,20  2.71 Τεμ.  λαμπτήρες 58 W (ΗΜΧ Ν8973.7.4.4) ΗΛΜ 59:100% 20  129,56    

 Σιφώνι επιθεωρήσεως  71  

 αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.    

 διαμέτρου 315 mm και εξόδου 160    
1.775,95  2.72 Τεμ.  mm (ΗΜΧ Ν8042.2.6) ΗΛΜ 8:100% 5  355,19    

 Βαλβίδα αντεπιστροφής  72  

 αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.    
 διαμέτρου 160 mm πιέσεως    

1.692,30  2.73 Τεμ.  λειτουργίας 6 atm (ΗΜΧ Ν8042.2.3) ΗΛΜ 8:100% 5  338,46    
 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού  73  

 τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός    

 τριπολικός (ραγοδιακόπτης)    
43,82  2.74 Τεμ.  εντάσεως 40 Α (ΗΜΧ 8880.3.2) ΗΛΜ 55:100% 2  21,91    

 Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού  74  

 τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός    
 τριπολικός (ραγοδιακόπτης)    

25,87  2.75 Τεμ.  εντάσεως 63 Α (ΗΜΧ 8880.3.3) ΗΛΜ 55:100% 1  25,87    
 Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα  75  

 προστασίας Ρ30 επίτοιχος    

 διαστάσεων 50 Χ 35 cm από    

 χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και    
193,00  2.76 Τεμ.  μορφοσίδηρο (ΗΜΧ Ν8840.2.1) ΟΙΚ 7935:100% 1  193,00    

 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση  76  

Σε μεταφορά                           54.550,71  505.998,72  ErgoWin 



Σελίδα  12 

- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ  Α/Α 

Εκ μεταφοράς 505.998,72  54.550,71              

 ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού    

 τύπου WL-SIEMENS τριπολικός    
175,50  2.77 Τεμ.  εντάσεως 20 Α (ΗΜΧ 8915.2.4) ΗΛΜ 55:100% 10  17,55    

 Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα  77  

 προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος    

 διαστάσεων 62 Χ 50 cm από    

 χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και    

 μορφοσίδηρο - πλήρης    
306,46  2.78 Τεμ.  εγκατάσταση (ΗΜΧ Ν8840.1.3) ΗΜΧ Ν8840.1.3 1  306,46    

 Αγωγός γυμνός χάλκινος  78  

 πολύκλωνος διατομής 25mm2 .    
342,50  2.79 MM  (ΗΜΧ 9340.3) ΗΛΜ 45:100% 50  6,85    

 Αγωγός γυμνός χάλκινος  79  

 πολύκλωνος διατομής 35mm2 .    
404,00  2.80 MM  (ΗΜΧ 9340.4) ΗΛΜ 45:100% 50  8,08    

 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500  80  

 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης    
39,50  2.81 Τεμ.  25/2 Α πλήρους (ΗΜΧ 8924) ΗΛΜ 52:100% 2  19,75    

 Καλώδια XLPE/LS2H/SWA/LSZH με  81  

 ουδέτερο μειωμένης διατομής    

 3x120/70 mm2 (ΗΛΜ ΝΕΤ-   
2.150,00  2.82 ΜΜ  65.80.50.05) ΗΛΜ 47:100% 50  43,00    

 Αγωγός γυμνός χάλκινος  82  

 πολύκλωνος διατομής 70 mm2 (ΗΜΧ    
339,60  2.83 MM  8757.2.6) ΗΛΜ 45:100% 30  11,32    

 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση  83  
 ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού    

 τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός    
102,10  2.84 Τεμ.  εντάσεως 16 Α (ΗΜΧ 8915.1.3) ΗΛΜ 55:100% 10  10,21    

 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση  84  

 ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού    

 τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός    
91,80  2.85 Τεμ.  εντάσεως 10 Α (ΗΜΧ 8915.1.2) ΗΛΜ 55:100% 10  9,18    

 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή  85  
278,40  2.86 MM  διαμέτρου 1/2 ins (ΗΜΧ 8034.1) ΗΛΜ 4:100% 20  13,92    

 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή  86  
326,60  2.87 MM  διαμέτρου 3/4 ins (ΗΜΧ 8034.2) ΗΛΜ 4:100% 20  16,33    

 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή  87  
300,45  2.88 MM  διαμέτρου 1 ins (ΗΜΧ 8034.3) ΗΛΜ 4:100% 15  20,03    

 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή  88  
230,90  2.89 MM  διαμέτρου 1 1/4 ins (ΗΜΧ 8034.4) ΗΛΜ 4:100% 10  23,09    

 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή  89  
524,40  2.90 MM  διαμέτρου 1 1/2 ins (ΗΜΧ 8034.5) ΗΛΜ 4:100% 20  26,22    

 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος  90  

 0.80 mm εξωτ. διαμέτρου 18 mm    
359,60  2.91 MM  (ΗΜΧ 8041.6.1.Χ1) ΟΙΚ 2236:100% 20  17,98    

 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος  91  

 0.90 mm εξωτ.διαμέτρου 22 mm    
237,80  2.92 MM  (ΗΜΧ 8041.7.1) ΗΛΜ 7:100% 20  11,89    

 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος  92  

 0.90 mm εξωτ.διαμέτρου 28 mm    
292,60  2.93 MM  (ΗΜΧ 8041.8.1) ΗΛΜ 7:100% 20  14,63    

 Αποξύλωση Υδρορροής παντώς  93  

 τύπου και σχήματος (ΗΜΧ    
146,80  2.94 MM  Ν8062.3.1) ΗΛΜ 1:100% 20  7,34    

 Εγκατάσταση καταιονιστήρα με  το  94  

 σύνολο των εξαρτημάτων του. (ΗΜΧ    
4.100,00  2.95 Τεμ.  Ν8309.3.1) ΗΛΜ 11:100% 20  205,00    

 Υδρορρόη επίπεδη από  95  

 γαλβανισμένη λαμαρίνα (ΗΜΧ    
927,00  2.96 Χγρ.  Ν8062.2) ΗΛΜ 1:100% 50  18,54    

 Υδρορρόη σωληνωτή κυκλική  96  
572,50  2.97 MM  πλαστική (ΗΜΧ Ν8062.3) ΟΙΚ 5431:100% 50  11,45    

 Λέβητας χαλύβδινος νερού  97  

 Θερμαντικής Ισχύος 80.000 Kcal/h    

Σε μεταφορά                           66.799,22  505.998,72  ErgoWin 
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1.731,07  2.98 Τεμ.  (ΗΜΧ 8452.1.5) ΗΛΜ 28:100% 1  1.731,07    
 Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου  98  

 πετρελαίου ικανότητας καύσεως έως    
800,67  2.99 Τεμ.  10 kg/h (ΗΜΧ 8455.1) ΗΛΜ 28:100% 1  800,67    

 Κυκλοφορητής νερού παροχής από  99  

 6.00 έως & 9.00 m3/h χαμηλής    
2.835,69  2.100 Τεμ.  πιέσεως (ΗΜΧ 8605.1.4) ΗΛΜ 21:100% 3  945,23    

 Δοχείο διαστολής Κλειστό με  100  

 μεμβράνη χωριτηκότητας 80 l (ΗΜΧ    
367,14  2.101 Τεμ.  8473.1.6) ΗΛΜ 23:100% 1  367,14    

 Αποξήλωση   λεβητοστασίου  101  

 κεντρικής  θέρμανσης (ΗΜΧ    
452,76  2.102 Τεμ.  Ν8436.9) ΗΛΜ 28:100% 2  226,38    

 Δείκτης στάθμης πετρελαίου (ΗΜΧ  102  
150,00  2.103 Τεμ.  8459) ΗΛΜ 31:100% 3  50,00    

 Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα  103  

 λυμάτων ονομαστικής ισχύος 4.0    
3.000,00  2.104 Τεμ.  m3/h (ΗΜΧ 8217.3) ΗΛΜ 21:100% 3  1.000,00    

 Λεκάνη αποχωρητηρίου Α.Μ.Ε.Α  104  

 από πορσελάνη χαμηλής πιέσεως    

 με το δοχείο πλύσεως και τα    

 εξαρτήματά του ειδική για  χρήση    
892,13  2.105 Τεμ.  από ΑΜΕΑ (ΗΜΧ Ν8151.4.1) ΗΛΜ 14:100% 1  892,13    

 Αποξήλωση ειδών υγειινής Λεκάνη  105  

 αποχωρητηρίου    
 τύπου,νιπτήρα,καζανάκι κ.τ.λ (ΗΜΧ    

1.037,50  2.106 Τεμ.  Ν8152.2) ΗΛΜ 14:100% 50  20,75    
 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων  106  

 66,5 Χ 56,5 cm με αναμικτήρα    

 (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος    
1.494,58  2.107 Τεμ.  ειδικός για ΑΜΕΑ (ΗΜΧ Ν8160.3) ΗΛΜ 17:100% 2  747,29    

 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm  107  

 μπιζουτέ διαστάσεων ανναλόγου    
 του νιπτήρα ανακλινόμενος για    

400,00  2.108 Τεμ.  ΑΜΕΑ (ΗΜΧ Ν8168.4) ΗΜΧ Ν8168.4 2  200,00    
 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα  108  

 τύπου PANEL  IV/960/0,9 (ΗΜΧ    
307,62  2.109 Τεμ.  Ν8432.2.6) ΗΜΧ Ν8432.2.6 1  307,62    

 Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης  109  

 διαστάσεων 7.5 Χ 15 cm - (ΗΜΧ    
15,23  2.110 Τεμ.  8171.1) ΗΛΜ 13:100% 1  15,23    

 Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη  110  
8,70  2.111 Τεμ.  απλή (ΗΜΧ 8178.1.1) ΗΛΜ 14:100% 1  8,70    

 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με  111  

 κάλυμμα χρώματος λευκού (ΗΜΧ    
46,16  2.112 Τεμ.  8179.2) ΗΛΜ 18:100% 2  23,08    

 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού  112  

 τύπου βραχίονα με λαμπτήρα    
 νατρίου υψηλής πίεσης (NaLP)    

 Ισχύος 250 W, χωρίς βραχίονα (ΗΛΜ    
480,00  2.113 Τεμ.  ΝΕΤ-60.10.20.07) ΗΛΜ 103:100% 2  240,00    

 Εγκατάσταση καταιονιστήρα με  το  113  

 σύνολο των εξαρτημάτων του. (ΗΜΧ    
2.500,00  2.114 Τεμ.  Ν8309.3.1) ΗΛΜ 11:100% 10  250,00    

  Κρουνός εκροής (βρύση)  114  
 ορειχάλκινος:   κοινός:   διαμ. 1/2 ins    

3,88  2.115 Τεμ.  (ΗΜΧ 618.1.2) ΗΜΧ 618.1.2 1  3,88    
 Ανλία θερμότητας (κλιματιστικό)  115  

 τύπου σπλιτ ικανότητας 18000 Btu/h    

 σε θερμοκρασία εξωτερική -7    

 ηλεκτροκίνητο με συμπιεστή. (ΗΜΧ    
1.121,20  2.116 Τεμ.  Ν8551.2) ΗΛΜ 37:100% 1  1.121,20    

 Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός  116  
 χωρητικότητας 20 l ισχύος 2000 W    

Σε μεταφορά                           84.443,55  505.998,72  ErgoWin 
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Εκ μεταφοράς 505.998,72  84.443,55              

154,87  2.117 Τεμ.  (ΗΜΧ 8256.2.1) ΗΛΜ 24:100% 1  154,87    
    ΣΥΝΟΛΟ (2) 84.598,42  84.598,42    

 Ενιαίο όφελος 590.597,14  x18,00%  106.307,49  

590.597,14  Αθροισμα   

 Ενιαία απρόβλεπτα 696.904,63  x15,00%  104.535,69  

696.904,63  Αθροισμα   

 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2.011,29  

801.440,32  Αθροισμα   

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ 3.000,00  

803.451,61  Αθροισμα   

 Ενιαίος Φ.Π.Α. 806.451,61  x24,00%  193.548,39  

806.451,61  Αθροισμα   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ  ErgoWin 1.000.000,00  

                                                   

      ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ               Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

     

       

     

       

     

   ΑΛΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

     

       

    

  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

 

    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

 

 

 

                                       ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ 

                                   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝOΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝOΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝOΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝOΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2017 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1  Στις τιμές του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες τελειωμένης  

εργασίας και  

που  ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες  που θα εκτελεσθούν στη περιοχή  του   

υπόψη  έργου,   

ανεξάρτητα  από  τη  θέση  και  την  έκταση αυτών περιλαμβάνονται : 

α.  Ολες οι  δαπάνες που  απαιτούνται για  την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση των  

εργασιών του  

έργου που αναφέρονται στην  επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και  

τα λοιπά  

τεύχη και  σχέδια, όπως αυτά αναγράφονται στην Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου. 

β.  Γενικά  κάθε  δαπάνη,  έστω  και  αν  δεν  κατονομάζεται  ρητά, αλλά είναι  

απαραίτητη για  

την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή  

διαμφισβήτηση δεν  

μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση προς το είδος και  την απόδοση των  

μηχανημάτων, την  

ειδικότητα  και τον αριθμό του εργατοτεχνικού  προσωπικού, όπως  και την   

δυνατότητα  

χρησιμοποίησης ή  όχι μηχανικών μέσων. 

1.2  Ετσι ενδεικτικά και όχι  περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση  

του  όρου    

"κάθε  δαπάνη")  οι  παρακάτω   δαπάνες  που  περιλαμβάνονται  στο περιεχόμενο  

των τιμών του  

τιμολογίου : 

α. Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στον τόπο χρήσης, αποθήκευσης, φύλαξης,  

επεξεργασίας  

και προσέγγισης όλων ανεξαίρετα των υλικών που είναι αναγκαία για τα  έργα,  με   

όλες  τις   

απαιτούμενες  φορτοεκφορτώσεις  και  τις κάθε είδους μετακινήσεις,  μέχρι   την   

πλήρη   

ενσωμάτωσή  τους,   εκτός  αν  περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

β.  Οι  δαπάνες  μισθών,   ημερομισθίων,  υπερωριών,  ασφάλισης  (στο  Ι.Κ.Α.,  

ασφαλιστικές    

εταιρίες,   άλλους   ημεδαπούς   και  αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς Οργανισμούς κατά   

περίπτωση  

όπως απαιτείται κ.λ.π.),  δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κλπ, του κάθε είδους  

επιστημονικού  

και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του  εξειδικευμένου ή  όχι προσωπικού  των  

γραφείων,   

εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κλπ  ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου  στον  
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τόπο του  

έργου  ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

γ. Οι  δαπάνες για την  κινητοποίηση του αναδόχου,  την εξεύρεση (ενοικίαση  ή  

αγορά),  

οργάνωση,  διαρρύθμιση κλπ των  εργοταξιακών χώρων, τις  εγκαταστάσεις αυτών,   

τις παροχές   

νερού, ηλεκτρικού  ρεύματος κλπ  ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις,  την   

εγκατάσταση   

γραφείων  αναδόχου  και  Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΣΥ και σύμφωνα  

με τους  

υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. 

δ.  Οι δαπάνες  λειτουργίας όλων  των παραπάνω  εργοταξιακών εγκαταστάσεων και  

ευκολιών. 

ε.  Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού Εργαστηρίου και την  

εκτέλεση  

δοκιμών. 

στ.   Οι  δαπάνες   πλήρους  κατασκευής   προκατασκευασμένων  στοιχείων   (που  

περιλαμβάνουν   

και τις  δαπάνες υλικών,  εργασίας, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων, βοηθητικών έργων  

κλπ) με τις  

φορτοεκφορτώσεις  και μεταφορές μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο  

έργο). 

ζ. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (μεταφορών, μηχανημάτων κλπ). 

η. Οι δαπάνες ασφάλειας του  εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων, εργαζομένων ή  

τρίτων ή την  

πρόληψη πρόκλησης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

θ.  Οι δαπάνες  του ποιοτικού  ελέγχου, όπως  αυτές προδιαγράφονται  στα λοιπά  

τεύχη  

δημοπράτησης. 

ι.  Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόμισης  και  λειτουργίας  των μηχανημάτων που  

απαιτούνται   

για τα  έργα, μέσα   στις οποίες  περιλαμβάνονται τα  μισθώματα, η αποθήκευση,  

φύλαξη και η  

ασφάλιση αυτών,  η επιβάρυνση για λόγους απόσβεσης, η επισκευή  και  συντήρηση,   

οι  για   

οποιαδήποτε  αιτία ημεραργίες, η παραλαβή, μεταφορά  επί  τόπου  και  επιστροφή   

αυτών,  οι   

άγονες μετακινήσεις τους, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά κλπ. 

ια. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης  και μεταφοράς με ή χωρίς προσωρινές  

αποθέσεις  

μέχρι τη θέση χρησιμοποίησης κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων, κλπ, εκτός  

αν  

περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

ιβ. Οι  δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης  μηχανημάτων και προσωπικού,  

εκτέλεση  των   

έργων  με  μεθοδολογία  χαμηλής  παραγωγικότητας  κλπ, λόγω των εμποδίων  που   

εισάγει  η   

εξασφάλιση  της  υπάρχουσας  κυκλοφορίας  κατά  την κατασκευή, σε συνδυασμό με τη  
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κατά φάσεις  

εκτέλεση των έργων, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα και τις τμηματικές  

προθεσμίες προόδου  

των έργων. 

ιγ. Οι  τυχόν αναγκαίες μελέτες και  υποστήριξης των κυρίων αγωγών  και οχετών  

ΟΚΩ που  

συναντώνται κατά τη διάρκεια των εκσκαφών. 

ιδ. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω συμπληρωματικών  

μέτρων  -  

έργων  ασφάλειας, για  τη μη  παρακώλυση της  ομαλής διεξαγωγής  της κυκλοφορίας,  

όπως π.χ. : 

I. Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων σκαμμάτων, πλάτους μικρότερου των 5,00 μ  

που τυχόν θα  

απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων και πεζών σε οδούς  

μικρής  

σημασίας. 

ΙΙ. Οι δαπάνες ξύλινων ή μεταλλικών περιφραγμάτων, κινητών ή όχι. 

Οι δαπάνες  μεταφοράς, προσέγγισης, απομάκρυνσης  αυτών, καθώς επίσης  και της  

καθημερινής   

κάλυψης  σκαμμάτων  με   σιδηρά  φύλλα  (λαμαρίνες),  όπου  τούτο απαιτείται για  

την   

αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων και  πεζών, όπως και οποιονδήποτε   

κατασκευών   

αντιστήριξης  των  πρανών  των  ορυγμάτων για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας  

και των  

κατασκευών. 

ιε. Οι ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου που αναφέρονται στη ΕΣΥ. 

ιστ.  Οι  δαπάνες  προεργασίας  επιφανειών  για  τις  οποιεσδήποτε  ασφαλτικές  

επιστρώσεις   

επ'αυτών  (παλαιών  ή  νέων  επιφανειών)  όπως  π.χ.  πικούνισμα, σκούπισμα,  

καθαρισμός, άρση  

και μεταφορά  των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω  εργασίες  κλπ   

(εκτός  αν   

περιγράφεται  διαφορετικά  στα  άρθρα του Τιμολογίου). 

ιζ.  Οι δαπάνες  διάνοιξης τομών  ή οπών  στα τοιχώματα  υφισταμένων φρεατίων,  

αγωγών ή  

τεχνικών  έργων, για την σύνδεση αγωγών  που συμβάλλουν σ'αυτά (εκτός αν  

περιγράφεται  

διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου). 

ιη.  Οι  δαπάνες  καθυστερήσεων   λόγω  εργοταξιακών  γενικά  δυσχερειών,  που  

προέρχονται  

από  κάθε είδος εγκαταστάσεις  και δίκτυα εταιριών  και Οργανισμών Κοινής  

Ωφελείας. 

ιθ.  Οι δαπάνες  των ειδικών  μελετών που  προβλέπονται από  την ΕΣΥ  (μελέτες  

σύνθεσης  

σκυροδεμάτων κλπ.) 

κ. Οι δαπάνες  αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει  μέτρων για την προστασία  
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του  

περιβάλλοντος σύμφωνα με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

κα. Οι  δαπάνες του κάθε  είδους διοδίων, επιβαρύνσεων  στα υλικά από  φόρους,  

τέλη, δασμούς,  

ειδικούς φόρους κλπ. 

κβ.  Οι  δαπάνες  από  τις  κάθε  είδους  αντλήσεις  και  την αντιμετώπιση των  

επιφανειακών,   

υπόγειων  και  πηγαίων  νερών,  σύμφωνα  με  τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

κγ. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε  είδους εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές και  

τους   

Οργανισμούς  ή  και  τις   Εταιρίες  Κοινής  Ωφελείας  (ΟΚΩ)  (εκτός  αν  

περιγράφεται  

διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου). 

κδ.  Οι  υπόλοιπες  ειδικές  δαπάνες  που  βαρύνουν  τον  ανάδοχο,  όπως αυτές  

αναφέρονται   

στις ισχύουσες  Συγγραφές Υποχρεώσεων  (ΕΣΥ, ΤΣΥ,  ΓΣΥ) και  τους λοιπούς όρους  

δημοπράτησης. 

1.3   Στις τιμές μονάδας του έργου περιλαμβάνεται και κάθε δαπάνη κατά την οποία  

ενδέχεται   

να   επιβαρυνθεί  ο  ανάδοχος  για   την  αδιάκοπη  εξασφάλιση  της λειτουργίας  

των  

υπαρχόντων αποχετευτικών δικτύων όμβριων της περιοχής. 

1.4   Ανάλογα  προβλήματα  και  η   αντίστοιχη  προσοχή  του  αναδόχου  με  τις  

συνεπαγόμενες  

δαπάνες,  μπορούν να προκύψουν από  τη διατήρηση της λειτουργίας και  τη   μεγάλη  

 σημασία   

που   έχουν  ορισμένοι  άλλοι   αγωγοί  και  λοιπές εγκαταστάσεις  υπόλοιπων  

δικτύων  ΟΚΩ  

(ΟΤΕ,   ΔΕΗ κλπ.)  Και οι  δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται ανηγμένα στις τιμές του  

Τιμολογίου. 

1.5   Στις τιμές  μονάδας του  Τιμολογίου δεν  συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για  

γενικά έξοδα  

κλπ για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως και για όφελος αυτού,   

δηλαδή για  

τις  δαπάνες επιστασίας, τις  κάθε είδους κρατήσεις, φόρους  δασμούς,    

ασφάλιστρα,  τέλη   

χαρτοσήμου,   συμφωνητικών,  αποδείξεων, πιστοποιήσεων   πληρωμών,  κλπ.   τόκους  

 των    

κεφαλαίων,  τις κάθε  είδους μετακινήσεις του  εργατοτεχνικού και λοιπού  

προσωπικού,  τις  

πρόσθετες δαπάνες  λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους κατά την εκτέλεση, τα  

διοικητικά  

έξοδα,  τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα από δυσχέρειες  

κάθε είδους   

που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες  

και σε  

οποιαδήποτε θέση των έργων καθορίζεται σε ....................................... 

............... ως προς τις τιμές του Τιμολογίου 

1.6   Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίωνεισπράξεων του  
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αναδόχου   

επιβαρύνει τον Κύριο του έργου 

ΙΙ.  ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
ΟΙΚ ΝΕΤ-22.23-Α 1.1 Αρθρο 1 

   Καθαίρεση επιχρισμάτων   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252) 

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,  

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και  

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος  

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των  

προϊόντων  

προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την μελέτη και  

την  

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2252: 100,00% 

Ευρώ : Πέντε και Εξήντα λεπτά € 5,60 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.45-Α 1.2 Αρθρο 2 

   Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση  

των  

φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα  

σιδηρά  

στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά  

προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

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

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2275: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα έξι και Ογδόντα λεπτά € 16,80 



Σελίδα  7 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.04-Α 1.3 Αρθρο 3 

   Καθαιρέσεις πλινθοδομών   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222) 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως  

απαιτούμενα  

ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις  

θέσεις  

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

τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων  

κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από  

την  

θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά,  

συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος. 

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

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2222: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα πέντε και Εβδομήντα λεπτά € 15,70 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.65.01-Α 1.4 Αρθρο 4 

  Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων- Για ξύλινα κιγκλιδώματα   

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ξυλείας 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την  

συσσώρευση  

των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των  

χρησίμων  

υλικών. 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2275: 100,00% 

Ευρώ : Πενήντα έξι € 56,00 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.65.02-Α 1.5 Αρθρο 5 

  Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων- Για μεταλλικά κιγκλιδώματα   

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την  

συσσώρευση  

των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των  

χρησίμων  

υλικών. 

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2275: 100,00% 

Ευρώ :  μηδέν και Τριάντα πέντε λεπτά € 0,35 



Σελίδα  8 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.21.01-Α 1.6 Αρθρο 6 

  Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου- Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή  

για την  

εξαγωγή ακεραίων πλακών   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238) 

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς  

και  

πλακών μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε  

οποιοδήποτε  

ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η  

συσσώρευση των  

προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2238: 100,00% 

Ευρώ : Τέσσερα και Πενήντα λεπτά € 4,50 

ΟΙΚ Ν22.60 1.7 Αρθρο 7 

   Αποξήλωση μόνωσης δώματος   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236) 

Αποξήλωση μόνωσης δώματος από ελαστομερή μεμβράνη ασφαλτικής βάσης με  

επίστρωση  

προστασίας από φύλλο αλουμινίου οποιουδήποτε πάχους, με πλήρη  

απόξεση/αφαίρεση  

της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και  

μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2236: 100,00% 

Ευρώ : Τρία € 3,00 



Σελίδα  9 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.20.01-Α 1.8 Αρθρο 8 

  Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους-  

Χωρίς να  

καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών   

(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. 

Με τις τιμές των άρθρων 22.20 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων  

όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως  

επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2236: 100,00% 

Ευρώ : Επτά και Ενενήντα λεπτά € 7,90 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.30.02-Α 1.9 Αρθρο 9 

  Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές- Για οπές επιφανείας άνω  

των  

0,05 m2 και έως 0,12 m2   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261B) 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε  

οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε  

οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως  

απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των  

παρειών  

της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των  

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. 

Με τις τιμές των άρθρων 22.30 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα  

συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων  

με  

τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων,  

βλήτρων  

κλπ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2261Β: 100,00% 

Ευρώ : Εννέα € 9,00 



Σελίδα  10 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.51-Α 1.10 Αρθρο 10 

   Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5276) 

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες,  

ζευκτά κάθε τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή  

αποθήκευση. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5276: 100,00% 

Ευρώ : Πενήντα έξι € 56,00 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.50-Α 1.11 Αρθρο 11 

   Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή  

σκελετού τεγίδων (διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την  

επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Με τις τιμές των άρθρων 22.50 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων  

όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως  

επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). Τιμή ανά  

τετραγωνικό  

μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2275: 100,00% 

Ευρώ : Πέντε και Εξήντα λεπτά € 5,60 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.72-Α 1.12 Αρθρο 12 

   Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισμού πατωμάτων   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 

Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων και λοιπών οριζόντιων  

επιφανειών,  

μετά των ενδιάμεσων ξύλινων μελών κάθε τύπου, σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή,  

για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την μεταφορά στις θέσεις φόρτωσης ή  

αποθήκευσης εντός του εργοταξίου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) αποξηλωνόμενης κατασκευής 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2275: 100,00% 

Ευρώ : Σαράντα πέντε € 45,00 



Σελίδα  11 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.10.02.Μ-Α 1.13 Αρθρο 13 

  Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα-  

Καθαίρεση  

συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή  

διανοίξεις  

οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226) 

Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων  

κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από  

την  

θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά,  

συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδος. 

Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός  

είδους,  

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες  

του  

πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και  

προσωρινών  

αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων  

στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την  

μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος  

με  

μηχανικά μέσα". 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) καθαιρούμενου όγκου σκυροδέματος. 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2226: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν δώδεκα και Πενήντα λεπτά € 112,50 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.53-Α 1.14 Αρθρο 14 

   Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου  

ανάρτησής τους  

και του μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των  

προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Με τις τιμές των άρθρων 22.53 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων  

όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως  

επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). Τιμή ανά  

τετραγωνικό  

μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2275: 100,00% 

Ευρώ : Πέντε και Εξήντα λεπτά € 5,60 



Σελίδα  12 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.10.Μ-Α 1.15 Αρθρο 15 

   Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162) 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων  

χώρων ή  

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

έως  

10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και  

συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις  

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο  

αστερίσκος [*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2162: 100,00% 

Ευρώ : Τέσσερα και Πενήντα λεπτά € 4,50 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.30.08-Α 1.16 Αρθρο 16 

  Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές- Για ανοίγματα επιφανείας  

άνω  

των 2,00 m2 και έως 2,50 m2   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Δ) 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε  

οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε  

οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως  

απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των  

παρειών  

της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των  

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. 

Με τις τιμές των άρθρων 22.30 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα  

συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων  

με  

τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων,  

βλήτρων  

κλπ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2264.1Δ: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα εννέα € 39,00 



Σελίδα  13 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.04.01.Μ-Α 1.17 Αρθρο 17 

  Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων- Σε εδάφη  

γαιώδη- 

ημιβραχώδη   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122) 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών,  

εκτός  

από αερόσφυρες, 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,  

σύφωνα  

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων  

εκσκαφών  

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την  

εκσκαφή. 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2122: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι και Είκοσι πέντε λεπτά € 20,25 

ΟΙΚ Ν2226.1Β 1.18 Αρθρο 18 

  Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιών παιχνιδιών, ξύλινων ή μεταλλικών  

στεγάστρων  

και παγκακιών   . 

Κάθε σημείο στήριξης αποτελεί ένα τεμάχειο αποξήλωσης. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2226: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα έξι και Πενήντα τρία λεπτά € 16,53 

ΟΙΚ Ν2226.1 1.19 Αρθρο 19 

  Αποξήλωση,επανατοποθέτηση και απομάκρυνση παλαιών παιχνιδιών και  

παγκακιών   των  

παιδικών χαρών σε σημείο που θα υποδείξεη η Υπηρεσία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2226: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα τρία και Πέντε λεπτά € 33,05 



Σελίδα  14 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.52-Α 1.20 Αρθρο 20 

   Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή,  

απλή ή  

με μόνωση, με τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με  

την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών  

προς  

φόρτωση, την ταξινόμηση χρησίμων υλικών και την μεταφορά τους προς φόρτωση ή  

αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2275: 100,00% 

Ευρώ : Δύο και Εξήντα λεπτά € 2,60 

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.02.Μ-Α 1.21 Αρθρο 21 

   Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων  

κλπ  

χώρων   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112) 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για  

την  

δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02- 

03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των  

3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε  

βάθος  

μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου  

χώρου,  

εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε  

υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την  

μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες  

σποραδικές  

αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση  

απόσταση έως 30 m. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων  

εκσκαφών  

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την  

εκσκαφή. 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2112: 100,00% 

Ευρώ : Δύο και Ογδόντα λεπτά € 2,80 



Σελίδα  15 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.22.01-Α 1.22 Αρθρο 22 

  Καθαίρεση επικεραμώσεων- Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή  

ακεραίων  

κεράμων   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241) 

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα,  

σε  

οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η  

διαλογή  

των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 

Με τις τιμές των άρθρων 22.22 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων  

όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως  

επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2241: 100,00% 

Ευρώ : Εξι και Εβδομήντα λεπτά € 6,70 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.61-Α 1.23 Αρθρο 23 

   Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2239) 

Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ή γυψοσανίδες,  

οιουδήποτε σχεδίου και πάχους, μετά του σκελετού αναρτήσεως αυτών, σε  

οποιαδήποτε  

στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, ο  

καταβιβασμός και διαλογή των υλικών, η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς  

φόρτωση, η ταξινόμηση χρησίμων υλικών και η μεταφορά τους προς φόρτωση ή  

αποθήκευση. 

Με τις τιμές των άρθρων 22.61 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων  

όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως  

επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). Τιμή ανά  

τετραγωνικό  

μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2239: 100,00% 

Ευρώ : Δύο και Εβδομήντα λεπτά € 2,70 



Σελίδα  16 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.60-Α 1.24 Αρθρο 24 

   Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236) 

Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με  

πλήρη  

απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή  

αποξεστικά εργαλεία και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση. 

Με τις τιμές των άρθρων 22.60 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων  

όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως  

επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ). Τιμή ανά  

τετραγωνικό  

μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2236: 100,00% 

Ευρώ : Δύο και Είκοσι λεπτά € 2,20 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.70.01-Α 1.25 Αρθρο 25 

  Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων- Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση  

γυψοσανίδας   

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) μικτής επιφανείας 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 

Επιμελημένη αποξήλωση ή αποσυναρμολόγηση τοιχοπετασμάτων (σκελετός - υλικό  

πλήρωσης - επένδυση), συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιμοποιήσιμου  

υλικού  

και προώθηση πρός φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Οι επιφάνειες επαφής  

των  

αφαιρουμένων τοιχοπετασμάτων με τα λοιπά δομικά στοιχεία του κτιρίου θα  

παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως απαλλαγμένες από προεξέχοντα  

στοιχεία συνδέσμων και στηριγμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αφαιρουμένου τοιχοπετάσματος. Στην προς  

επιμέτρηση επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται και τα τυχόν υπάρχοντα ανοίγματα. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2275: 100,00% 

Ευρώ : Πέντε € 5,00 



Σελίδα  17 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-22.30.04-Α 1.26 Αρθρο 26 

  Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές- Για οπές επιφανείας άνω  

των  

0,25 m2 και έως 0,50 m2   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261Δ) 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε  

οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε  

οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως  

απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των  

παρειών  

της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των  

προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. 

Με τις τιμές των άρθρων 22.30 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα  

συνήθη διατρητικά μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων  

με  

τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων,  

βλήτρων  

κλπ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2261Δ: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα έξι και Εβδομήντα λεπτά € 16,70 

ΟΙΚ Ν22.45.01 1.27 Αρθρο 27 

   Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων μετά  

προσοχής στο  

ίδιο άνοιγμα   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 

Αποξήλωση και επανατοποθέτηση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων μετ'α  

προσοχής στο ίδιο άνοιγμα. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των κουφωμάτων, η τυχόν  

επιδιόρθωση του τετραξύλου ή του πλαισίου και των σιδηρών στηρίγματα (τζινέτια)  

με προσοχή, οι τυχόν επιδιορθωτικές εργασίες στις ποδιές των παραθύρων και η  

επανατοποθέτηση του κουφώματος. 

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

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2275: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα τρία και Εξήντα λεπτά € 33,60 



Σελίδα  18 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-71.21-Α 1.28 Αρθρο 28 

   Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121) 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους  

2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή  

(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε  

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα  

με  

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που  

παρασκευάζονται  

επί τόπου". 

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

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

Γενικοί όροι: 

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

υλικά): 

- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως αφαίρεση  

ρύπων (με  

κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με  

βούρτσισμα) κλπ 

- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 

- Η ύγρανση της επιφάνειας, 

- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της  

εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 

- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών  

οριοθέτησης  

κενών και ορίων κλπ 

γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν  

περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 

- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό 

- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 

δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 

- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων  

σύνθεση των  

κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του  

μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά). 

- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 

- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 

- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες  

διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7121: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα τρία και Πενήντα λεπτά € 13,50 



Σελίδα  19 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-32.05.03-Α 1.29 Αρθρο 29 

  Σκυροδέματα μικρών έργων- Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213) 

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες  

σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις  

διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την  

συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής  

σκυροδέματος,  

σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι  

πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε  

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο  

κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από  

την  

μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50  

m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το  

άρθρο  

32.02. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3213: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν ένα € 101,00 

ΟΙΚ ΝΕΤ-32.25.02-Α 1.30 Αρθρο 30 

  Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της  

χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3- Για κατασκευές από  

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.4) 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η  

συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο  

δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και  

εργατοτεχνικού  

προσωπικού. 

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν  

υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί  

μεμονωμένο  

επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί  

με άλλα. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα,  

σύμφωνα με  

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3223Α.4: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα έξι και Ογδόντα λεπτά € 16,80 



Σελίδα  20 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-38.02-Α 1.31 Αρθρο 31 

   Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811) 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την  

διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων  

εμβαδού  

μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την  

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των  

χρησιμοποιουμένων  

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του  

καλουπιού  

και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή  

του, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3811: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι δύο και Πενήντα λεπτά € 22,50 



Σελίδα  21 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-38.20.03-Α 1.32 Αρθρο 32 

  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος- Δομικά πλέγματα B500C    

(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. 

______________________________________________________________ 

|_____|__________Πεδίο_εφαρμογής______________|_______|______| 

|Ονομ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______| 

|διάμε|_______|ευθυγραμμισμένα|__συγκολλημένα_|_______|______| 

|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγματα__και|_Ονομ._|Ονομ._| 

|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώματα__|διατομή|μάζα/_| 

|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|μέτρο_| 

|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_| ______|(kg/m)| 

|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______| 

|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__19,6_|0,154_| 

|__5,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__23,8_|0,187_| 

|__6,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__28,3_|0,222_| 

|__6,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__33,2_|0,260_| 

|__7,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__38,5_|0,302_| 
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|__7,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__44,2_|0,347_| 

|__8,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__50,3_|0,395_| 

|_10,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__78,5_|0,617_| 

|_12,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__113__|0,888_| 

|_14,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__154__|_1,21_| 

|_16,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__201__|_1,58_| 

|_18,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__254__|_2,00_| 

|_20,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__314__|_2,47_| 

|_22,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__380__|_2,98_| 

|_25,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__491__|_3,85_| 

|_28,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__616__|_4,83_| 

|_32,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__804__|_6,31_| 

|_40,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|_1257__|_9,86_| 

______________________________________________________________ 

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

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα  

ακόλουθα: 

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

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

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

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

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

δάπεδο εργασίας. 

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων  

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου  

σύμφωνα  

με την μελέτη. 

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3873: 100,00% 

Ευρώ : Ενα και Ενα λεπτά € 1,01 



Σελίδα  23 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-71.41-Α 1.33 Αρθρο 33 

   Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7141) 

Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου επί  

τοίχων, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος και σε ύψος μέχρι 4,00 m από του  

δαπέδου εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα  

με  

κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου",.σε τρείς στρώσεις, εκ των οποίων η  

πρώτη πιτσιλιστό με μεσοκόκκη άμμο, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) με άμμο  

μεσόκοκκη  

και η τρίτη εκτελουμένη σε δύο φάσεις με άμμο σπυρωτή μεσόκοκκη, ραντιστή με  

θυμαράκι ή με μηχανή, 

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

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

Γενικοί όροι: 

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

υλικά): 

- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως αφαίρεση  

ρύπων (με  

κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με  

βούρτσισμα) κλπ 

- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 

- Η ύγρανση της επιφάνειας, 

- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της  

εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 

- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών  

οριοθέτησης  

κενών και ορίων κλπ 

γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν  

περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 

- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό 

- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 

δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 

- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων  

σύνθεση των  

κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του  

μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά). 

- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 

- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 

- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες  

διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7141: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα τέσσερα και Εξήντα λεπτά € 14,60 



Σελίδα  24 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-71.46-Α 1.34 Αρθρο 34 

   Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7146) 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων, σε οποιαδήποτε στάθμη από το  

έδαφος  

και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την  

ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου", με  

ασβεστοκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων η πρώτη με  

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 150 kg τσιμέντου, οι δε δύο άλλες με  

ασβεστοκονίαμα 1:2 ή μαρμαροκονίαμα 1:2 των 150 kg τσιμέντου. 

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

εργαλεία και ικριώματα εργασίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται το μεταλλικό πλέγμα. 

Γενικοί όροι: 

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

υλικά): 

- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως αφαίρεση  

ρύπων (με  

κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με  

βούρτσισμα) κλπ 

- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 

- Η ύγρανση της επιφάνειας, 

- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της  

εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 

- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών  

οριοθέτησης  

κενών και ορίων κλπ 

γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν  

περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 

- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό 

- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 

δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 

- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων  

σύνθεση των  

κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του  

μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά). 

- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 

- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 

- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες  

διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7146: 100,00% 

Ευρώ : Δώδεκα και Ενενήντα λεπτά € 12,90 



Σελίδα  25 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ Ν7932.3 1.35 Αρθρο 35 

  Μόνωση τοίχων με θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερόλης πάχους 7  

mm.   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934) 

Μόνωση τοίχων με φύλλα εξηλασμένης πολυστυρόλης (EPS), πάχους 7 mm,  

σύμφωνα με  

την μελέτη, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Γενικοι όροι: 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών  

αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς  

ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από  

σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων  

του  

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

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές  

τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του  

προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό,  

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 

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

Υλικού  

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που  

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα  

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη  

περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

(1 m2 πραγματικής επιφανείας). 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7934: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα έξι και Πενήντα έξι λεπτά € 16,56 



Σελίδα  26 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.11.01-Α 1.36 Αρθρο 36 

  Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες- Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό  

πλεγμα  

και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912) 

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01- 

01  

"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες". 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της  

επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η  

αλληλοκάλυψη  

των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις  

(άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και  

συναρμογές, και απολήξεις. 

Γενικοι όροι: 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών  

αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς  

ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από  

σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων  

του  

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

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές  

τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του  

προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό,  

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 

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

Υλικού  

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που  

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα  

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη  

περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7912: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα τέσσερα και Εξήντα λεπτά € 14,60 



Σελίδα  27 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.10-Α 1.37 Αρθρο 37 

   Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912) 

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2,  

υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές  

ίνες  

πολυπροπυλενίου. 

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση  

πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της  

στρώσης  

κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό 

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

Γενικοι όροι: 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών  

αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς  

ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από  

σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων  

του  

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

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές  

τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του  

προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό,  

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 

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

Υλικού  

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που  

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα  

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη  

περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7912: 100,00% 

Ευρώ : Επτά και Ενενήντα λεπτά € 7,90 



Σελίδα  28 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-46.01.02-Α 1.38 Αρθρο 38 

  Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm- Πάχους  

1/2  

πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4622.1) 

α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου  

οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", με σήμανση  

CE,  

η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος,  

οι  

πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός  

του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση  

έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή  

ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου 

β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών  

προσμίκτων  

κονιαμάτων, αλλά δεν συμπεριλαβάνεται: 

γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 

- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά  

στοιχεία (πλέγματα, γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 

- η τοποθέτηση υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και  

καπακιών 

- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 

= η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν  

ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0  

N/mm2, οι δε διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2. 

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. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 4622.1: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα εννέα και Πενήντα λεπτά € 19,50 



Σελίδα  29 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-49.01.01-Α 1.39 Αρθρο 39 

  Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα- Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)  

δρομικών τοίχων   

(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) 

Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3213: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα έξι και Ογδόντα λεπτά € 16,80 



Σελίδα  30 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-46.01.03-Α 1.40 Αρθρο 40 

  Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm- Πάχους  

1  

(μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4623.1) 

α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου  

οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", με σήμανση  

CE,  

η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος,  

οι  

πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός  

του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση  

έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με σήμανση CE ή  

ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου 

β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών  

προσμίκτων  

κονιαμάτων, αλλά δεν συμπεριλαβάνεται: 

γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 

- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά  

στοιχεία (πλέγματα, γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 

- η τοποθέτηση υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και  

καπακιών 

- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 

= η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν  

ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0  

N/mm2, οι δε διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2. 

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. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 4623.1: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα τρία και Πενήντα λεπτά € 33,50 



Σελίδα  31 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-32.05.04-Α 1.41 Αρθρο 41 

  Σκυροδέματα μικρών έργων- Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214) 

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες  

σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις  

διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την  

συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής  

σκυροδέματος,  

σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι  

πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε  

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο  

κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από  

την  

μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50  

m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το  

άρθρο  

32.02. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3214: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν έξι € 106,00 

ΟΙΚ ΝΕΤ-32.25.03-Α 1.42 Αρθρο 42 

  Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της  

χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3- Για κατασκευές από  

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.5) 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η  

συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο  

δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και  

εργατοτεχνικού  

προσωπικού. 

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν  

υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί  

μεμονωμένο  

επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί  

με άλλα. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα,  

σύμφωνα με  

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3223Α.5: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα έξι και Ογδόντα λεπτά € 16,80 



Σελίδα  32 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΔΝ ΝΕΤ-Α-1.Μ-Α 1.43 Αρθρο 43 

  ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΛΑΡΩΝ ΕΔΑΦΩΝ   

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1110) 

Εκσκαφή, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης  

και λοιπών επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους,  

σύμφωνα με τη μελέτη, είτε για την έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων  

είτε για το διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή  

επιχωμάτων, προϊόντα ορυγμάτων. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 - η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, και η εκσκαφή με κάθε  

μέσον,  

 - η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε  

διαμέτρου  

(πλην εκείνων που θα παραδοθούν προς εκμετάλλευση),  

 - η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και  

σκάφης,  

 - η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής,  

 - οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε  

οποιαδήποτε απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση, προκειμένου να  

χρησιμοποιηθούν  

ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για απόρριψη σε επιτρεπόμενες θέσεις εφόσον αυτά  

κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα, 

 - οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο  

απαιτούμενος χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των  

υπολοίπων  

εργασιών, καθώς και διαμόρφωσή τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι ν  

χρησιμοποιηθούν στο έργο.  

Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιμή περιλαμβάνεται,  

εκτός  

από τη μεταφορά τους, και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ  

02-01-02-00 και των περιβαλλοντικών όρων του έργου.  

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 1110: 100,00% 

Ευρώ :  μηδέν και Τριάντα οκτώ λεπτά € 0,38 



Σελίδα  33 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-49.01.02-Α 1.44 Αρθρο 44 

  Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα- Γραμμικά διαζώματα (σενάζ)  

μπατικών τοίχων   

(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) 

Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3213: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα εννέα και Εβδομήντα λεπτά € 19,70 



Σελίδα  34 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ Ν7947 1.45 Αρθρο 45 

   Θερμοπρόσοψη κτηρίου  

Τα στάδια κατασκευής του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τα ακόλουθα: 

1. Κόλληση του θερμομονωτικού υλικού   (αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους  

50 mm) στον εξωτερικό τοίχο του κτηρίου με τη χρήση κατάλληλης συνδετικής κόλλας  

πρόσφυσης η οποία απλώνεται σε όλη την επιφάνεια του θερμομονωτικού υλικού. 

2. Τοποθέτηση κατάλληλων γωνιακών εξαρτημάτων (γωνιόκρανα) σε όλες τις ακμές  

του συστήματος. 

3. Μηχανική στήριξη του θερμομονωτικού υλικού με τη χρήση κατάλληλων αγκυρίων  

στερέωσης.  

4. Τοποθέτηση  υαλοπλέγματος (οπλισμός) σε όλη την επιφάνεια του  

θερμομονωτικού υλικού με τη χρήση ενισχυτικού επιχρίσματος. 

5. Εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος (επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα  

χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας)  σε όλη την επιφάνεια των εξωτερικών τοίχων με  

σκοπό την πλήρη στεγανοποίηση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προετοιμασία των επιφανειών, το αστάρωμα και η  

εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος (υλικά - μικροϋλικά επί τόπου, και  

εργασία) 

Στην τιμή περιλαμβάνονται 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. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7934: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα ένα € 31,00 



Σελίδα  35 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.09-Α 1.46 Αρθρο 46 

  Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912) 

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και  

την  

ΕΤΕΠ 08-05-01-02 "Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές  

μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των  

λωρίδων  

στις συνδέσεις. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας 

Γενικοι όροι: 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών  

αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς  

ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από  

σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων  

του  

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

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές  

τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του  

προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό,  

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 

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

Υλικού  

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που  

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα  

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη  

περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7912: 100,00% 

Ευρώ : Επτά και Ενενήντα λεπτά € 7,90 

ΟΙΚ ΝΕΤ-46.15.01-Α 1.47 Αρθρο 47 

 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και  

μεγαλυτέρων διαστάσεων- Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1) 

Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με διάκενα ή/και θερμομονωτικά  

παρεμβύσματα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και μεγαλυτέρων 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. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 4662.1: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι δύο και Πενήντα λεπτά € 22,50 



Σελίδα  36 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-38.20.02-Α 1.48 Αρθρο 48 

 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C  

(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. 

______________________________________________________________ 

|_____|__________Πεδίο_εφαρμογής______________|_______|______| 

|Ονομ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______| 

|διάμε|_______|ευθυγραμμισμένα|__συγκολλημένα_|_______|______| 

|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγματα__και|_Ονομ._|Ονομ._| 

|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώματα__|διατομή|μάζα/_| 

|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|μέτρο_| 

|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_| ______|(kg/m)| 

|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______| 

|__5,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__19,6_|0,154_| 

|__5,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__23,8_|0,187_| 

|__6,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__28,3_|0,222_| 

|__6,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__33,2_|0,260_| 

|__7,0|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__38,5_|0,302_| 
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|__7,5|_______|___ν___|_______|___ν___|_______|__44,2_|0,347_| 

|__8,0|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|___ν___|__50,3_|0,395_| 

|_10,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__78,5_|0,617_| 

|_12,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__113__|0,888_| 

|_14,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__154__|_1,21_| 

|_16,0|___ν___|_______|___ν___|_______|___ν___|__201__|_1,58_| 

|_18,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__254__|_2,00_| 

|_20,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__314__|_2,47_| 

|_22,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__380__|_2,98_| 

|_25,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__491__|_3,85_| 

|_28,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__616__|_4,83_| 

|_32,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|__804__|_6,31_| 

|_40,0|___ν___|_______|_______|_______|_______|_1257__|_9,86_| 

______________________________________________________________ 

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

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα  

ακόλουθα: 

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

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

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

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

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

δάπεδο εργασίας. 

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων  

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου  

σύμφωνα  

με την μελέτη. 

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3873: 100,00% 

Ευρώ : Ενα και Επτά λεπτά € 1,07 



Σελίδα  38 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ Ν71.31.1Β 1.49 Αρθρο 49 

  Επιχρίσματα απο μάρμαρο τύπου THRAKON 225 WR μετά την εφαρμογή  

χαλαζιακού  

ασταριού τύπου BETOKONTAKT σε μία στρώση  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131) 

Επιχρίσματα απο μάρμαρο τύπου THRAKON 225 WR 1:2  μετά την εφαρμογή  

χαλαζιακού  

ασταριού τύπου BETOKONTAKT σε μία στρώση, επί τοίχων ή οροφών, σε  

οποιασδήποτε  

στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα  

με  

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που  

παρασκευάζονται  

επί τόπου". 

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

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

Γενικοί όροι: 

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

υλικά): 

- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως αφαίρεση  

ρύπων (με  

κατάλληλο απορρυπαντικό), μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με  

βούρτσισμα) κλπ 

- Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 

- Η ύγρανση της επιφάνειας, 

- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της  

εργασίας καθώς και η επικάλυψη αγωγών με οικοδικό χαρτί. 

- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακορύφων οδηγών, ξύλινων οδηγών  

οριοθέτησης  

κενών και ορίων κλπ 

- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό 

γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός άν αναφέρεται ρητά στηνν  

περιγραφή τους, τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 

- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 

δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 

- Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων  

σύνθεση των  

κονιαμάτων (μεταβολές της κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του  

μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά). 

- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 

- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 

- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες  

διακοπές εργασίας λόγω καιρικών συνθηκών). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7131: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα πέντε € 15,00 



Σελίδα  39 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-32.05.02-Α 1.49a Αρθρο 50 

 Σκυροδέματα μικρών έργων- Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3212) 

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες  

σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις  

διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την  

συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής  

σκυροδέματος,  

σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι  

πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε  

οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο  

κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από  

την  

μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50  

m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το  

άρθρο  

32.02. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3212: 100,00% 

Ευρώ : Ενενήντα πέντε € 95,00 

ΟΙΚ ΝΕΤ-38.03-Α 1.49b Αρθρο 51 

  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών  

(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. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 3816: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα πέντε και Εβδομήντα λεπτά € 15,70 



Σελίδα  40 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΔΝ ΝΕΤ-Ε-5.2-Α 1.49c Αρθρο 52 

  Τυποποιημένη περίφραξη τύπου Β (ΠKE) ύψους 1,62 m  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6812) 

Κατασκευή τυποποιημένης περίφραξης οδών, βαθμιδωτής ή μη διάταξης, σύμφωνα  

με τα  

Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα, στερεωμένο  

σε  

φυγοκεντρικούς πασσάλους από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, ή  

γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως  

L  

(πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1  

1/2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), ανά αποστάσεις έως 2,50 m,  

πακτωμένους στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 - η προμήθεια και μεταφορά σην θέση κατασκευής της περίφραξης του  

συρματοπλέγματος, των πασσάλων και των λοιπών απαιτουμένων υλικών 

 - η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η  

διευθέτηση της στάθμης του εδάφους στη θέση τοποθέτησης της περίφραξης 

 - η συλλογή και απομάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών  

 - η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και πάκτωση των πασσάλων με σκυρόδεμα 

 - η τοποθέτηση και στερέωση του συρματοπλέγματος και του σύρματος τάνυσης 

 - η τοποθέτηση των απαιτουμένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων  

 - οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματουμένων υλικών 

Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης. 

Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :  ΥΔΡ 6812: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα τρία και Εβδομήντα λεπτά € 13,70 



Σελίδα  41 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΔΝ ΝΕΤ-Β-52-Α 1.50 Αρθρο 53 

 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΝΗΣΙΔΩΝ κλπ  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2922) 

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339,  

διαστάσεων 0,50 x 0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από  

λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 " Πλακοστρώσεις -  

λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών" 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 - η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των  

υλικών  

στερέωσης και αρμολόγησης,  

 - η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο- 

κονιάματος πάχους 2,5 - 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη  

καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου ανά m3,  

 - η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg  

τσιμέντου ανά m3 μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών .  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2922: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα τρία και Ογδόντα λεπτά € 13,80 

ΟΙΚ ΝΕΤ-75.31.01-Α 1.51 Αρθρο 54 

 Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7531) 

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) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7531: 100,00% 

Ευρώ : Εβδομήντα οκτώ και Πενήντα λεπτά € 78,50 



Σελίδα  42 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.33.02-Α 1.52 Αρθρο 55 

 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331) 

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

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

20x20  

cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την  

ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με  

αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα  

πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση  

των  

αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό  

πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής  

επιφανείας του δαπέδου. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού  

με τα  

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7331: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα τρία και Πενήντα λεπτά € 33,50 



Σελίδα  43 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.34.02-Α 1.53 Αρθρο 56 

 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 διαστάσεων 30x30 cm  

(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". 

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) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7326.1: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα έξι € 36,00 

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.36.02-Α 1.54 Αρθρο 57 

 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους  

2,5 cm  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7336) 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο  

στρώσεις  

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με  

πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7336: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα πέντε και Εβδομήντα λεπτά € 15,70 



Σελίδα  44 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-74.30.09-Α 1.55 Αρθρο 58 

 Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά  

σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7441) 

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα  

με  

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

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί  

τόπου, τα  

υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος  

και  

καθαρισμού 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7441: 100,00% 

Ευρώ : Ενενήντα έξι € 96,00 

ΟΙΚ ΝΕΤ-74.90.01-Α 1.56 Αρθρο 59 

 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7491) 

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους  

2 cm  

και πλάτους έως 10 cm. Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7491: 100,00% 

Ευρώ : Ενδεκα και Είκοσι λεπτά € 11,20 



Σελίδα  45 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-75.21.01-Α 1.57 Αρθρο 60 

 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους  

έως  

20 cm  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7511) 

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, 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) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7511: 100,00% 

Ευρώ : Εβδομήντα τρία € 73,00 

ΟΙΚ Ν7337.1 1.58 Αρθρο 61 

 Επίστρωση επιφανειών οριζοντίων υδρορροών δωμάτων και αμφίπλευρων  

πλευρικών 

τμημάτων στηθαίων μέχρι ύψους 15-20 cm με μόρφωση κλίσεων προς τα στόμια των 

κατακορύφων υδρορροών  δια τσιμεντοκονιάματος  μεταβλητού πάχους απο 2 εως 10  

cm 

αποτελούμεναι  εκ  μιάς  διαστρώσεως τσιμεντοκονιάματος των 450kg τσιμέντου και 

δευτέρας  διαστρώσεως εκ πατητού τσιμεντοκονιάματος των 600kg τσιμέντου, ήτοι εν 

γένει υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

(1 m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   : 

Ευρώ : Είκοσι τρία και Είκοσι οκτώ λεπτά € 23,28 



Σελίδα  46 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.35-Α 1.59 Αρθρο 62 

   Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1) 

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

μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με τσιμεντοκονία ή  

κόλλα  

πλακιδίων. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού  

με τα  

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7326.1: 100,00% 

Ευρώ : Τέσσερα και Πενήντα λεπτά € 4,50 

ΟΙΚ ΝΕΤ-75.41.01-Α 1.60 Αρθρο 63 

  Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm  

(βατήρων/μετώπων)   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541) 

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό,  

σύμφωνα  

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

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί  

τόπου, τα  

υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος  

και  

καθαρισμού 

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra) 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων 

Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7541: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα εννέα € 39,00 



Σελίδα  47 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-75.11.02-Α 1.61 Αρθρο 64 

  Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7513) 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm, σύμφωνα με την μελέτη  

και  

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

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί  

τόπου, τα  

υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος  

και  

καθαρισμού 

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

εξαιρετικής ποιότητος (extra) 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7513: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα και Δέκα λεπτά € 10,10 

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.97-Α 1.62 Αρθρο 65 

   Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7397) 

Επιστρώσεις με πλακίδια από χλωριούχο πολυβινιλίου (PVC) ή παρόμοια,  

οποιωνδήποτε  

διαστάσεων και χρωματισμού, πάχους 2 mm, επικολλούμενα με ειδική κόλλα σε λείο,  

επίπεδο, καθαρό και στεγνό υπόστρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07- 

06-02 "Βινυλικά δάπεδα". 

Περιλαμβάνονται τα πλαστικά πλακίδια, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους  

κατασκευής, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7397: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι και Ογδόντα λεπτά € 20,80 



Σελίδα  48 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-73.75-Α 1.63 Αρθρο 66 

   Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7396) 

Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια διαστάσεων 30x10 cm ή λωρίδων,  

πάχους  

5,0 mm, από χλωριούχο πολυβινίλιο (PVC), μονοπαγούς υφής (χωρίς πολλαπλές  

στρώσεις) οποιουδήποτε σχεδίου και χρωματισμού, σύμφωνα με την μελέτη.  

Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των πλαστικών περιθωρίων με ειδικές κόλλες, οι  

ειδικές λωρίδες τελειωμάτων αρμών, η στίλβωση και ο καθαρισμός της επιφάνειας.  

Yλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, ευθυγράμμισης. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7396: 100,00% 

Ευρώ : Τρία και Ενενήντα λεπτά € 3,90 

ΟΙΚ Ν53.60.1 1.63α Αρθρο 67 

   Επίστρωση δαπέδου με Laminate)   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5356) 

Επίστρωση δαπέδου με Laminate)πάχους    7mm και πλάτους    19 cm. 

Περιλαμβάνεται  

a)το καθάρισμα της επιφάνειας όπου θα τοποθετηθεί ο Laminate. 

β)το υπόστρωμα απο πολυστερίνη πάχους 2 mm 

γ)την τοπθέτηση του υποστρώματος 

δ)την τοποθέτηση του Laminate 

e)την προσαρμογή του νέου δαπέδου με τις υπόλοιπες επιφάνειες και  

ζ)την προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών καλύπτρων απο μέταλλο ή απο το ίδιο υλικό  

του Laminate στις διάφορες ενώσεις δαπέδων. 

Περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση όλων των απαραίτητων  

υλικών  

για την κατασκευή πλήρους δαπέδου Laminate. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2). 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5356: 0,00% 

Ευρώ : Δέκα επτά € 17,00 



Σελίδα  49 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ Ν53.60.2 1.63β Αρθρο 68 

   Σοβατεπί Laminate)   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5356) 

Σοβατεπί Laminate 

Πρίν την τοποθέτηση του αρμοκαλύπτρου (σοβατεπί) Θα γίνεικαλό καθάρισμα της  

επιφάνειας. 

Περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του αρμοκαλύπτρου  

(σοβατεπί)  

και όλων των απαιτούμενων μικρουλικών. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ). 

Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5356: 0,00% 

Ευρώ : Πέντε € 5,00 

ΟΙΚ ΝΕΤ-54.46.03-Α 1.64 Αρθρο 69 

  Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές- Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο  

όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5448.1) 

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη  

και  

την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και  

στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα - πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη,  

συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4x7 cm με ενίσχυση στο ύψος της  

κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, με σκελετό σταυρωτό από ξύλα  

"μισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "μισοχαρακτές"  

καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε  

κάθε  

πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως,  

στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και  

μικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης  

και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5448.1: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν έξι € 106,00 



Σελίδα  50 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-65.17.06-Α 1.65 Αρθρο 70 

  Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα  

συρόμενα  

(επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6524) 

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων  

συνθέτου  

κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με  

σκελετό  

κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα  

Αλουμινίου". 

Γενικοί όροι: 

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

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 

- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 

- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 

- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 

- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 

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

δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα  

(εργασία και υλικά): 

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία  

των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η  

προμήθειά τους. 

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους  

τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από  

γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα  

αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του  

προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο- 

στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις  

ψευτόκασες  

ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η  

τη τοποθέτηση. 

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά  

αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα. 

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους  

αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του  

άρθρου ΟΙΚ 65.44. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6524: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν τριάντα πέντε € 135,00 



Σελίδα  51 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-65.17.03-Α 1.66 Αρθρο 71 

  Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή  

οριζόντιου άξονα   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6521) 

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων  

συνθέτου  

κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με  

σκελετό  

κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα  

Αλουμινίου". 

Γενικοί όροι: 

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

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 

- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 

- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 

- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 

- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 

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

δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα  

(εργασία και υλικά): 

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία  

των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η  

προμήθειά τους. 

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους  

τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από  

γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα  

αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του  

προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο- 

στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις  

ψευτόκασες  

ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η  

τη τοποθέτηση. 

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά  

αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα. 

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους  

αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του  

άρθρου ΟΙΚ 65.44. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6521: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν ενενήντα πέντε € 195,00 



Σελίδα  52 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-65.05-Α 1.67 Αρθρο 72 

   Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502) 

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες,  

ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03- 

08- 

03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

Γενικοί όροι: 

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

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 

- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 

- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 

- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 

- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 

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

δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα  

(εργασία και υλικά): 

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία  

των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η  

προμήθειά τους. 

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους  

τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από  

γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα  

αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του  

προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο- 

στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις  

ψευτόκασες  

ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η  

τη τοποθέτηση. 

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά  

αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα. 

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους  

αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του  

άρθρου ΟΙΚ 65.44. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6502: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν εβδομήντα πέντε € 175,00 



Σελίδα  53 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-61.31-Α 1.68 Αρθρο 73 

   Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118) 

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με  

ή  

χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε  

ύψος  

από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου  

μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ),  

στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά  

μορφοσίδηρος,  

στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία  

πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6118: 100,00% 

Ευρώ : Δύο και Ογδόντα λεπτά € 2,80 

ΟΙΚ ΝΕΤ-54.40.03-Α 1.69 Αρθρο 74 

  Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές- Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο  

όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5443.1) 

Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, 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). 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5443.1: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν σαράντα πέντε € 145,00 



Σελίδα  54 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ Ν6403.4 1.70 Αρθρο 75 

  Μεταλλικό στέγαστρο άπλού  σχεδίου,διαστάσεων εώς 4,00*2,50 m   εκ ράβδων των  

συνήθων διατομών αλλ' 

οιουδήποτε  σχήματος, διατομής και  πυκνού σχεδίου,σύμφωνα με τα σχέδια της  

υπηρεσίας, 

γενικώς συνδεομένων δι' εντορμιών μετά ηλώσεων  και  μετά  ή  άνευ  χυτοσιδηρών   

κεφαλών  ήλων  ή  άλλων  διακοσμητικών τεμαχίων,με επικάλυψη πολυκαρβονικού  

υλικού  

εγχρώμου πάχους 10 χιλ.Το στέγαστρο θα στερεωθεί σε μεταλλικό πλαίσιο επί τοίχου. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών και μικρουλικών , η εργασία  

τοποθέτησης και στήριξης σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος καθώς και ο  

χρωματισμός 

των μεταλλικών στοιχείων. 

(1 Τεμάχιο)    

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   : 

Ευρώ : Εκατόν εννέα και Εννέα λεπτά € 109,09 

ΟΙΚ ΝΕΤ-52.79.01-Α 1.71 Αρθρο 76 

  Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή- Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5279) 

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες  

και επιτεγίδες τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και εργασία  

πλήρους κατασκευής). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5279: 100,00% 

Ευρώ : Τριακόσια ογδόντα € 380,00 

ΟΙΚ ΝΕΤ-52.80.02-Α 1.72 Αρθρο 77 

   Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5282) 

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα  

και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5282: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα εννέα € 19,00 



Σελίδα  55 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-65.02.02.01- 1.73 Αρθρο 78 

  Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες από ανοδιωμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς  

φεγγίτη   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502) 

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε  

διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα  

Αλουμινίου". 

Γενικοί όροι: 

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

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 

- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 

- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 

- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 

- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 

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

δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα  

(εργασία και υλικά): 

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία  

των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η  

προμήθειά τους. 

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους  

τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από  

γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα  

αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του  

προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο- 

στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις  

ψευτόκασες  

ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η  

τη τοποθέτηση. 

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά  

αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα. 

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους  

αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του  

άρθρου ΟΙΚ 65.44. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6502: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν εβδομήντα πέντε € 175,00 



Σελίδα  56 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-65.02.02.03- 1.74 Αρθρο 79 

  Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες από ανοδιωμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με  

σταθερό  

φεγγίτη   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6504) 

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε  

διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα  

Αλουμινίου". 

Γενικοί όροι: 

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

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 

- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 

- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 

- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 

- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 

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

δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα  

(εργασία και υλικά): 

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία  

των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η  

προμήθειά τους. 

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους  

τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από  

γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα  

αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του  

προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο- 

στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις  

ψευτόκασες  

ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η  

τη τοποθέτηση. 

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά  

αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα. 

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους  

αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του  

άρθρου ΟΙΚ 65.44. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6504: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν πενήντα € 150,00 



Σελίδα  57 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-62.21-Α 1.75 Αρθρο 80 

   Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6221) 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες  

ράβδους  

οποιασδήποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα  

στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχαλκίνες  

χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". 

Περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα: 

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ),  

στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-,  

σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από  

ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM,  

κυψελωτό χαρτί, κλπ), 

- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 

Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών  

στοιχείων  

των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη  

μονάδα  

μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την αναλογία συνολικού  

βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6221: 100,00% 

Ευρώ : Πέντε € 5,00 

ΟΙΚ ΝΕΤ-61.29-Α 1.76 Αρθρο 81 

   Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118) 

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης,  

οποιουδήποτε  

ανοίγματος, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα υποδομή, από  

απλές  

ή σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε οποιοδήποτε ύψος  

από  

το δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, στήριξης, πάκτωσης κ.λπ.,  

με  

ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία,  

συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και μικροϋλικά όπως κοχλίες,  

πλάκες  

εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετημένου μορφοσίδηρου. 

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6118: 100,00% 

Ευρώ : Τρία και Σαράντα λεπτά € 3,40 



Σελίδα  58 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-72.31.01-Α 1.77 Αρθρο 82 

  Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα- Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα  

πάχους  

1,00 mm   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231) 

Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή  

μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις  

με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των φύλλων κατά την έννοια των  

πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες με φύλλο επίπεδης  

λαμαρίνας  

πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά το απαιτουμενο  

πλάτος, με στερέωση των φύλλων με ειδικούς συνδέσμους στην περίπτωση  

μεταλλικού  

σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην περίπτωση ξύλινου σκελετού, με  

παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και της λαμαρίνας  

ελαστικών  

παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm. 

Γενικοί όροι: 

α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα  

(εργασία  

και υλικά): 

- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές  

καταλήξεις κλπ). 

- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. 

- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 

- Η στερέωση των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα  

από  

σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούμενες,  

γαλβανισμένα καρφιά κλπ. 

- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε  

σύνθεσης), στην περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης 

- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών  

στις κάτω απολήξεις επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια. 

- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων  

καπνοδόχων κλπ, 

- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα  

αντίστοιχα  

πρόσμικτα αυτών. 

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

αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  

γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμμένου αλλουμινίου. 

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

ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και  

τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από  

τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων  

ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7231: 100,00% 



Σελίδα  59 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ευρώ : Δέκα πέντε και Εβδομήντα λεπτά € 15,70 

ΟΙΚ 65.25Ν1 1.78 Αρθρο 83 

   Σταθερές σίτες αρισμού   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530) 

Σταθερές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την  

παρεμπόδιση  

εισόδου, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Υλικά,(σκελετός  

αλουμινίου και σίτα) 

μικτοϋλικά και εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6530: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα εννέα και Δέκα τρία λεπτά € 39,13 

ΟΙΚ ΝΕΤ-54.80.02-Α 1.79 Αρθρο 84 

  Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5605) 

Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη), κατηγορίας  

τουλάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, οποιουδήποτε σχεδίου, με ή χωρίς στύλους  

και σε οιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με πλήρη κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα,  

τρίψιμο) των επιφανειών των ξύλων και διαμόρφωση των ακμών και των άκρων τους  

σύμφωνα με το σχέδιο, με ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα ή ορειχάλκινα στηρίγματα των  

στύλων στο δάπεδο και εξαρτήματα σύνδεσης των ξύλων μεταξύ τους και την  

στερέωσή  

τους σε τοίχους ή άλλα δομικά στοιχεία. Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά,  

ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας. 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5605: 100,00% 

Ευρώ : Εννιακόσια € 900,00 



Σελίδα  60 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-55.10.02-Α 1.80 Αρθρο 85 

  Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα- Από ξυλεία τύπου Σουηδίας   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5512) 

Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα, απλού σχεδίου, με  

χειρολισθήρα  

ευθυγράμμο διατομής 9x9 cm, ακραίων και ενδιαμέσων ορθοστατών 14x14 cm και  

κιγκλίδων ευθύγραμμων διατομής κυκλικής ή ορθογωνικής 5x5 cm ή σχετικής, σε  

μεταξύ τους απόσταση ανάλογα με το σχέδιο από 13 έως 20 cm και εν γένει υλικά και  

εργασία πλήρους κατασκευής συνθέσεως, τοποθετήσεως και στερεώσεως  

συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης της διατομής του χειρολισθήρος, των  

ορθοστατών και των κιγκλίδων είτε με τόρνο είτε με γλυφές. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αναπτύγματος χειρολισθήρα. 

Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5512: 100,00% 

Ευρώ : Σαράντα πέντε € 45,00 

ΟΙΚ ΝΕΤ-64.01.01-Α 1.81 Αρθρο 86 

  Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών- Απλού σχεδίου από  

ευθύγραμμες  

ράβδους   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401) 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων,  

περιφράξεων  

κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του  

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

πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6401: 100,00% 

Ευρώ : Τέσσερα και Πενήντα λεπτά € 4,50 



Σελίδα  61 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-54.28-Α 1.82 Αρθρο 87 

   Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5428) 

Παράθυρα και εξωστόθυρες (μπαλκονόπορτες) Ελληνικού "χωρικού" τύπου, από  

ξυλεία  

τύπου Σουηδίας, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη  

και  

την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με κάσσα 7x13 cm, με περιθώρια  

(περβάζια) και αρμοκάλυπτρα, με υαλοστάσιο με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα  

(μεσοκάσσι) 8x8 cm για φεγγίτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 3x6 cm, νεροχύτη  

συνδεόμενο με την κάτω τραβέρσα του πλαισίου με τόρμο και εντορμία, με ή χωρίς  

υαλοδόχους πήχεις (καίτια) 4x4 cm για μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες, με ή χωρίς  

πηχάκια υαλοπινάκων, αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινιά) 2x4 cm, αρμοκάλυπτρα  

κάσσας  

2,5x2,5 cm, περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm. 

Κορδόνι αεροφραγής απο πολυπροπυλένιο σε εγκοπή (γκινισιά) και εξώφυλλα  

"καρφωτά" με ξυλόβιδες, με ενισχύσεις (τραβέρσες, τρέσσα) σχήματος Ζ από σανίδες  

διατομής 12x2,5 cm και σανίδωμα ραμποτέ πάχους 2,5 cm από σανίδες πλάτους έως  

12  

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). 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5428: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν ενενήντα € 190,00 



Σελίδα  62 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-65.20.01-Α 1.83 Αρθρο 88 

  Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο με καπάκι  

μεταξύ  

των υαλοπινάκων   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501) 

Σύστημα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο, με σταθερά και  

προβαλλόμενα προς τα έξω υαλοστάσια, οιουδήποτε τύπου ή ΣΕΙΡΑΣ, της εγκρίσεως  

της  

Υπηρεσίας μετά από πρόταση του Αναδόχου συνοδευόμενη με τεχνικά φυλλάδια του  

προμηθευτή, προς εγκατάσταση σε υπάρχουσα υποδομή, οποιασδήποτε μορφής και  

διάταξης των μεταλλικών μερών της κατασκευής, με εμφανή ή μή διάταξη υποδοχής  

διπλών υαλοπινάκων, με ηλεκτροστατική βαφή σε οποιαδήποτε απόχρωση (κατά  

RAL). 

Συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας, και ο τυχόν  

απαιτούμενος πρόσθετος σκελετός σταθεροποίησης του συστήματος (σύμφωνα με  

την  

μελέτη εφαρμογής που θα συνταχθεί από τον προμηθευτή του συστήματος), τα  

ελαστικά  

παρεμβύσματα και ταινίες ανεμοστεγανότητας και υδατοστεγανότητας και η διάταξη  

εντόνωσης των υδρατμών (στο εσωτερικό του υαλοπετάσματος). 

Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και  

μικροϋλικά επί τόπου και απαιτούμενος εξοπλισμός και μέσα. 

Γενικοί όροι: 

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

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 

- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 

- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 

- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 

- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 

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

δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα  

(εργασία και υλικά): 

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία  

των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η  

προμήθειά τους. 

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους  

τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από  

γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα  

αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του  

προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο- 

στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις  

ψευτόκασες  

ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η  

τη τοποθέτηση. 

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά  



Σελίδα  63 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα. 

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους  

αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του  

άρθρου ΟΙΚ 65.44. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6501: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν είκοσι € 120,00 



Σελίδα  64 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-62.60.03-Α 1.84 Αρθρο 89 

  Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες- Θύρες πυρασφαλείας,  

μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236) 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας  

πυρασφαλείας,  

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο  

Φορέα,  

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους  

2,0 mm  

με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο  

τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP  

ελάχιστου  

πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος  

τουλάχιστον 140  

kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές  

ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και  

χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο  

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και  

μπάρα  

πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο  

εργοστάσιο,  

σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η  

πάκτωση  

της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600  

kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της  

θύρας. 

Περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα: 

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ),  

στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-,  

σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από  

ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM,  

κυψελωτό χαρτί, κλπ), 

- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 

Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών  

στοιχείων  

των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη  

μονάδα  

μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την αναλογία συνολικού  

βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6236: 100,00% 

Ευρώ : Τριακόσια τριάντα πέντε € 335,00 



Σελίδα  65 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-62.61.03-Α 1.85 Αρθρο 90 

  Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες- Θύρες πυρασφαλείας,  

δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236) 

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας,  

συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο  

Φορέα,  

αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους  

2,0 mm  

με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο  

τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP  

ελάχιστου  

πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος  

τουλάχιστον 140  

kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές  

ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και  

χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο  

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας,  

μηχανισμό  

προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός  

θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά  

βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η  

πάκτωση  

της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600  

kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της  

θύρας. 

Περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα: 

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ),  

στερέωσης (χημικά ή εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-,  

σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από  

ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM,  

κυψελωτό χαρτί, κλπ), 

- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 

Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών  

στοιχείων  

των άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη  

μονάδα  

μήκους ή την επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την αναλογία συνολικού  

βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6236: 100,00% 

Ευρώ : Τριακόσια ενενήντα € 390,00 



Σελίδα  66 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-53.01.01-Α 1.86 Αρθρο 91 

  Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος σκελετού- Από  

λωρίδες  

πλάτους έως 8,0 cm   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5301) 

Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σε υπάρχοντα σκελετό (καδρόνια,  

πατόξυλα κλπ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά  

δάπεδα", με λωρίδες καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm και μήκους τουλάχιστον  

0,40  

m, με τα υλικά και μικροϋλικά, την τοποθέτηση, το ξύσιμο και τρίψιμο με  

γυαλόχαρτο και τον πλήρη καθαρισμό της επιφανείας, 

Δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία καδρονιαρίσματος (σκελετού), 

α) Η κατασκευή ψευδοπατώματος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των άρθρων όταν  

αυτό  

αναφέρεται ρητά στην περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά  

στην  

μελέτη, το ψευδοπάτωμα θα αποτελείται:: 

- από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200  

mm  

και υγρασία μικρότερη από 10% 

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

τοποθέτηση 

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

β) Στην τιμή των άρθρων συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη η κατασκευή των διατάξεων  

αερισμού του καδρονιαρίσματος (αρμός μεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του  

ψευδοσοβατεπιού). 

γ) Η ενδεχόμενη κατασκευή στρώσεως γαρμπιλομωσαΙκού, στρώσεως στεγνής  

άμμου,  

στρώσεως απομόνωσης υγρασίας, φράγματος υδρατμών, στρώσης διακοπής  

κτυπογενούς  

θορύβου ή θερμομονωτικής στρώσης, τιμολογούνται ιδιαίτερα, εκτός άν στην  

περιγραφή του άρθρου αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας. 

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

χαρακτηριστικά: 

δ1) Υγρασία ξυλείας 

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

 -  δρυός: 7-13% 

 -  κολλητές λωρίδες: 7-11% 

δ2) Ανοχές των διαστάσεων: 

 -  πάχους: - 0,5 mm έως + 0,1 mm 

 -  πλάτους: ± 0,7% 

 -  μήκους: ± 0,2 mm 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5301: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι επτά και Πενήντα λεπτά € 27,50 



Σελίδα  67 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-53.50.02-Α 1.87 Αρθρο 92 

  Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm- Από ξυλεία τύπου  

Σουηδίας   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5352) 

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

mm  

και μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με  

ατσαλόπροκες ή UPAT και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των  

περιθωρίων και σε κάθε πλευρά των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση  

του  

ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις  

εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα για  

τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), πλήρως τοποθετημένα. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5352: 100,00% 

Ευρώ : Εξι και Είκοσι λεπτά € 6,20 

ΟΙΚ ΝΕΤ-52.02.01-Α 1.88 Αρθρο 93 

  Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία- Από ξυλεία πελεκητή   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5203) 

Κατασκευή απλού ή και διπλού επάλληλου σκελετού πατωμάτων από δομική ξυλεία  

κατηγορίας κατ# ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΝ 338, υγρασίας μικρότερης του 17%,  

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: , και γενικά ξυλεία, κοχλιοφόροι ήλοι  

(μπουλόνια), κοχλιωτοί ήλοι (ξυλόβιδες), διχάγγιστρα (τζινέτια), μεταλλικές  

στηρίξεις κάθε τύπου, μεταλλικοί συνδετήρες διαφόρων μορφών και μικροϋλικά,  

(όπως  

στερέωσης με τάκους από σκληρό ξύλο ή κοντραπλακέ θαλάσσης, συγκολλούμενους  

με  

πολυουρεθάνη ή ενδεχόμενης στερέωσης με τσιμεντοκονία ταχείας πήξεως και  

καρφιά ή  

στερέωση με βίδες ή στριφώνια και χιτώνια από πολυαμύδιο ή στερέωσης με ειδικά  

μεταλλικά στηρίγματα με ενσωματωμένα στοιχεία από NEOPRENE, σιδηρογωνιές  

στερέωσης σε συτοφερόμενες δοκούς, των ενδιαμέσων φύλλων NEOPRENE στη  

περίπτωση  

διπλού σκελετού κλπ, χωρίς όμως τη δαπάνη για την ενδεχόμενη κατασκευή  

στρώσης  

γαρμπιλομωσαΙκού, ή στεγνής άμμου, ή στρώσης διακοπής υγρασίας ή φράγματος  

υδρατμών ή στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή θερμομονωτικής στρώσης),  

επί  

οιουδήποτε υποστρώματος, καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5203: 100,00% 

Ευρώ : Πεντακόσια € 500,00 



Σελίδα  68 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-56.11-Α 1.89 Αρθρο 94 

   Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1) 

Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, οιουδήποτε σχεδίου και  

διαστάσεων, μη εμφανή, καλυπτόμενα από φύλλο ντουλαπιού, με πλαίσο από  

τεμάχια  

λευκής ξυλείας πάχους 16 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 και με οδηγούς λειτουργίας του  

συρταριού μεταλλικούς απλούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00  

"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ". 

Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία, μοριοσανίδα  

επενδυμένη), ται μικροϋλικά και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, Δεν  

περιλαμβάνονται ράφια και ειδικά τεμάχια εξοπλισμού. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5613.1: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα τρία και Πενήντα λεπτά € 33,50 



Σελίδα  69 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-56.23-Α 1.90 Αρθρο 95 

   Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1) 

Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από  

νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή  

φορμάικα,  

πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με  

ενώσεις  

των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα  

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

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 

- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm 

- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες  

επενδυμένες  

και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα  

με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με  

στρογγυλευμένες ακμές. 

- Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος,  

εσωτερικά  

και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από  

ταινία  

PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. 

- Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων  

βαρέως  

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 

- Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό  

προφίλ  

για την προστασία τους από την υγρασία 

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

mm. 

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5613.1: 100,00% 

Ευρώ : Διακόσια είκοσι πέντε € 225,00 



Σελίδα  70 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-56.21-Α 1.91 Αρθρο 96 

   Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617) 

Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm και  

πλάτους 90  

cm περίπου, που περιλαμβάνει: 

α) Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με επικάλυψη  

από άκαυστη φορμάϊκα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με  

στρογγυλευμένες  

ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με  

κατάλληλη  

συμβατή κόλλα. 

β) Ανοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την  

υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη. 

γ) Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές)  

με  

αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού  

υλικού. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης,  

επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με  

την  

μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5617: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι οκτώ € 28,00 



Σελίδα  71 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-65.17.04-Α 1.92 Αρθρο 97 

  Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη,  

ανοιγόμένα  

περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522) 

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων  

συνθέτου  

κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με  

σκελετό  

κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα  

Αλουμινίου". 

Γενικοί όροι: 

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

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 

- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 

- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 

- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 

- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 

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

δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα  

(εργασία και υλικά): 

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία  

των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η  

προμήθειά τους. 

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους  

τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από  

γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα  

αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του  

προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο- 

στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις  

ψευτόκασες  

ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η  

τη τοποθέτηση. 

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά  

αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα. 

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους  

αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του  

άρθρου ΟΙΚ 65.44. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6522: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν ενενήντα € 190,00 



Σελίδα  72 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ Ν65.61.01 1.93 Αρθρο 98 

  Προσθήκη θερμοδιακοπής στα προφίλ αλουμινίου.   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541) 

Προσθήκη θερμοδιακοπής στα προφίλ αλουμινίου 

Τιμή ανά m2 επιφάνειας. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6541: 100,00% 

Ευρώ : Ενενήντα πέντε € 95,00 



Σελίδα  73 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-65.25-Α 1.94 Αρθρο 99 

   Κινητές σίτες αερισμού   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6530) 

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την  

παρεμπόδιση  

εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με  

εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ), μικροϋλικά και εργασία  

διαμόρφωσης και τοποθέτησης. 

Γενικοί όροι: 

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

- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa, 

- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa, 

- επιμήκυνση ε = 4 - 6%. 

β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι: 

- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 μm, 

- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 μm 

- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 μm. 

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

δ) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα και τα ακόλουθα  

(εργασία και υλικά): 

δ1) Η τοποθέτηση όλων των μηχανισμών ασφαλείας και λειτουργίας, χωρίς την αξία  

των υλικών αυτών, εκτός άν στο άρθρο αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνεται και η  

προμήθειά τους. 

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους  

τουλάχιστον 1,8 mm, διατομής ορθογωνικής ή Π, με τα στηρίγματα του σκελετού από  

γαλβανισμένες λάμες 50Χ3 mm, 

δ3) Τα ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα  

αποτούμενα μικροϋλικά, σύμφωνα με οδηγίες τοποθέτησης του προμηθευτή του  

προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο- 

στεγανότητας, της ηχομόνωσης της και θερμομόνωσης. 

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούμενων συνδέσμων (προφίλ Π) στις  

ψευτόκασες  

ανοικτών διατομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακαμψία τους κατά τη μεταφορά η  

τη τοποθέτηση. 

δ5) Η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουμινίου, εκτός άν ρητά  

αναφέρεται στο άρθρο ότι τιμολογείται ιδιαίτερα. 

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τμήμα της κάσσας αλουμινίου που τους  

αντιστοιχεί, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση το εμβαδόν τους, με εφαρμογή του  

άρθρου ΟΙΚ 65.44. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 6530: 100,00% 

Ευρώ : Σαράντα πέντε € 45,00 



Σελίδα  74 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-54.36-Α 1.95 Αρθρο 100 

   Εξώφυλλα Eλληνικού χωρικού τύπου   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5431) 

Εξώφυλλα Ελληνικού χωρικού τύπου, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, οποποιωνδήποτε  

διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα  

κουφώματα", "καρφωτά" με ξυλόβιδες με ενισχύσεις (τραβέρσες, τρέσσα) σχήματος Ζ  

από σανίδες διατομής 12x2,5 cm και σανίδωμα ραμποτέ πάχους 2,5 cm από σανίδες  

πλάτους έως 12 cm με τετραξυλο (κάσσα) 7x13 cm και περιθώρια (περβάζια) και  

αρμοκάλυπτρα και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής  

στερέωσης και ανάρτησης και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5431: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν είκοσι τρία € 123,00 

ΟΙΚ Ν54.32.01 1.96 Αρθρο 101 

   Φυσούνα απο πλαστικό υλικό   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5432) 

Φυσούνα απο σκληρό πλαστικό υλικό (PVC), οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου,  

με  

ράγα στερέωσης και τυχόν ορθοστάτες   9x13 cm.  

Περιλαμβάνονται μικροϋλικά, εργασία κατασκευής, στερεώσεως και αναρτήσεως. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας φυσούνας. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5432: 100,00% 

Ευρώ : Πενήντα € 50,00 



Σελίδα  75 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΔΝ ΝΕΤ-Ε-4.1-Α 1.97 Αρθρο 102 

  Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2653) 

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γεφυρών, γαλβανισμένοι, με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  

10255,  

από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm  

(σπείρωμα, thread size = 2", dεξ = 60,3 mm, πάχος τοιχώματος 3,2 mm), με τα  

απαιτούμενα τεμάχια περιβολής από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες μεγαλύτερης  

διαμέτρου στους ορθοστάτες των κιγκλιδωμάτων.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 - η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σιδηροσωλήνων και των ειδικών  

τεμαχίων  

σύνδεσης/στερέωσης (όλα γαλβανισμένα) 

 - η τοποθέτηση και στερέωση των σιδηροσωλήνων στους ορθοστάτες του  

κιγκλιδώματος  

με μηχανικά μέσα ή/και ηλεκτροσυγκόλληση 

 - η αποκατάσταση του γαλβανίσματος στις θέσεις συγκόλλησης με υλικό βάσεως  

ψευδαργύρου εφαρμοζόμενο εν ψυχρώ. 

 - η κοπή, η κάμψη (όπου απαιτείται) και η απομείωση των σωλήνων 

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως εγκατεστημένου γαλβανισμένου σωλήνα  

κιγκλιδωμάτων. 

Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :  ΟΔΝ 2653: 100,00% 

Ευρώ : Δώδεκα και Πέντε λεπτά € 12,05 



Σελίδα  76 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-56.24-Α 1.98 Αρθρο 103 

  Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1) 

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με "κουτιά"  

από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή  

φορμάικα,  

πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm,  

με  

ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες,  

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

με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 

- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm 

- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες  

επενδυμένες  

και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα  

με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με  

στρογγυλευμένες ακμές. 

- Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος,  

εσωτερικά  

και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από  

ταινία  

PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. 

- Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων  

βαρέως  

τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5613.1: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν ογδόντα € 180,00 

ΟΙΚ ΝΕΤ-55.31.01-Α 1.99 Αρθρο 104 

 ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ-Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm-  

Από  

ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5531.1) 

Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm, διαμορφωμένος σύμφωνα με το  

σχέδιο,  

για τοποθέτηση σε οποιαδήποτε ξύλινη, λίθινη ή μεταλλική βάση, με τους  

απαιτούμενους συνδέσμους, μπουλόνια (κοχλιοφόρους ήλους) και τσιμεντοκονίαμα  

πάκτωσης. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5531.1: 100,00% 

Ευρώ : Σαράντα πέντε € 45,00 



Σελίδα  77 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ Ν76.27.02-ΑΟ 1.100 Αρθρο 105 

  Διπλοί ενεργεικοί υαλοπίνακες 3ης γενιάς δύο εποχών  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2) 

Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες 3ης γενιάς δύο εποχών με μαλακή επίστρωση (Low- 

E)  

με την χρήση αερίου argon 90% στο μέσο των υαλοπινάκων. Το πάχος των  

υαλοπινάκων  

είναι 4mm για τον εξωτερικό και 5mm για τον εσωτερικό υαλοπίνακα ενώ το διάκενο  

μεταξύ των δύο υαλοπινάκων είναι 12mm-16mm (κρύσταλλο 4mm (Low-E), κενό  

16mm.argon, κρύσταλλο 5mm απλό). 

Χαρακτηριστικά ενεργεικών υαλοπινάκων: 

Ο δείκτης θερμοπερατότητας Ug=W/(m2.K)είναι 1,1 

Το ποσοστό μετάδοσης φωτεινότητας Light Transmittance (%) είναι 80% και 

Το ποσοστό θερμικής ηλιακής ακτινοβολίας Solar g factor (%) είναι 58% 

Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.   

Οι διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1279- 

5, την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106 ΕΟΚ και να διαθέτουν συμμόρφωση με σήμανση CE. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7609.1: 100,00% 

Ευρώ : Εξήντα εννέα και Δέκα λεπτά € 69,10 



Σελίδα  78 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.01-Α 1.101 Αρθρο 106 

  Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7701) 

Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών, εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων ή  

οροφών, με ψεκαστήρα ή/και χρωστήρα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10- 

02- 

00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Ειδικοί όροι: 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα  

μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων  

κατασκευών  

και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ,  

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν,  

επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί  

να  

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων  

νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

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

θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται  

αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας  

για  

την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

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

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή  

εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση  

της  

τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

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

Υλικού  

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που  

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα  

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη  

περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7701: 100,00% 

Ευρώ : Ενα και Εβδομήντα λεπτά € 1,70 



Σελίδα  79 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.55-Α 1.102 Αρθρο 107 

  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών  

ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755) 

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

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

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού  

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και  

μικροϋλικά  

επί τόπου και εργασία, 

Ειδικοί όροι: 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα  

μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων  

κατασκευών  

και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ,  

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν,  

επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί  

να  

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων  

νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

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

θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται  

αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας  

για  

την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

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

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή  

εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση  

της  

τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

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

Υλικού  

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που  

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα  

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη  

περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7755: 100,00% 

Ευρώ : Εξι και Εβδομήντα λεπτά € 6,70 



Σελίδα  80 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.54-Α 1.103 Αρθρο 108 

  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών  

ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7754) 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά επί  

τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί  

ξύλινων επιφανειών". 

Ειδικοί όροι: 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα  

μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων  

κατασκευών  

και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ,  

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν,  

επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί  

να  

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων  

νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

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

θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται  

αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας  

για  

την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

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

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή  

εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση  

της  

τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

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

Υλικού  

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που  

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα  

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη  

περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7754: 100,00% 

Ευρώ : Εξι και Εβδομήντα λεπτά € 6,70 



Σελίδα  81 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-78.05.01-Α 1.104 Αρθρο 109 

  Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809) 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με  

σήμανση  

CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού  

ετοίμου  

φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται  

ιδιαιτέρως). 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους  

τοποθετήσεως. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου  

μικρότερου από 0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται  

με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7809: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα τρία € 13,00 



Σελίδα  82 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.84.01-Α 1.105 Αρθρο 110 

 Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή  

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού- Χωρίς σπατουλάρισμα της  

γυψοσανίδας  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1) 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή  

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη  

και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των  

γυψοσανίδων, αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την  

μείωση  

της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή  

βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και  

εργασία. 

Ειδικοί όροι: 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα  

μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων  

κατασκευών  

και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ,  

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν,  

επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί  

να  

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων  

νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

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

θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται  

αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας  

για  

την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

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

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή  

εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση  

της  

τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

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

Υλικού  

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που  

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα  

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη  

περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7786.1: 100,00% 

Ευρώ : Εννέα € 9,00 



Σελίδα  83 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.71.02-Α 1.106 Αρθρο 111 

 Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771) 

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03- 

10- 

05-00 "Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών". 

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα,  

διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και  

διάστρωση  

βερνικοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

Ειδικοί όροι: 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα  

μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων  

κατασκευών  

και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ,  

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν,  

επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί  

να  

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων  

νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

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

θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται  

αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας  

για  

την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

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

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή  

εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση  

της  

τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

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

Υλικού  

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που  

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα  

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη  

περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7771: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα τρία και Πενήντα λεπτά € 13,50 



Σελίδα  84 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-72.16-Α 1.107 Αρθρο 112 

  Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211) 

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους  

ημικεράμους  

και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00  

"Επικεραμώσεις στεγών ". 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων,  

σύρματος  

γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η  

εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή  

τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 

Γενικοί όροι: 

α) Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα  

(εργασία  

και υλικά): 

- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές  

καταλήξεις κλπ). 

- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. 

- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 

- Η στερέωση των κεραμιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, με σύρμα  

από  

σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούμενες,  

γαλβανισμένα καρφιά κλπ. 

- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε  

σύνθεσης), στην περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράμωσης 

- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών  

στις κάτω απολήξεις επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια. 

- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων  

καπνοδόχων κλπ, 

- Τα κονιαμάτα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα  

αντίστοιχα  

πρόσμικτα αυτών. 

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

αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  

γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμμένου αλλουμινίου. 

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

ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και  

τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες απαιτούνται από  

τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων  

ασφαλείας που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7211: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι τρία και Πενήντα λεπτά € 23,50 



Σελίδα  85 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ Ν77.91 1.108 Αρθρο 113 

 Ανακαίνηση χρωματισμών κοινών επί παλαιών επιφανειών επιχρισμάτων  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ η  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

χώρων διά πλαστικού χρώματος   ανεξαρτήτου ύψους από το δάπεδο εργασίας 

εις δύο  διαστρώσεις,μετά σποραδικής εποξέσεως μέχρι ποσοστού 20% των παλαιών 

χρωμάτων ήτοι:  

Ικριώματα ,απόξεση, προετοιμασία  των επιφανειών,τυχόν μετακινήσεις εποίπλων  

και  

εξοπλισμού, 

αστάρωμα  διά  πλαστικού  χρώματος  και διάστρωσις δύο στρώσεων πλαστικού  

χρώματος. 

(1 m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7791: 100,00% 

Ευρώ : Πέντε και Δέκα οκτώ λεπτά € 5,18 

ΟΙΚ ΝΕΤ-76.01.01-Α 1.109 Αρθρο 114 

 Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 3,0 mm  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7602) 

Υαλοπίνακες απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο  

και  

καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς) επί  

ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01  

"Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7602: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα οκτώ και Είκοσι λεπτά € 18,20 

ΟΙΚ Ν7610 1.110 Αρθρο 115 

 Διαφανές ακρυλικό φύλλο τύπου PLEXIGLASS προέλευσης Μ.Βρετανίας  

πάχους 4mm  άχρωμο υψηλών εργοστασιακών προδιαγραφών οιωνδήποτε   

διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένο. 

(1 m2 τοποθετημένης επιφάνειας) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   : 

Ευρώ : Τριάντα τέσσερα και Εβδομήντα πέντε λεπτά € 34,75 



Σελίδα  86 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-76.27.01-Α 1.111 Αρθρο 116 

 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού  

πάχους  

18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2) 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή  

πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού  

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την  

ΕΤΕΠ  

03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με  

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και  

μικροϋλικά επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7609.2: 100,00% 

Ευρώ : Πενήντα € 50,00 



Σελίδα  87 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.83-Α 1.112 Αρθρο 117 

  Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με ακρυλικό ανάγλυφο χρώμα τύπου  

RELIEF  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7788) 

Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με ακρυλικό ανάγλυφο χρώμα τύπου  

RELIEF,  

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

επιχρισμάτων". 

Απόξεση της επιφανείας και καθαρισμός της με σάρωθρο, πρώτη στρώση πλαστικού  

χρώματος RΕLIEF αραιωμένου σε νερό (σε αναλογία 400 gr νερού ανά kg πλαστικού)  

με  

κύλινδρο ή πινέλο, δεύτερη στρώση με πλαστικό RELIEF χωρίς αραίωση με πινέλο ή  

σπάτουλα και κυλίνδρωση πριν από την ξήρανση αυτού για την επίτευξη αδρής  

επιφανείας (σαγρέ). 

Ειδικοί όροι: 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα  

μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων  

κατασκευών  

και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ,  

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν,  

επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί  

να  

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων  

νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

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

θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται  

αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας  

για  

την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

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

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή  

εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση  

της  

τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

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

Υλικού  

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που  

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα  

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη  

περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7788: 100,00% 

Ευρώ : Εννέα € 9,00 



Σελίδα  88 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.67.03-Α 1.113 Αρθρο 118 

 Χρωματισμοί σωληνώσεων- Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.6) 

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00  

"Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

Ειδικοί όροι: 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα  

μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων  

κατασκευών  

και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ,  

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν,  

επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί  

να  

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων  

νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

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

θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται  

αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας  

για  

την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

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

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή  

εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση  

της  

τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

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

Υλικού  

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που  

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα  

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη  

περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων 

Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7767.6: 100,00% 

Ευρώ : Τρία και Σαράντα λεπτά € 3,40 



Σελίδα  89 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ Ν7211 1.114 Αρθρο 119 

 Aνάσυρση και επικεράμωσις  με χρήση των ιδίων  κεράμων  παντός  τύπου  

κεράμων  μηχανοποιήτων,  

 πλήρης  μετά  των απαιτουμένων  ημικεράμων  και ειδικών κορυφοκεράμων, ήτοι  

κέραμοι γενικώς, ήλοι, 

σύρμα  γαλβανισμένον  και τσιμεντοκονίαμα 450kg επί τόπου, ικριώματα και εργασία 

πλήρους  τοποθετήσεως  και  προσδέσεως όλων των κεράμων δια του σύρματος επί  

των 

ήλων και κολυμβητής τοποθετήσεως των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 

(1 m2 πραγματικής κεκλιμένης επιφανείας) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7211: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα πέντε και Πενήντα έξι λεπτά € 15,56 

ΟΙΚ ΝΕΤ-78.05.04-Α 1.115 Αρθρο 120 

  Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809) 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με  

σήμανση  

CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού  

ετοίμου  

φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται  

ιδιαιτέρως). 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους  

τοποθετήσεως. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου  

μικρότερου από 0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται  

με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7809: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα πέντε και Πενήντα λεπτά € 15,50 



Σελίδα  90 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-78.05.05-Α 1.116 Αρθρο 121 

  Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809) 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με  

σήμανση  

CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού  

ετοίμου  

φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός τιμολογείται  

ιδιαιτέρως). 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους  

τοποθετήσεως. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου  

μικρότερου από 0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται  

με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7809: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα έξι και Ογδόντα λεπτά € 16,80 



Σελίδα  91 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.80.02-Α 1.117 Αρθρο 122 

 Χρωματισμοί επί Εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων,  

ακρυλικής  

ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.  

(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". 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού  

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

Ειδικοί όροι: 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα  

μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων  

κατασκευών  

και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ,  

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν,  

επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί  

να  

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων  

νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

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

θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται  

αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας  

για  

την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

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

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή  

εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση  

της  

τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

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

Υλικού  

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που  

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα  

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη  

περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7785.1: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα και Δέκα λεπτά € 10,10 



Σελίδα  92 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-77.80.01-Α 1.118 Αρθρο 123 

 Χρωματισμοί επί Εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων,  

ακρυλικής  

στυρενιο-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως  

(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". 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού  

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

Ειδικοί όροι: 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα  

μικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων  

κατασκευών  

και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ,  

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν,  

επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί  

να  

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων  

νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

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

θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται  

αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας  

για  

την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

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

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή  

εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση  

της  

τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

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

Υλικού  

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που  

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα  

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη  

περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7785.1: 100,00% 

Ευρώ : Εννέα € 9,00 



Σελίδα  93 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-78.10.02-Α 1.119 Αρθρο 124 

  Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809) 

Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων,  

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12467, με σήμανση CE, τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια  

επιφάνεια, μετά των υλικών στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης  

(πχ  

βίδες) με την εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7809: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα ένα και Πενήντα λεπτά € 31,50 

ΟΙΚ ΝΕΤ-78.01-Α 1.120 Αρθρο 125 

  Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7801) 

Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm, οποιασδήποτε διατομής, ήτοι ταινία  

ήλοι για γύψινα, υλικά επεξεργασίας και τοποθετήσεως και εργασία πλήρους  

τοποθετήσεως. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7801: 100,00% 

Ευρώ : Πέντε € 5,00 

ΟΙΚ ΝΕΤ-79.70.03 1.121 Αρθρο 126 

 Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials)- Εφαρμογή  

ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, εγχρώμου, ακρυλικής υδατικής βάσεως  

(elastomeric pure acrylic).  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744) 

Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με εφαρμογή ψυχρών υλικών (cool materials),  

υψηλής  

ανακλαστικότητας, συνοδευομένων από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης  

της  

ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), (με βάση τα  

Πρότυπα ASTM E 903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με  

βάση  

τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM C1371). 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προετοιμασία των επιφανειών, το αστάρωμα και η  

εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος (υλικά - μικροϋλικά επί τόπου, και  

εργασία) 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7744: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι δύο και Πενήντα λεπτά € 22,50 



Σελίδα  94 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ ΝΕΤ-50.15.01-Α 1.122 Αρθρο 127 

 Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης-  

Πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4713) 

Προδιαμορφωμένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής, τυποποιημένα,  

βιομηχανικής  

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

εξαρτήματα  

συναρμολόγησης και στερέωσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από σχετική  

πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φάκελο τεχνικών στοιχείων. 

Eλάχιστες απαιτήσεις: 

- ανθεκτικότητα στην υγρασία και την βαρειά χρήση 

- δυνατότητα καθαρισμού με συνήθη απορρυπαντικά. 

- περιμετρική κορνίζα αλουμινίου διαστάσεων τουλάχιστον 50x30 mm, με επίστρωση  

πολυεστερικής ρητίνης, γαι την εξασφάλιση επαρκούς ακαμψίας 

- στοιχεία συναρμολόγησης από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 304, με  

επικάλυψη  

πολυεστερικής ρητίνης 

- δυνατότητα στερέωσης του σκελετού των πετασμάτων, μέσω κοχλιωτών  

συστημάτων,  

ώστε να δημιουργείται κενό από το δάπεδο της τάξης των 150 mm 

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

είδη κιγκαλερίας 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών και εξαρτημάτων επί  

τόπου  

του έργου και η συναρμολόγηση και στερέωση σύμφωνα με τις οδηγίες του  

προμηθευτή. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πετάσματος 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 4713: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν ενενήντα € 190,00 



Σελίδα  95 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΟΙΚ Ν77.21 1.123 Αρθρο 128 

 Επισκευή - αποκατάσταση κατασκευών απο οπλισμένο σκυρόδεμα  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7745) 

Επισκευή - αποκατάσταση κατασκευών απο οπλισμένο σκυρόδεμα η οποία  

περιλαμβάνει  

κατά σειρά τις παρακάτω εργασίες: 

1.   Καθαίρεση και αφαίρεση θρυμματισμένου σκυροδέματος και αποκάλυψη  

οπλισμού. 

2. Αφαίρεση σκουριάς και καθαρισμός της επιφάνειας με ψεκασμό με νερό υψηλής  

πίεσης ή αμμοβολή. 

3. Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης με πινέλο ή ψεκασμό στις διαβρωμένες  

επιφάνειες  

του σκυροδέματος τύπου MuCIS mia 200/S. 

4. Άμεση εφαρμογή προστατευτικού αντιδιαβρωτικού κονιάματος δύο (2) συστατικών  

παθητικής δράσης το οποίο θα απλωθεί με πινέλο στις αποκαλυμμένες ράβδους του  

οπλισμού MuCIS steel protection. 

5. Εφαρμογή συγκολλητικού δύο (2) συστατικών που απλώνεται με πινέλο τύπου  

MuCIS  

Microbeton BS-38 intogrip. 

6. Εφαρμογή με ρεοπλαστικό μη συρρικνωμένου κονίαμα συγκολλητικό πολύ ταχείας  

πήξης, που απλώνεται με μυστρί τύπου MuCIS Microbeton BS-39. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την  

επισκευή του σκυροδέματος επί τόπου του έργου με τα οριζόμενα στις οδηγίες  

χρήσης  

των υλικών και κάθε άλλο υλικό ή εργασία που είναι απαραίτητο για την έντεχνη  

κατασκευή της επισκευής έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά. 

Εργασία και υλικά για την αποκατάσταση 1 μ2 μετρούμενο μετά τον καθαρισμό της  

επιφάνειας και πρίν την εφαρμογή του υλικού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7745: 100,00% 

Ευρώ : Ογδόντα € 80,00 
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ΟΙΚ ΝΕΤ-20.05.01.Μ-Α 1.124 Αρθρο 129 

 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων- Σε εδάφη γαιώδη- 

ημιβραχώδη  

(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  

0,30m, 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, με την μεταφορά των προϊόντων  

εκσκαφών  

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την  

εκσκαφή. 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2124: 100,00% 

Ευρώ : Τέσσερα και Πενήντα λεπτά € 4,50 

ΟΙΚ ΝΕΤ-20.40-Α 1.125 Αρθρο 130 

  Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2177) 

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με  

ζεμπίλι, τζιβιέρα, μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης  

οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια  

με  

συντελεστή προσαύξησης 2,0. 

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 

Μονάδα μέτρησης : Τοννοδεκάμετρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2177: 100,00% 

Ευρώ : Πέντε και Εξήντα λεπτά € 5,60 
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ΟΙΚ ΝΕΤ-20.31.01-Α 1.126 Αρθρο 131 

 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων.- Με την  

διάστρωση  

των προϊόντων μετά την εκφόρτωση  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2172) 

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων  

εκσκαφών,  

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή  

συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση. 

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

και  

μετά την εκσκαφή 

Μονάδα μέτρησης : Κυβικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2172: 100,00% 

Ευρώ : Εξι και Εβδομήντα λεπτά € 6,70 

ΟΙΚ ΝΕΤ-10.07.01-Α 1.127 Αρθρο 132 

 Μεταφορές με αυτοκίνητο- Δια μέσου οδών καλής βατότητας  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136) 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 

Μονάδα μέτρησης : Τοννοχιλιόμετρα 
Αναθεωρείται με   : 

Ευρώ :  μηδέν και Τριάντα πέντε λεπτά € 0,35 
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ΟΙΚ Ν54.31.1 1.128 Αρθρο 133 

 Ρολοκουρτίνα blackout  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5431) 

Ρολοκουρτίνα blackout κατασκευασμένη απο ύφασμα πλήρους συσκότισης.  Επειδη  

τα  

συγκεκριμενα υφάσματα είναι αρκετα βαριά, οι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα τους  

είναι ιδιαιτέρως ανθεκτικοί. 

Προδιαγραφές Blackout 

Υλικό Βάσης:  100% πολυεστέρας 

Επίστρωση:   Πλήρους Συσκότισης 

Καθαρισμός:  Με υγρό πανί 

Συρρίκνωση:  μικρότερο ή ίσο 1% 

Πάχος:  0,45mm 

Αντοχή χρώματος:  iso 105 

Αντοχή στο φως:  4-6 Βαρος:330g/m2 

Περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση της ρολολουρτίνας, όλα τα  

μικροϋλικά και τους μηχανισμούς λειτουργίας της. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2. 

Μονάδα μέτρησης : Τετραγωνικά μέτρα 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5431: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα € 30,00 
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ΗΜΧ Ν8062.1Α 2.1 Αρθρο 1 

Καθαρισμός υδρορροών παντός τύπου 

Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των στομίων, γλαστρών και των κατακόρυφων  

τμημάτων  

των υδρορροών ανεξάρτητα απο το υλικό κατασκευής τους. 

Το μήκος του κατακόρυφου τμήματος της υδρορροής υπολογίζεται εώς 15,00 μ.  

(τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 1: 100,00% 

Ευρώ : Τρία και Τρία λεπτά € 3,03 

ΗΜΧ Ν8840.1.4 2.2 Αρθρο 2 

Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50 Χ 35 cm  

από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 1Χ40Α 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 52: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν ενενήντα τρία και Πενήντα δύο λεπτά € 193,52 

ΗΜΧ 8141.1.2 2.4 Αρθρο 3 

 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

 νιπτήρα επίτοιχος       διαμέτρου 1/2 ins  

δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 

και πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 13: 100,00% 

Ευρώ : Πενήντα οκτώ και Τριάντα πέντε λεπτά € 58,35 

ΗΛΜ ΝΕΤ-62.10.40.01 2.5 Αρθρο 4 

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ H05VV-U,R (NYM),  

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ  

ΤΑΣΗΣ 300/500V ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC Διατομής 3 x 1,5 mm2  

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46) 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε  

κανάλι,  

κλπ.) καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος  

αγωγός)  

H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από  

PVC,  

περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα,  

ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς  

και των μετρήσεων και ελέγχων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 

Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 46: 100,00% 

Ευρώ : Δύο και Τριάντα λεπτά € 2,30 
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ΗΛΜ ΝΕΤ-62.10.40.02 2.6 Αρθρο 5 

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ H05VV-U,R (NYM),  

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ  

ΤΑΣΗΣ 300/500V ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC Διατομής 3 x 2,5 mm2  

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46) 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε  

κανάλι,  

κλπ.) καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος  

αγωγός)  

H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από  

PVC,  

περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα,  

ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς  

και των μετρήσεων και ελέγχων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 

Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 46: 100,00% 

Ευρώ : Τέσσερα και Δέκα λεπτά € 4,10 

ΗΜΧ 9337.2.2 2.7 Αρθρο 6 

 Καλώδιο ΝΥY τριπολικό  διατομής 3 Χ 4mm2   , δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά, 

τοποθέτηση  και σύνδεση  ενός τρέχοντος  μέτρου καλωδίου  ΝΥY, 1000  W μέσα σε 

πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 46: 100,00% 

Ευρώ : Επτά και Τριάντα πέντε λεπτά € 7,35 

ΗΜΧ 8786.1.2 2.8 Αρθρο 7 

 Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ, 

 Διαμέτρου 70 mm ,γιά αγωγούς διατομής έως 4 mm2, 3  εξόδων  

από βακελίτη ή  πλαστικό υλικό, με ενσωματωμένο διακλαδωτήρα  έως 5 επαφών και 

με  τους στυπιοθλίπτες  γιά καλώδια  έως 5  Χ 4  mm2, δηλαδή  κυτίο πλήρες και 

μικροϋλικά (γύψος, τακάκια, βίδες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

και συνδέσεως. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 41: 100,00% 

Ευρώ : Εξι και Ενενήντα επτά λεπτά € 6,97 
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ΗΜΧ 8732.1.2 2.9 Αρθρο 8 

 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ευθύς ,   Διαμέτρου  Φ 13.5mm   

ορατός  ή εντοιχισμένος,  δηλαδή σωλήνας  με τα  απαραίτητα πλαστικά προστόμια 

ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 41: 100,00% 

Ευρώ : Τρία και Είκοσι έξι λεπτά € 3,26 

ΗΜΧ Ν8160.1 2.10 Αρθρο 9 

 Σιφώνι  νιπτήρα  Φ 1  1/4 ins  ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο  με τάπα  γιά εύκολο 

καθαρισμό  του,  δηλαδή  σιφώνι   και  μικροϋλικά  και  εργασία  τοποθετήσεως, 

συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 

Σημείωση: Ισχύει σε περίπτωση αντικαταστάσεως σιφωνιού 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 17: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι € 20,00 

ΗΜΧ Ν8827.3.3 2.11 Αρθρο 10 

 Ρευματοδότης στεγανός εξωτερικός  SCHUKO  16Α      πλήρης  

δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση  ρευματοδότου  και  μικροϋλικών  εγκατάσταση και 

σύνδεση. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 49: 100,00% 

Ευρώ : Εννέα και Είκοσι τρία λεπτά € 9,23 

ΗΜΧ 8151.1 2.12 Αρθρο 11 

 Λεκάνη  αποχωρητηρίου 

 υψηλής πιέσεως       

από πορσελάνη    'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) τύπου, δηλαδή 

λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 14: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν πενήντα και Σαράντα έξι λεπτά € 150,46 
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ΗΜΧ Ν8307.1 2.13 Αρθρο 12 

 Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης επίτοιχου διαστάσεων 40 Χ 50 cm με το σύνολο 

των εξαρτημάτων του πλήρης.  Περιλαμβάνονται η βαλβίδα το σιφώνι, ο αναμικτήρας 

με τη σύνδεσή του προς τα δίκτυα θερμού - ψυχρού νερού μέσω γωνιακών διακοπτών 

χρωμέ  και τεμαχίων  ευκάμπτων σωλήνων  χρωμέ που  φέρουν στα  άκρα τους  

ρακόρ 

χρωμέ προσαρμογής  με τον αναμικτήρα και  τον γωνιακό διακόπτη ο  καθρέπτης, η 

εταζέρα,   η  σαπουνοθήκη,   η  ποτηροθήκη   ή  δεύτερη   σαπουνοθήκη  και   η 

πετσετοκρεμάστρα  με τα  υλικά και  μικροϋλικά εγκαταστάσεως  και συνδέσεως  ( 

στηρίγματα νιπτήρα,  βίδες, σιμεντοκονία κλπ)  και η εργασία  γιά παράδοση των 

πιό πάνω σε λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 17: 100,00% 

Ευρώ : Τριακόσια ενενήντα επτά και Εβδομήντα λεπτά € 397,70 

ΗΜΧ 8043 2.14 Αρθρο 13 

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ16ΜΜ 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00% 

Ευρώ : Ενδεκα και Εξι λεπτά € 11,06 

ΗΜΧ Ν8043.4 2.15 Αρθρο 14 

 Πλαστικός  σωλήνας  ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ25ΜΜ    

πάχος τυχώματος 2,5mm τοποθετημένος πιέσεως λειτουργίας για 20-80 οC 4,0 ατμ. 

με κάθε είδους ειδικά τεμάχια σύνδεσης και στερεώσεως και μικροϋλικά επί 

τόπου και με εργασία πλήρουσ εγκαταστάσεως , συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι ένα και Πενήντα έξι λεπτά € 21,56 

ΗΜΧ Ν8042.4.3 2.16 Αρθρο 15 

 Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C.  διαμέτρου 50 mm   

πιέσεως 

λειτουργίας 6  atm  γιά 20  C, γιά σύνδεση με  συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης 

κόλλας  ή  με  σύνδεση  με  διαμορφούμενη  μούφα  στο  ένα άκρο του σωλήνα και 

ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετημένος.  Συμπεριλαμβάνονται τα 

ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ 

και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι και Σαράντα δύο λεπτά € 20,42 



Σελίδα  103 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ Ν8042.4.2 2.17 Αρθρο 16 

 Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C.  διαμέτρου 40 mm   

πιέσεως 

λειτουργίας 6  atm  γιά 20  C, γιά σύνδεση με  συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης 

κόλλας  ή  με  σύνδεση  με  διαμορφούμενη  μούφα  στο  ένα άκρο του σωλήνα και 

ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετημένος.  Συμπεριλαμβάνονται τα 

ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ 

και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα τρία και Εξήντα τρία λεπτά € 13,63 

ΗΜΧ Ν8042.4.4 2.18 Αρθρο 17 

 Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C.  διαμέτρου 75 mm   

πιέσεως 

λειτουργίας 6  atm  γιά 20  C, γιά σύνδεση με  συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης 

κόλλας  ή  με  σύνδεση  με  διαμορφούμενη  μούφα  στο  ένα άκρο του σωλήνα και 

ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετημένος.  Συμπεριλαμβάνονται τα 

ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ 

και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

(1 m)  

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα πέντε και Εβδομήντα τρία λεπτά € 15,73 

ΗΜΧ Ν8042.4.7 2.19 Αρθρο 18 

 Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C. Φ100 πιέσεως 

λειτουργίας 6  atm  γιά 60  C, γιά σύνδεση με  συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης 

κόλλας  ή  με  σύνδεση  με  διαμορφούμενη  μούφα  στο  ένα άκρο του σωλήνα και 

ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετημένος.  Συμπεριλαμβάνονται τα 

ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ 

και η εργασία πλήρους εκσκαφής επανεπίχωσης εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

με το δίκτυο αποχέτευσης. 

(1 m)   

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι δύο και Εξήντα τρία λεπτά € 22,63 

ΗΜΧ Ν8201.1.2 2.20 Αρθρο 19 

 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, οροφής γομώσεως 12  kg  πλήρης με το 

αντίστοιχο  στήριγμα αναρτήσεώς  του στον  τοίχο πλήρως  τοποθετημένος, δηλάδή 

προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 19: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα οκτώ και Δέκα εννέα λεπτά € 38,19 



Σελίδα  104 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ Ν8201.1.2 2.21 Αρθρο 20 

 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, οροφής γομώσεως 12  kg  πλήρης με το 

αντίστοιχο  στήριγμα αναρτήσεώς  του στον  τοίχο πλήρως  τοποθετημένος, δηλάδή 

προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 19: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα οκτώ και Δέκα εννέα λεπτά € 38,19 

ΗΜΧ Ν8179.2 2.22 Αρθρο 21 

"Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού με την χαρτοθήκη πλήρες  

από 

πορσελάνη διαστάσεων 15χ15 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 14: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι τρία και Οκτώ λεπτά € 23,08 

ΗΜΧ Ν8801.1.2 2.23 Αρθρο 22 

 Διακόπτης χωνευτός απλός διπολικός  

με πλήκτρο, εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V   με το κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση 

εγκατάσταση και σύνδεση. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 49: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι πέντε και Ενενήντα επτά λεπτά € 25,97 

ΗΜΧ Ν8539.1.1.3 2.24 Αρθρο 23 

 Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες υλικό ελαστικό, τύπου ARMAFLEX έως 1  

ins  

σε σωληνοειδές σχήμα πάχους 9 μμ, για διάμετρο σωλήνων  από ... έως 1 ins 

με τα μικροϋλικά για την στερέωση του υλικού και την στεγανοποίηση των 

εγκλαρσιων κατά μήλος αρμών, δηλ. υλικά και μικροϋλικά και κάθε εργασία 

για πλήρη εγκατάσταση 

(1m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 40: 100,00% 

Ευρώ : Επτά και Εβδομήντα εννέα λεπτά € 7,79 



Σελίδα  105 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ Ν8431.3.2.6.1 2.25 Αρθρο 24 

 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL  βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή  

τριστηλα  

με ύψος 600χιλ 

.και μήκος 1,00 μ περίπου, με θερμαντική απόδοση 1.920 Kcal/h με θερμοκρασία  

νερού εισόδου 90 o C 

 και εξόδου 70 ο C και θερμοκρασία χώρου 20 ο C .Εγχώρια που αποτελούνται από  

οσαδήποτε στοιχεία  

πλήρως εγκατεστημένα ,με στηρίγματα τοίχου η δαπέδου και μικρουλικά επί τόπου  

και  

εργασία εγατάστασης. 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 4: 100,00% 

Ευρώ : Διακόσια τριάντα οκτώ € 238,00 

ΗΜΧ 8043 2.26 Αρθρο 25 

Πλαστικός σωλήνας ύδρευσης δικτυωμένου πολυαιθυλενίου φ16ΜΜ 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00% 

Ευρώ : Ενδεκα και Εξι λεπτά € 11,06 

ΗΜΧ Ν8152.1 2.27 Αρθρο 26 

 Αποξήλωση ειδών υγειινής ,λεκάνης αποχωρητηρίου τουρκικού τύπου     

,νιπτήρα,καζανάκια κ.τ.λ από πορσελάνη με ενσωματωμένη οχυβάδα 

πλήρους αποξηλώσεως. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 14: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα έξι και Ενενήντα οκτώ λεπτά € 16,98 

ΗΜΧ 8178.2.1 2.28 Αρθρο 27 

 Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης   διαστάσεων 15 Χ 15 cm   

δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 14: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα επτά και Είκοσι επτά λεπτά € 17,27 



Σελίδα  106 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ 8160.2 2.29 Αρθρο 28 

 Νιπτήρας πορσελάνης διαστστάσεων 42 Χ 56 cm  πλήρης με βαλβίδα χρωμέ 

(σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, 

ρακόρ  και  λοιπά  γενικά  εξαρτήματα  όπως  και  τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, 

τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 17: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν εξήντα επτά και Εξήντα λεπτά € 167,60 

ΗΜΧ 8153.1 2.30 Αρθρο 29 

 Δοχείο  πλύσεως  αποχωρητηρίου    (καζανάκι  πλύσεως)    Υψηλής  πιέσεως  τύπου 

Νιαγάρα  , χυτοσιδηρούν, πλήρες με τον ορειχάλκινο πλωτήρα, την άλυσο και λαβή, 

τα  ρακόρ στομίων  τροφοδοτήσεως και  εκροής τον  χαλκοσωλήνα συνδέσεως και τα 

στηρίγματα, δηλαδή  υλικά γενικά επί  τόπου και εργασία  πλήρους εγκαταστάσεως 

γιά λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 15: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν σαράντα έξι και Ενενήντα έξι λεπτά € 146,96 

ΗΜΧ Ν8973.7.4.4 2.31 Αρθρο 30 

 Φωτιστικό σώμα φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας με ηλεκτρονικό μπάλλαστ, με  

λυχνίες, 

στεγασμένων χώρων,οροφής ανηρτημένο ή ψευδοροφής με περσίδα απο  

ελασματωδη  

αλουμίνιο και παραβολικούς ανταυγαστήρες 

, προστασίας στεγανό ΙΡ 20 επίμηκες γιά 2 λαμπτήρες 58W   

Αποτελούμενο από ενισχυμένη  βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα,  με  

ενσωματωμένα τα 

όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, ηλεκτρονικό  

μπάλλαστ, πυκνωτές και 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 59: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν είκοσι εννέα και Πενήντα έξι λεπτά € 129,56 



Σελίδα  107 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ Ν8973.7.4.3 2.32 Αρθρο 31 

 Φωτιστικό σώμα φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας με ηλεκτρονικό μπάλλαστ, με  

λυχνίες, 

στεγασμένων χώρων,οροφής ανηρτημένο ή ψευδοροφής με περσίδα απο  

ελασματωδη  

αλουμίνιο και παραβολικούς ανταυγαστήρες 

, προστασίας στεγανό ΙΡ 20 επίμηκεςή τετράγωνο γιά 4 λαμπτήρες 18W   

Αποτελούμενο από ενισχυμένη  βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα,  με  

ενσωματωμένα τα 

όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, ηλεκτρονικό  

μπάλλαστ, πυκνωτές και 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 59: 0,00% 

Ευρώ : Εκατόν σαράντα επτά και Δώδεκα λεπτά € 147,12 

ΗΜΧ 8826.3.2 2.33 Αρθρο 32 

 Ρευματοδότης  χωνευτός SCHUKO      , εντάσεως  16 Α  

με το  κυτίο δηλαδή προμήθεια προσκόμιση,  μικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, 

παραδοτέος σε λειτουργία 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 49: 100,00% 

Ευρώ : Εννέα και Είκοσι τέσσερα λεπτά € 9,24 

ΗΜΧ 8201.1.2 2.34 Αρθρο 33 

 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg  πλήρης με το 

αντίστοιχο  στήριγμα αναρτήσεώς  του στον  τοίχο πλήρως  τοποθετημένος, δηλάδή 

προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 19: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα οκτώ και Δέκα εννέα λεπτά € 38,19 

ΗΜΧ 8202.2 2.35 Αρθρο 34 

 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός, γομώσεως 6  kg   πλήρης με το 

αντίστοιχο  στήριγμα αναρτήσεώς  του στον  τοίχο πλήρως  τοποθετημένος, δηλαδή 

προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 19: 100,00% 

Ευρώ : Εβδομήντα και Εννέα λεπτά € 70,09 



Σελίδα  108 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ Ν8204.1 2.36 Αρθρο 35 

 Πυροσβεστική  φωλιά επίτοιχη  ή χωνευτή    πλήρης, που περιλαμβάνει μεταλλικό 

πυροσβεστικό ερμάριο, πλαστικό σωλήνα  μήκους 20μ.μ μόνιμα συνδεδεμένο με το  

δίκτυο 

ύδρευσης και τυλιγμένο στην άτρακτο της φωλιάς, πλήρης, δηλ. υλικά και μικροϋλικά  

επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό χρώμα, συνδέσεως, 

στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 20: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν πενήντα τρία και Ενενήντα εννέα λεπτά € 153,99 

ΗΜΧ Ν8998.1.4 2.37 Αρθρο 36 

 Ανιχνευτής καπνού   για σύστημα πυρανίχνευσης  καπνού / ενσύρματο με τη βάση 

του,  ένδειξη ενεργοποίησης  και τα   κάθε φύσεως  λοιπά υλικά  και μικρουλικά 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την  απαιτούμενη εργασία για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ)  

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 62: 100,00% 

Ευρώ : Σαράντα εννέα και Είκοσι ένα λεπτά € 49,21 

ΗΜΧ Ν8996.7 2.38 Αρθρο 37 

 Πλήρης πίνακας  προστασίας 4 ζωνών (πυρανίχνευσης και  συναγερμού)   με  

δυνατοτητα   

σύνδεσης ασύρματων  συσκευών (ανιχνευτή  κίνησης - ραντάρ - μαγνητική παγίδα 

- πυρανίχνευση καπνού και ενσύρματης σειρήνας, κύρια και εφεδρική ηλεκτρική 

τροφοδοσία χαμηλής  τάσεως για συναγερμό τουλάχιστον 30 λεπτών,  σύστημα 

αυτομάτου  επανατάξεως, τηλεχειριστήριο και   τα κάθε  φύσεως λοιπά  υλικά και 

μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, και  την πλήρη εργασία για παράδοση σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 52: 100,00% 

Ευρώ : Τριακόσια ένδεκα και Τριάντα δύο λεπτά € 311,32 



Σελίδα  109 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ Ν9963.3.2 2.39 Αρθρο 38 

 Κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς    ενδιάμεσο  ή  τελικό  ανθυγρο  κατάλληλο για  

χειροκίνητη 

λειτουργία πλήρες όπως αναφέρεται στην  τεχνική περιγραφή η προδιαγραφή δηλαδή 

προμήθεια μεταφορά  και εργασία τοποθέτησης  σύνδεσης δοκιμών και  παράδοση  

σε 

λειτουργία. 

Κομβίο ενδιάμεσο ή τελικό ανθυγρο για χειροκίνητη λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ). 

  

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 20: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι τρία και Είκοσι δύο λεπτά € 23,22 

ΗΜΧ Ν8998.1.5 2.40 Αρθρο 39 

 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός   για σύστημα πυρανίχνευσης  θερμοδιαφορικός /  

ενσύρματο με τη βάση 

του,  ένδειξη ενεργοποίησης  και τα   κάθε φύσεως  λοιπά υλικά  και μικρουλικά 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την  απαιτούμενη εργασία για παράδοση σε πλήρη 

και κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ)  

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 62: 100,00% 

Ευρώ : Σαράντα ένα και Ογδόντα έξι λεπτά € 41,86 

ΗΜΧ Ν8768.2 2.41 Αρθρο 40 

  Τηλεφωνικό καλώδιο UTP cat 5 , 4 ζευγών    Ορατό  ή εντοιχισμένο , μέσα σε  

κανάλι, 

με το κανάλι αναλόγων διαστάσεων δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και 

μικροϋλικών επί τόπου εργασία τοποθέτησης για πλήρη κανονική λειτουργία 

4 ζευγών. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 44: 100,00% 

Ευρώ : Εξι και Δέκα οκτώ λεπτά € 6,18 

ΗΜΧ Ν8733.1.4 2.42 Αρθρο 41 

 Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό 25 mm Χ 25 mm   

ορατό , δηλαδή  κανάλι με τις απαραίτητες 

ευθείες ή καμπύλες από πλαστικό  υλικό, προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και 

στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 41: 100,00% 

Ευρώ : Τέσσερα € 4,00 



Σελίδα  110 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ 8915.1.5 2.43 Αρθρο 42 

 Μικροαυτόματος γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL- 

SIEMENS 

 μονοπολικός εντάσεως 25 Α   κατάλληλος γιά τοποθέτηση  μέσα σε μεταλλικό πίνακα 

διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 

φύσεως μονωτικά  στηρίγματα και λοιπές  εσωτερικές διατάξεις του  πίνακα καθώς 

και βοηθητικά υλικά  και μικροϋλικά και την εργασία  πλήρους τοποθετήσεως στον 

πίνακα. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 55: 100,00% 

Ευρώ : Ενδεκα και Είκοσι τρία λεπτά € 11,23 

ΗΜΧ 8915.2.2 2.44 Αρθρο 43 

 Μικροαυτόματος γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL- 

SIEMENS 

 τριπολικός εντάσεως 10 Α   κατάλληλος γιά τοποθέτηση  μέσα σε μεταλλικό πίνακα 

διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 

φύσεως μονωτικά  στηρίγματα και λοιπές  εσωτερικές διατάξεις του  πίνακα καθώς 

και βοηθητικά υλικά  και μικροϋλικά και την εργασία  πλήρους τοποθετήσεως στον 

πίνακα. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 55: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα πέντε και Πενήντα ένα λεπτά € 15,51 

ΗΜΧ 8915.1.3 2.45 Αρθρο 44 

 Μικροαυτόματος γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL- 

SIEMENS 

 μονοπολικός εντάσεως 16 Α   κατάλληλος γιά τοποθέτηση  μέσα σε μεταλλικό πίνακα 

διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 

φύσεως μονωτικά  στηρίγματα και λοιπές  εσωτερικές διατάξεις του  πίνακα καθώς 

και βοηθητικά υλικά  και μικροϋλικά και την εργασία  πλήρους τοποθετήσεως στον 

πίνακα. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 55: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα και Είκοσι ένα λεπτά € 10,21 



Σελίδα  111 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ 8141.2.2 2.46 Αρθρο 45 

 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

 τοποθετημένος σε νιπτήρα       διαμέτρου 1/2 ins  

δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 

και πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 13: 100,00% 

Ευρώ : Εξήντα ένα και Τρία λεπτά € 61,03 

ΗΜΧ Ν8042.4.9 2.47 Αρθρο 46 

 Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C. Φ125 πιέσεως 

λειτουργίας 6  atm  γιά 60  C, γιά σύνδεση με  συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης 

κόλλας  ή  με  σύνδεση  με  διαμορφούμενη  μούφα  στο  ένα άκρο του σωλήνα και 

ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετημένος.  Συμπεριλαμβάνονται τα 

ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ 

και η εργασία πλήρους εκσκαφής επανεπίχωσης εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

με το δίκτυο αποχέτευσης. 

(1 m)  

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι δύο και Εξήντα τρία λεπτά € 22,63 

ΗΜΧ Ν8042.4.11 2.48 Αρθρο 47 

 Πλαστικός  σωλήνας  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C.  διαμέτρου 160 mm   

πιέσεως 

λειτουργίας 6  atm  γιά 60  C, γιά σύνδεση με  συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης 

κόλλας  ή  με  σύνδεση  με  διαμορφούμενη  μούφα  στο  ένα άκρο του σωλήνα και 

ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετημένος.  Συμπεριλαμβάνονται τα 

ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ 

και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   : 

Ευρώ : Είκοσι πέντε € 25,00 



Σελίδα  112 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ Ν8431.3.3.5 2.49 Αρθρο 48 

 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL  βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή  

τριστηλα  

με ύψος 800χιλ 

.και μήκος 0,80 μ περίπου, με θερμαντική απόδοση 3140 Kcal/h με θερμοκρασία  

νερού  

εισόδου 90 o C 

 και εξόδου 70 ο C και θερμοκρασία χώρου 20 ο C .Εγχώρια που αποτελούνται από  

οσαδήποτε στοιχεία  

πλήρως εγκατεστημένα ,με στηρίγματα τοίχου η δαπέδου και μικρουλικά επί τόπου  

και  

εργασία εγατάστασης. 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 26: 100,00% 

Ευρώ : Διακόσια € 200,00 

ΗΜΧ Ν8431.2.2 2.50 Αρθρο 49 

 Αποξήλωση Θερμαντικών σωμάτων οποιουδήποτε διαστάσεων και τύπου      

χαλύβδινων,  

εγχώριων, τύπου Panel, 

ρούνταλ τύπου Η και λοιπών σωληνώσεων των που αποτελούνται από οσαδήποτε  

στοιχεία  

που είναι πλήρως εγκατεστημένα, 

δηλαδή στοιχεία,τοποθέτηση των ανάλογων στηριγμάτων στο δάπεδο ή στον τοίχο  

και    

μικροϋλικά  επί   τόπου  και   εργασία εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ.) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 26: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα τρία και Ενενήντα έξι λεπτά € 33,96 

ΗΜΧ 8034.6 2.51 Αρθρο 50 

 Σιδηροσωλήνας  μαύρος με  ραφή διαμέτρου  2 ins   ISO-MEDIUM βαρύς  (πράσινη 

ετικέττα),   τοποθετημένος   πλήρως   σε   εγκατάσταση  κεντρικής  θερμάνσεως. 

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά  τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, 

ταύ,  κλπ ενισχυμένες  κορδονάτες) πλην   των ρακόρ  και της  εργασίας πλήρους 

εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 4: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα και Ογδόντα εννέα λεπτά € 30,89 



Σελίδα  113 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ 8691.2 2.52 Αρθρο 51 

 Θερμική  μόνωση  σωλήνων άνω της 1 ins και μέχρι 2 ins    αποτελούμενη  από 

α) στρώμα  υαλοβάμβακα πάχους 2,5 cm  β) μανδύα από χαρτόνι  πάχους 1mm γ) δύο 

επαλείψεις  με λευκό  γύψο συνολικού  πάχους 1  cm με  ενδιάμεση περιτύλιξη με 

βαμβακερό ύφασμα τύπου κάμποτ εμβαπτισμένο σε ιχθυόκολλα. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 40: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι ένα και Εβδομήντα ένα λεπτά € 21,71 

ΗΜΧ Ν9282 2.53 Αρθρο 52 

 Ακίδα αλεξικεραύνου χάλκινη Φ10χ200, με τα μικροϋλικά συνδέσεως και  

εγκαταστάσεως, 

δηλ. προμήθεια, σύνδεση με τις συλλεκτήριους χάλκινους αγωγούς, στερέωση επί  

της σκεπής παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 45: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι τέσσερα και Εβδομήντα δύο λεπτά € 24,72 

ΗΜΧ Ν9340.6 2.54 Αρθρο 53 

  Αγωγός γυμνός γαλβανιζέ σιδήρου Φ8 διατομής 50mm2 .  Δηλαδή προμήθεια,  

μεταφορά 

και εγκατάσταση  ενός τρέχοντος μέτρου  γυμνού  αγωγού σιδήρου για την  

εγκατάσταση 

και την σύνδεση  του δικτύου με τις γειώσεις και για την εγκατάσταση του  

αλεξικέραυνου 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 45: 100,00% 

Ευρώ : Επτά και Εξήντα οκτώ λεπτά € 7,68 

ΗΜΧ Ν9283 2.55 Αρθρο 54 

  Στηρίγματα χαλκού σε κεραμίδι ή σε οπλισμένο σκυρόδεμα, με όλα τα απαιτούμενα  

μικροϋλικά, 

όπως σφικτήρες, διαστολικά, συστολικά κ.λ.π. για πλήρη εγκατάσταση κλωβού  

αλεξικέραυνου 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 45: 100,00% 

Ευρώ : Τέσσερα και Πενήντα ένα λεπτά € 4,51 



Σελίδα  114 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ 8691.3 2.56 Αρθρο 55 

 Θερμική  μόνωση  σωλήνων άνω των 2 ins και μέχρι 4 ins    αποτελούμενη  από 

α) στρώμα  υαλοβάμβακα πάχους 2,5 cm  β) μανδύα από χαρτόνι  πάχους 1mm γ) δύο 

επαλείψεις  με λευκό  γύψο συνολικού  πάχους 1  cm με  ενδιάμεση περιτύλιξη με 

βαμβακερό ύφασμα τύπου κάμποτ εμβαπτισμένο σε ιχθυόκολλα. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 40: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα τέσσερα και Πενήντα τέσσερα λεπτά € 34,54 

ΗΜΧ Ν8774.6.5 2.57 Αρθρο 56 

 Καλώδιο  τύπου  NYY Πενταπολικό      , 

διατομής 5 Χ 10 mm2  , ορατό  ή  εντοιχισμένο. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 

τσιμεντοκονίαμα,   τακάκια,   πέδιλα,   κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά 

στηρίγματα ή αναλογία  εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου  και εργασία διανοίξεως 

αυλάκων και  οπών σε οποιοδήποτε  στοιχείο του κτιρίου,  τοποθέτηση διαμόρφωση 

και σύνδεση των άκρων του (στα  κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 44: 100,00% 

Ευρώ : Ενδεκα και Ογδόντα πέντε λεπτά € 11,85 

ΗΜΧ Ν8774.6.6 2.58 Αρθρο 57 

 Καλώδιο  τύπου  NYY Πενταπολικό      , 

διατομής 5 Χ 16 mm2  , ορατό  ή  εντοιχισμένο. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 

τσιμεντοκονίαμα,   τακάκια,   πέδιλα,   κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά 

στηρίγματα ή αναλογία  εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου  και εργασία διανοίξεως 

αυλάκων και  οπών σε οποιοδήποτε  στοιχείο του κτιρίου,  τοποθέτηση διαμόρφωση 

και σύνδεση των άκρων του (στα  κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 

πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 44: 100,00% 

Ευρώ : Ενδεκα και Ογδόντα πέντε λεπτά € 11,85 

ΗΜΧ Ν8971.1.1 2.59 Αρθρο 58 

 Αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων τοίχου ή οροφής   δηλαδή εργασία αποσύνδεσης  

με  

προσοχή και μεταφορά σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 59: 100,00% 

Ευρώ : Τρία και Εβδομήντα επτά λεπτά € 3,77 



Σελίδα  115 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ Ν9963.1.2 2.60 Αρθρο 59 

 Σειρήνα  πυρανίχνευσης συναγερμού  12-24 V/DC  με φάρο    ηλεκτρονικού τύπου   

για 

ηχητική σήμανση  συναγερμού καθώς και φωτεινό  επαναλήπτη που αναβοσβήνει  

όταν 

ενεργοποιείται  πλήρης όπως  αναφέρεται στην  τεχνική περιγραφή  η προδιαγραφή 

δηλαδή  προμήθεια  μεταφορά  και  εργασία  τοποθέτησης  σύνδεσης  δοκιμών  και 

παράδοση σε λειτουργία. 

Σειρήνα 12-24 V/DC ηλεκτρονικού τύπου. 

(1 ΤΕΜ). 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 62: 100,00% 

Ευρώ : Ογδόντα δύο και Εβδομήντα τρία λεπτά € 82,73 

ΗΜΧ Ν9963.3.2 2.61 Αρθρο 60 

 Κομβίο αναγγελίας πυρκαγιάς    ενδιάμεσο  ή  τελικό  ανθυγρο  κατάλληλο για  

χειροκίνητη 

λειτουργία πλήρες όπως αναφέρεται στην  τεχνική περιγραφή η προδιαγραφή δηλαδή 

προμήθεια μεταφορά  και εργασία τοποθέτησης  σύνδεσης δοκιμών και  παράδοση  

σε 

λειτουργία. 

Κομβίο ενδιάμεσο ή τελικό ανθυγρο για χειροκίνητη λειτουργία. 

(1 ΤΕΜ). 

  

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 20: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι τρία και Είκοσι δύο λεπτά € 23,22 

ΗΜΧ 8201.1.3 2.62 Αρθρο 61 

 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg  πλήρης με το 

αντίστοιχο  στήριγμα αναρτήσεώς  του στον  τοίχο πλήρως  τοποθετημένος, δηλάδή 

προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 19: 100,00% 

Ευρώ : Πενήντα εννέα και Σαράντα εννέα λεπτά € 59,49 

ΗΜΧ 8201.2.5 2.63 Αρθρο 62 

 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου F, τροχήλατος γομώσεως 2 kg  πλήρης με το  

αντίστοιχο στήριγμα του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 19: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν είκοσι και Δέκα εννέα λεπτά € 120,19 



Σελίδα  116 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ Ν8201.1.6 2.64 Αρθρο 63 

 Σύστημα τοπικής εφαρμογής ξηράς κόνεως με 2 ακροφύσια, με το αντίστοιχο  

στήριγμα  

στήριξης του πυροσβεστήρα 12 kg, και δύο ακροφύσια πλήρως τοποθετημένο,  

δηλαδή  

προμήθεια  

μεταφορά και στήριξη. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 20: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν εξήντα επτά και Εξήντα εννέα λεπτά € 167,69 

ΗΜΧ 8041.6.1 2.65 Αρθρο 64 

  Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος  0.80 mm εξωτ.διαμέτρου 18 mm  τοποθετημένος  

με 

όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως,  υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με 

ήλους) και  συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι,  ρακόρ, ταύ κλπ, επί 

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 7: 100,00% 

Ευρώ : Οκτώ και Ενενήντα έξι λεπτά € 8,96 

ΗΜΧ Ν8037.3 2.66 Αρθρο 65 

  Ρακόρ ορειχάλκινο αρσενικό θυληκό διαμέτρου φ18mm  πλήρως τοποθετημένο σε 

εγκατάσταση υδρεύσεως. Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά συνδέσεως. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   : 

Ευρώ : Εννέα και Σαράντα εννέα λεπτά € 9,49 

ΗΜΧ Ν8105.1 2.67 Αρθρο 66 

  Σφαιρική βαλβίδα (βάννα) ορειχάλκινη διαμέτρου 1/2 ins    

πιέσεως  λειτουργίας έως  10 atm  με  τα  μικροϋλικά και  την εργασία  πλήρους 

εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 103: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα επτά και Τριάντα τέσσερα λεπτά € 17,34 

ΗΜΧ Ν8056.5.4 2.68 Αρθρο 67 

  Σιφώνι δαπέδου πλαστικό Φ 50/75 mm  ,δηλαδή 

με κατακόρυφη ή οριζόντια απορροή με κόφτρα οσμών  

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα επτά και Τριάντα δύο λεπτά € 37,32 



Σελίδα  117 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ Ν8141.4.2 2.69 Αρθρο 68 

  Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού  - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

 λουτήρα ή λεκάνης   με κινητό καταιονηστήρα  διαμέτρου 1/2 ins   

δηλαδή αναμικτήρας και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως 

και πλήρους εγκαταστάσεως 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   : 

Ευρώ : Εκατόν δύο και Ενενήντα πέντε λεπτά € 102,95 

ΗΜΧ Ν8973.7.4.3 2.70 Αρθρο 69 

  Φωτιστικό σώμα φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας με ηλεκτρονικό μπάλλαστ, με  

λυχνίες, 

στεγασμένων χώρων,οροφής ανηρτημένο ή ψευδοροφής με περσίδα απο  

ελασματωδη  

αλουμίνιο και παραβολικούς ανταυγαστήρες 

, προστασίας στεγανό ΙΡ 20 επίμηκεςή τετράγωνο γιά 4 λαμπτήρες 18W    

Αποτελούμενο από ενισχυμένη  βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα,  με  

ενσωματωμένα τα 

όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, ηλεκτρονικό  

μπάλλαστ, πυκνωτές και 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 59: 0,00% 

Ευρώ : Εκατόν σαράντα επτά και Δώδεκα λεπτά € 147,12 

ΗΜΧ Ν8973.7.4.4 2.71 Αρθρο 70 

  Φωτιστικό σώμα φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας με ηλεκτρονικό μπάλλαστ, με  

λυχνίες, 

στεγασμένων χώρων,οροφής ανηρτημένο ή ψευδοροφής με περσίδα απο  

ελασματωδη  

αλουμίνιο και παραβολικούς ανταυγαστήρες 

, προστασίας στεγανό ΙΡ 20 επίμηκες γιά 2 λαμπτήρες 58W    

Αποτελούμενο από ενισχυμένη  βάση βαμμένη με ψημένο χρώμα,  με  

ενσωματωμένα τα 

όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, ηλεκτρονικό  

μπάλλαστ, πυκνωτές και 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 59: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν είκοσι εννέα και Πενήντα έξι λεπτά € 129,56 



Σελίδα  118 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ Ν8042.2.6 2.72 Αρθρο 71 

  Σιφώνι επιθεωρήσεως  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C.  διαμέτρου 315 mm   

και εξόδου 160 mm   γιά σύνδεση με  συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης 

κόλλας  ή  με  σύνδεση  με  διαμορφούμενη  μούφα  στο  ένα άκρο του σωλήνα και 

ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετημένο.  Συμπεριλαμβάνονται τα 

υλικά συνδέσεως στερεώσεως και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και  

συνδέσεως. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00% 

Ευρώ : Τριακόσια πενήντα πέντε και Δέκα εννέα λεπτά € 355,19 

ΗΜΧ Ν8042.2.3 2.73 Αρθρο 72 

  Βαλβίδα αντεπιστροφής  αποχετεύσεως  από  σκληρό  P.V.C.  διαμέτρου 160 mm   

πιέσεως 

λειτουργίας 6  atm  γιά 20  C, γιά σύνδεση με  συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης 

κόλλας  ή  με  σύνδεση  με  διαμορφούμενη  μούφα  στο  ένα άκρο του σωλήνα και 

ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως τοποθετημένη.  Συμπεριλαμβάνονται τα 

τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και  

συνδέσεως. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 8: 100,00% 

Ευρώ : Τριακόσια τριάντα οκτώ και Σαράντα έξι λεπτά € 338,46 

ΗΜΧ 8880.3.2 2.74 Αρθρο 73 

  Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός  

(ραγοδιακόπτης) εντάσεως 40 Α  περιορισμένων διαστάσεων, χωνευτός με  μοχλίσκο, 

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 55: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι ένα και Ενενήντα ένα λεπτά € 21,91 

ΗΜΧ 8880.3.3 2.75 Αρθρο 74 

  Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός  

(ραγοδιακόπτης) εντάσεως 63 Α  περιορισμένων διαστάσεων, χωνευτός με  μοχλίσκο, 

δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 55: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι πέντε και Ογδόντα επτά λεπτά € 25,87 



Σελίδα  119 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ Ν8840.2.1 2.76 Αρθρο 75 

Ηλεκτρικός πίνακας (50 cm X 35 cm) από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  

χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτυκές λυχνίες κλπ.)  

αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των 

ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας 

κλπ. μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με 

βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δυο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος,  

δηλ. προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη  

οπής  

ερμαρίου 

εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ερμαρίου 

συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία  

για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 7935: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν ενενήντα τρία € 193,00 

ΗΜΧ 8915.2.4 2.77 Αρθρο 76 

  Μικροαυτόματος γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL- 

SIEMENS 

 τριπολικός εντάσεως 20 Α   κατάλληλος γιά τοποθέτηση  μέσα σε μεταλλικό πίνακα 

διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 

φύσεως μονωτικά  στηρίγματα και λοιπές  εσωτερικές διατάξεις του  πίνακα καθώς 

και βοηθητικά υλικά  και μικροϋλικά και την εργασία  πλήρους τοποθετήσεως στον 

πίνακα. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 55: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα επτά και Πενήντα πέντε λεπτά € 17,55 



Σελίδα  120 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ Ν8840.1.3 2.78 Αρθρο 77 

  Ηλεκτρικός πίνακας με πόρτα προστασίας   Ρ30 εντοιχισμένος  

διαστάσεων 62 Χ 50   cm από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο και πλήρης  

εγκατάσταση    

με το πλαίσιο και όλα τα όργανά  του  (διακόπτες, ρελαι διαφυγής, ασφάλειες,   

ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  αλλά  με  τα απαραίτητα  στηρίγματα,  οπές   

εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,ακροδέκτες, καλωδιώσεις  

εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των  

μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα   

εψημένου βερνικοχρώματος,  δηλαδή προμήθεια  και εργασία  εσωτερικής 

συνδεσμολογίας των  οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου,  εντοίχιση και στερέωση ή 

στερέωση  επί  του  τοίχου  με   πακτούμενα  σιδηρά  ελάσματα,  συνδέσεως  των 

εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και  κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και 

παράδοση σε λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   : 

Ευρώ : Τριακόσια έξι και Σαράντα έξι λεπτά € 306,46 

ΗΜΧ 9340.3 2.79 Αρθρο 78 

  Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25mm2 .  Δηλαδή προμήθεια,  

μεταφορά 

και εγκατάσταση  ενός τρέχοντος μέτρου  γυμνού πολύκλωνου χάλκινου  αγωγού για 

την σύνδεση  του υπογείου δικτύου  γειώσεως με τα  ακροκιβώτια που ευρίσκονται 

μέσα στους ιστούς. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 45: 100,00% 

Ευρώ : Εξι και Ογδόντα πέντε λεπτά € 6,85 

ΗΜΧ 9340.4 2.80 Αρθρο 79 

  Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 35mm2 .  Δηλαδή προμήθεια,  

μεταφορά 

και εγκατάσταση  ενός τρέχοντος μέτρου  γυμνού πολύκλωνου χάλκινου  αγωγού για 

την σύνδεση  του υπογείου δικτύου  γειώσεως με τα  ακροκιβώτια που ευρίσκονται 

μέσα στους ιστούς. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 45: 100,00% 

Ευρώ : Οκτώ και Οκτώ λεπτά € 8,08 



Σελίδα  121 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ 8924 2.81 Αρθρο 80 

  Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 500 V πλήρης   εγκατεστημένη σε πίνακα διανομής 

ηλεκτρικής  ενέργειας  τύπου  επίτοιχου  ή  επιδαπέδιου  ερμάριου  (πεδίου)  με 

ασφάλεια πορσελάνης 25/2 Α πλήρους    τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και 

συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 52: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα εννέα και Εβδομήντα πέντε λεπτά € 19,75 

ΗΛΜ ΝΕΤ-65.80.50.05 2.82 Αρθρο 81 

   Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Καλώδια XLPE/LS2H/SWA/LSZH  

με ουδέτερο  

μειωμένης διατομής Καλώδιο διατομής 3x120/70 mm2   

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47) 

Καλώδια XLPE/LS2H/SWA/LSZH με ουδέτερο μειωμένης διατομής με χάλκινους  

αγωγούς,  

ορατα ή εντός ήδη τοποθετημένου σωλήνα (χωρίς την αξία του σωλήνα), ή επί  

εσχάρας  

(χωρίς την αξία της εσχάρας), πλήρως εγκατεστημένα, σύμφωνα με την μελέτη.  

Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμος που απαιτούνται για την εκτέλεση  

των  

εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) 

Μονάδα μέτρησης : 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 47: 100,00% 

Ευρώ : Σαράντα τρία € 43,00 

ΗΜΧ 8757.2.6 2.83 Αρθρο 82 

  Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 70 mm2  , 

δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά (στηρίγματα ή μονωτήρες, τάκοι, βίδες, γύψος κλπ) 

επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με μονωτήρες. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 45: 100,00% 

Ευρώ : Ενδεκα και Τριάντα δύο λεπτά € 11,32 



Σελίδα  122 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ 8915.1.3 2.84 Αρθρο 83 

  Μικροαυτόματος γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL- 

SIEMENS 

 μονοπολικός εντάσεως 16 Α   κατάλληλος γιά τοποθέτηση  μέσα σε μεταλλικό πίνακα 

διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 

φύσεως μονωτικά  στηρίγματα και λοιπές  εσωτερικές διατάξεις του  πίνακα καθώς 

και βοηθητικά υλικά  και μικροϋλικά και την εργασία  πλήρους τοποθετήσεως στον 

πίνακα. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 55: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα και Είκοσι ένα λεπτά € 10,21 

ΗΜΧ 8915.1.2 2.85 Αρθρο 84 

  Μικροαυτόματος γιά  ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL- 

SIEMENS 

 μονοπολικός εντάσεως 10 Α   κατάλληλος γιά τοποθέτηση  μέσα σε μεταλλικό πίνακα 

διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας, γιά κάθε 

φύσεως μονωτικά  στηρίγματα και λοιπές  εσωτερικές διατάξεις του  πίνακα καθώς 

και βοηθητικά υλικά  και μικροϋλικά και την εργασία  πλήρους τοποθετήσεως στον 

πίνακα. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 55: 100,00% 

Ευρώ : Εννέα και Δέκα οκτώ λεπτά € 9,18 

ΗΜΧ 8034.1 2.86 Αρθρο 85 

  Σιδηροσωλήνας  μαύρος με  ραφή διαμέτρου 1/2 ins   ISO-MEDIUM βαρύς  (πράσινη 

ετικέττα),   τοποθετημένος   πλήρως   σε   εγκατάσταση  κεντρικής  θερμάνσεως. 

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά  τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, 

ταύ,  κλπ ενισχυμένες  κορδονάτες) πλην   των ρακόρ  και της  εργασίας πλήρους 

εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 4: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα τρία και Ενενήντα δύο λεπτά € 13,92 



Σελίδα  123 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ 8034.2 2.87 Αρθρο 86 

  Σιδηροσωλήνας  μαύρος με  ραφή διαμέτρου 3/4 ins   ISO-MEDIUM βαρύς  (πράσινη 

ετικέττα),   τοποθετημένος   πλήρως   σε   εγκατάσταση  κεντρικής  θερμάνσεως. 

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά  τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, 

ταύ,  κλπ ενισχυμένες  κορδονάτες) πλην   των ρακόρ  και της  εργασίας πλήρους 

εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 4: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα έξι και Τριάντα τρία λεπτά € 16,33 

ΗΜΧ 8034.3 2.88 Αρθρο 87 

  Σιδηροσωλήνας  μαύρος με  ραφή διαμέτρου  1 ins   ISO-MEDIUM βαρύς  (πράσινη 

ετικέττα),   τοποθετημένος   πλήρως   σε   εγκατάσταση  κεντρικής  θερμάνσεως. 

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά  τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, 

ταύ,  κλπ ενισχυμένες  κορδονάτες) πλην   των ρακόρ  και της  εργασίας πλήρους 

εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 4: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι και Τρία λεπτά € 20,03 

ΗΜΧ 8034.4 2.89 Αρθρο 88 

  Σιδηροσωλήνας  μαύρος με  ραφή διαμέτρου 1 1/4 ins   ISO-MEDIUM βαρύς   

(πράσινη 

ετικέττα),   τοποθετημένος   πλήρως   σε   εγκατάσταση  κεντρικής  θερμάνσεως. 

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά  τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, 

ταύ,  κλπ ενισχυμένες  κορδονάτες) πλην   των ρακόρ  και της  εργασίας πλήρους 

εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 4: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι τρία και Εννέα λεπτά € 23,09 

ΗΜΧ 8034.5 2.90 Αρθρο 89 

  Σιδηροσωλήνας  μαύρος με  ραφή διαμέτρου 1 1/2 ins   ISO-MEDIUM βαρύς   

(πράσινη 

ετικέττα),   τοποθετημένος   πλήρως   σε   εγκατάσταση  κεντρικής  θερμάνσεως. 

Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά  τεμάχια (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, 

ταύ,  κλπ ενισχυμένες  κορδονάτες) πλην   των ρακόρ  και της  εργασίας πλήρους 

εγκαταστάσεως και δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 4: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι έξι και Είκοσι δύο λεπτά € 26,22 



Σελίδα  124 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ 8041.6.1.Χ1 2.91 Αρθρο 90 

  Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.80 mm εξωτ. διαμέτρου 18 mm  τοποθετημένος  

με 

όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως,  υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με 

ήλους) και  συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι,  ρακόρ, ταύ κλπ, επί 

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 2236: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα επτά και Ενενήντα οκτώ λεπτά € 17,98 

ΗΜΧ 8041.7.1 2.92 Αρθρο 91 

  Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος  0.90 mm εξωτ.διαμέτρου 22 mm  τοποθετημένος  

με 

όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως,  υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με 

ήλους) και  συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι,  ρακόρ, ταύ κλπ, επί 

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 7: 100,00% 

Ευρώ : Ενδεκα και Ογδόντα εννέα λεπτά € 11,89 

ΗΜΧ 8041.8.1 2.93 Αρθρο 92 

  Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος  0.90 mm εξωτ.διαμέτρου 28 mm  τοποθετημένος  

με 

όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως,  υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με 

ήλους) και  συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι,  ρακόρ, ταύ κλπ, επί 

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

(1 m) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 7: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα τέσσερα και Εξήντα τρία λεπτά € 14,63 

ΗΜΧ Ν8062.3.1 2.94 Αρθρο 93 

  Αποξύλωση Υδρορροής παντώς τύπου και σχήματος από μόλυβδο   ανά 1  m  

δηλαδή η  

εργασία αποξήλωσης με οποιοδήποτε τρόπο άνευ προσοχής 

και μεταφορά στο χώρο εναπόθεσης άχρηστων υλικών. 

(1 ΜΜ) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 1: 100,00% 

Ευρώ : Επτά και Τριάντα τέσσερα λεπτά € 7,34 



Σελίδα  125 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ Ν8309.3.1 2.95 Αρθρο 94 

  Εγκατάσταση καταιονιστήρα με  το  σύνολο των  εξαρτημάτων του.   

Περιλαμβάνονται η βαλβίδα  εκροής, το πώμα της, ο  αναμικτήρας θερμού - ψυχρού 

νερού  με  τον  σταθερό  καταιονιστήρα,  η  σαπουνοσπογγοθήκη με χειρολαβή από 

πορσελάνη,και  δύο άγγιστρα  διπλά (γάντζοι)  αναρτήσεως από  πορσελάνη με  τα 

υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και  συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση 

σε κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 11: 100,00% 

Ευρώ : Διακόσια πέντε € 205,00 

ΗΜΧ Ν8062.2 2.96 Αρθρο 95 

  Υδρορρόη  επίπεδη  από γαλβανισμένη λαμαρίνα  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 και 

της εξ  6 cm τουλάχιστον  επικαλύψεως (καβαλλήματος) του  ενός τεμαχίου με  το 

άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 kg) 

Μονάδα μέτρησης : Χιλιόγραμμα 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 1: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα οκτώ και Πενήντα τέσσερα λεπτά € 18,54 

ΗΜΧ Ν8062.3 2.97 Αρθρο 96 

  Υδρορρόη  σωληνωτή κυκλική  πλαστική  το χρώμα επιλογής της υπηρεσίας  

συμπεριλαμβανομένων των υλικών   συνδέσεως, 

των   στηριγμάτων  στερεώσεως, τοποθετουμένων στις  αλλαγές κατευθύνσεως και  

ενδιαμέσως  το πολύ ανά 1  m και της 

εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 kg) 

Μονάδα μέτρησης : Μέτρα μήκους 
Αναθεωρείται με   :  ΟΙΚ 5431: 100,00% 

Ευρώ : Ενδεκα και Σαράντα πέντε λεπτά € 11,45 

ΗΜΧ 8452.1.5 2.98 Αρθρο 97 

  Λέβητας χαλύβδινος νερού Θερμαντικής Ισχύος 80.000 Kcal/h   

εγχώριος πλήρης με τα εξαρτήματά του,  το κτίσιμο της εστίας του με πυρίμαχους 

πλίνθους και  τα απαιτούμενα υλικά και  μικροϋλικά δηλαδή λέβητας, εξαρτήματα, 

υλικά και  μικροϋλικά επί τόπου  και εργασία τοποθετήσεως,  συνδέσεως, δοκιμών 

και πλήρους εγκαταστάσεως γιά παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 28: 100,00% 

Ευρώ : Χίλια επτακόσια τριάντα ένα και Επτά λεπτά € 1.731,07 



Σελίδα  126 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ 8455.1 2.99 Αρθρο 98 

  Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας καύσεως    έως 10 kg/h   

με  τον  απαιτούμενο  ηλεκτροκινητήρα   και  τα  όργανα  αυτοματισμού  πλήρης, 

αυτόματου  τύπου,   κατάλληλος  γιά  λέβητα  κεντρικήςθερμάνσεως   με  όλα  τα 

εξαρτήματα και συσκευές δηλαδή καυστήρας,  εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου 

και  εργασία τοποθετήσεως,  συνδέσεως  προς  τα δίκτυα  πετρελαίου, ηλεκτρικού 

ρεύματος και οργάνων αυτοματισμού, δοκιμών  και ρυθμίσεως γιά ομαλή και ασφαλή 

λειτουργία του καυστήρα. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 28: 100,00% 

Ευρώ : Οκτακόσια και Εξήντα επτά λεπτά € 800,67 

ΗΜΧ 8605.1.4 2.100 Αρθρο 99 

  Κυκλοφορητής  νερού  παροχής  από 6.00 έως & 9.00  m3/h  χαμηλής  πιέσεως   

κατάλληλου  μανομετρικού ύψους,  γιά εγκατάσταση  κεντρικής θερμάνσεως, δηλαδή 

κυκλοφορητής, εξαρτήματα  και μικροϋλικά επί  τόπου και εργασία  τοποθετήσεως, 

συνδέσεως με το  δίκτυο σωληνώσεων νερού με φλάντζες ή  ρακόρ και το ηλεκτρικό 

δίκτυο, δοκιμών λειτουργίας και πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 21: 100,00% 

Ευρώ : Εννιακόσια σαράντα πέντε και Είκοσι τρία λεπτά € 945,23 

ΗΜΧ 8473.1.6 2.101 Αρθρο 100 

  Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη       

χωριτηκότητας 80 l  πλήρες με τα μικροϋλικά, δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, 

εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 23: 100,00% 

Ευρώ : Τριακόσια εξήντα επτά και Δέκα τέσσερα λεπτά € 367,14 



Σελίδα  127 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ Ν8436.9 2.102 Αρθρο 101 

  Αποξήλωση  λεβητοστασίου κεντρικής θέρμανσης    κοπής  σωλήνων  και  όλων των  

μικροϋλικών που απαιτούνται 

για την  εκτέλεση των  πιο πάνω  εργασιών (κυρίως  και βοηθητικών υλικών, υλικά  

κοπής, τροχοί, οξυγόνα κλπ.). 

Ητοι υλικά και εργασία μεταφορά των αποξηλωμένων ειδών σε ασφαλή χώρο του  

Δήμου  

και όλα τα παραπάνω 

ανοιγμένα σε εργασία αποξήλωσης των σωμάτων και σωλήνων. 

(1 ΜΜ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 28: 100,00% 

Ευρώ : Διακόσια είκοσι έξι και Τριάντα οκτώ λεπτά € 226,38 

ΗΜΧ 8459 2.103 Αρθρο 102 

  Δείκτης στάθμης πετρελαίου   που αποτελείται από  α) πλωτήρα Φ 10 cm από φύλλο 

χαλκού  πάχους 1  mm β)  μεταλλικό τροχίσκο  Φ 6  cm με  περιφεριακό αύλακα γ) 

χυτοσιδηρούν βαρύδι  Φ 3 cm δ)  συρματόσκοινον αναρτήσεως αντιβάρου, μεταλλικά 

στηρίγματα  και αριθμημένο  πίνακα ενείξεων,  δηλαδή υλικά  και μικροϋλικά επί 

τόπου και εργασία συναρμολογήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 31: 100,00% 

Ευρώ : Πενήντα € 50,00 

ΗΜΧ 8217.3 2.104 Αρθρο 103 

  Υποβρύχιο  αντλητικό  συγκρότημα  λυμάτων ονομαστικής ισχύος 4.0 m3/h  , γιά 

μανομετρικό ύψος  10 m με την  σωλήνωση καταθλίψεως και την  διάταξη συνδέσεως 

προς  την  κατάθλιψη  και  κατάδυση  πλήρες  με  τους  επιπλέοντες  απιοειδείς 

διακόπτες   εκκινήσεως  και   στάσεώς  του,   δηλαδή  προμήθεια,   προσκόμιση, 

εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 21: 100,00% 

Ευρώ : Χίλια € 1.000,00 



Σελίδα  128 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ Ν8151.4.1 2.105 Αρθρο 104 

  Λεκάνη  αποχωρητηρίου από πορσελάνη χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως  

και τα  

εξαρτήματά του ειδική 

για χρήση από ΑΜΕΑ   μετά του ακρυλικού καθίσματος 'Ευρωπαϊκού' (καθήμενου)  

τύπου,  

δηλαδή 

λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους  

εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως 

στομίων, δύο μπάρες τοίχου (χειρολαβές) ανακλινόμενες, διαστάσεων 0,85 m έκαστη,  

η μία εκ των δύο με πετσετοκρεμάστρα. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 14: 100,00% 

Ευρώ : Οκτακόσια ενενήντα δύο και Δέκα τρία λεπτά € 892,13 

ΗΜΧ Ν8152.2 2.106 Αρθρο 105 

  Αποξήλωση ειδών υγειινής ,λεκάνης αποχωρητηρίου τουρκικού τύπου     

,νιπτήρα,καζανάκια κ.τ.λ από πορσελάνη με ενσωματωμένη οχυβάδα 

πλήρους αποξηλώσεως. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 14: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι και Εβδομήντα πέντε λεπτά € 20,75 

ΗΜΧ Ν8160.3 2.107 Αρθρο 106 

  Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 66,5 Χ 56,5 cm ειδικό για ΑΜΕΑ  πλήρης με  

βαλβίδα  

χρωμέ 

(σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο,σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins στηρίγματα, χαλκοσωλήνες, 

ρακόρ  και  λοιπά  γενικά  εξαρτήματα  όπως  και  τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, 

τσιμέντο κλπ) και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία. 

Με αναμικτήρα (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος , ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

Νιπτήρα διαμέτρου Φ1/2 ins 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 17: 100,00% 

Ευρώ : Επτακόσια σαράντα επτά και Είκοσι εννέα λεπτά € 747,29 



Σελίδα  129 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ Ν8168.4 2.108 Αρθρο 107 

  Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων ανναλόγου του νιπτήρα  

ανακλινόμενος για ΑΜΕΑ   

δηλαδή καθρέπτης, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   : 

Ευρώ : Διακόσια € 200,00 

ΗΜΧ Ν8432.2.6 2.109 Αρθρο 108 

  Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα τύπου PANEL  βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή  

τετράστηλα με ύψος 960 χιλ 

και μήκους 0,9 μ, με θερμαντική απόδοση 4.080 Kcal/h με θερμοκρασία νερού  

εισόδου  

90 o C 

 και εξόδου 70 ο C και θερμοκρασία χώρου 20 ο C .Εγχώρια που αποτελούνται από  

οσαδήποτε στοιχεία  

πλήρως εγκατεστημένα ,με στηρίγματα τοίχου η δαπέδου και μικρουλικά επί τόπου  

και  

εργασία εγατάστασης. 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   : 

Ευρώ : Τριακόσια επτά και Εξήντα δύο λεπτά € 307,62 

ΗΜΧ 8171.1 2.110 Αρθρο 109 

  Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 7.5 Χ 15 cm -     

δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 13: 100,00% 

Ευρώ : Δέκα πέντε και Είκοσι τρία λεπτά € 15,23 

ΗΜΧ 8178.1.1 2.111 Αρθρο 110 

  Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη   απλή    

δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 14: 100,00% 

Ευρώ : Οκτώ και Εβδομήντα λεπτά € 8,70 

ΗΜΧ 8179.2 2.112 Αρθρο 111 

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 18: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι τρία και Οκτώ λεπτά € 23,08 



Σελίδα  130 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΛΜ ΝΕΤ-60.10.20.07 2.113 Αρθρο 112 

  Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου υψηλής  

πίεσης  

(NaΗP), τύπου semi cut-off- Ισχύος 250 W, χωρίς βραχίονα   

(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού,  

με  

λαμπτήρα Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης και βραχίονα εγκατάστασής του επί του  

ιστού,  

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την Εγκύκλιο  

22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά  

φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως  

ανάλογα  

με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των  

εξαρτημάτων στερέωσής του στη στέψη ιστού 

- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που  

προβλέπονται από τη μελέτη 

- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού 

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ  

μονόκλωνα)  

διατομής 3 x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 

- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της  

εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα 

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα, με τον λαμπτήρα και τον βραχίονά του. 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 103: 100,00% 

Ευρώ : Διακόσια σαράντα € 240,00 

ΗΜΧ Ν8309.3.1 2.114 Αρθρο 113 

  Εγκατάσταση καταιονιστήρα με  το  σύνολο των  εξαρτημάτων του.   

Περιλαμβάνονται η βαλβίδα  εκροής, το πώμα της, ο  αναμικτήρας θερμού - ψυχρού 

νερού  με  τον  σταθερό  καταιονιστήρα,  η  σαπουνοσπογγοθήκη με χειρολαβή από 

πορσελάνη,και  δύο άγγιστρα  διπλά (γάντζοι)  αναρτήσεως από  πορσελάνη με  τα 

υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και  συνδέσεως και την εργασία γιά παράδοση 

σε κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 11: 100,00% 

Ευρώ : Διακόσια πενήντα € 250,00 

ΗΜΧ 618.1.2 2.115 Αρθρο 114 

 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος:   κοινός:   διαμ. 1/2 ins 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   : 

Ευρώ : Τρία και Ογδόντα οκτώ λεπτά € 3,88 



Σελίδα  131 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΗΜΧ Ν8551.2 2.116 Αρθρο 115 

  Ανλία θερμότητας (κλιματιστικό) τύπου σπλιτ ικανότητας 18000 Btu/h σε  

θερμοκρασία 

εξωτερική -7 ηλεκτροκίνητο με συμπιεστή.  inverter πλήρες τοποθετημένο σε βάση με  

αντικραδασμικά 

στηρίγματα η εξωτερική μονάδα και η εσωτερική επίτοιχα σε σημείο που θα υποδείξει  

ο καταναλωτής 

με τη ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 37: 100,00% 

Ευρώ : Χίλια εκατόν είκοσι ένα και Είκοσι λεπτά € 1.121,20 

ΗΜΧ 8256.2.1 2.117 Αρθρο 116 

  Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 20 l ισχύος 2000 W  κατάλληλος γιά πίεση 

λειτουργίας 10  ατμοσφαιρών, εφοδιασμένος με όλα  τα αναγκαία όργανα αυτόματης 

λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλτικά τους σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς, δηλαδή θερμοσίφωνας με τα όργανά  του και τα υλικά και μικροϋλικά 

στερεώσεως  και   συνδέσεως.Περιλαμβάνονται  οι  χαλκοσωλήνες   και  τα  ρακόρ 

συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 

(1 τεμ) 

Μονάδα μέτρησης : Τεμάχια 
Αναθεωρείται με   :  ΗΛΜ 24: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν πενήντα τέσσερα και Ογδόντα επτά λεπτά € 154,87 

      ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ               Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 

 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ     

               ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2017» 

 
      

        

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000,00 € 
(ΜΕ 24% Φ.Π.Α) 
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Άρθρο 1: Αντικείµενο της παρούσας Ε.Σ.Υ. 
Το τεύχος αυτό της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις 
συµπληρωµατικές Τεχνικές Προδιαγραφές  µε βάση τα οποία  θα εκτελεσθεί από τον Ανάδοχο το έργο, που 
αναφέρεται στην επικεφαλίδα  και περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή σε συνδυασµό µε τους όρους του Ν. 
4412/2016  «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) και τους όρους του Ν. 3669 (Κ.∆.Ε.) «Κύρωση της Κωδικοποίησης 
της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116/Α΄/18-06-2008) στο µέρος που ισχύει, σε συνδυασµό 
µε τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη, τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν, τα διαγράµµατα, µελέτες, τυπικές 
διατοµές κλπ, που θα χορηγηθούν από την Υπηρεσία καθώς και µε τις έγγραφες οδηγίες της. 
           
Άρθρο 2: Αντικείµενο της Εργολαβικής Σύµβασης. 
2.1 Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2017», σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες µελέτες εφαρµογής και τους όρους των 
εγκεκριµένων συµβατικών τευχών µελέτης και των όρων δηµοπράτησής του. 
2.2 Αναλυτικά οι εργασίες, οι ποσότητες καθώς οι µονάδες µέτρησης των εργασιών περιέχονται στον 
προϋπολογισµό που ανέρχεται στο ποσόν των 1.000.000,00 ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένων των απροβλέπτων, 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 
Η µελέτη του έργου συντάχθηκε από την  ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κοµοτηνής, 

2.3 Αναλυτικά οι ανωτέρω εργασίες περιγράφονται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής-Τιµολόγιο των 
εγκεκριµένων τευχών της µελέτης. 
2.4  Επισηµαίνεται ότι η εκτέλεση του ανωτέρω αντικειµένου θα προχωρήσει µε την σαφή υποχρέωση ότι θα 
τηρηθεί η Περιβαλλοντική Νοµοθεσία χωρίς την απαίτηση καµίας πρόσθετης αποζηµίωσης του αναδόχου για την 
τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.   

 
Άρθρο 3: Ευθύνη καλής εκτέλεσης των έργων. 
3.1 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα µε όλους τους κανόνες της τέχνης και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρούσας και τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης.  Ο Ανάδοχος διατηρεί την πλήρη ευθύνη για την 
καλή εκτέλεση των έργων. 
3.2 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις, για την εφαρµογή της εγκεκριµένης µελέτης 
καθώς και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος και οποιοσδήποτε 
έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει καθόλου τον Ανάδοχο από την ευθύνη του. 
3.3 Ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου ο µόνος υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιµοποίηση των απαραίτητων 
υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης Συγγραφής, τις 
σχετικές προδιαγραφές και τα λοιπά εγκεκριµένα συµβατικά τεύχη και σχέδια. 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά, εργατικά και µηχανήµατα που είναι 
αναγκαία για την κατασκευή του έργου, καθώς και για τη µεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους.  Ο Ανάδοχος 
οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία έναντι 
παντός κινδύνου. 
3.4 Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει τα διάφορα έργα σύµφωνα µε τα γενικά και λεπτοµερειακά σχέδια της 
εγκεκριµένης µελέτης καθώς και µε τυχόν συµπληρωµατικά κατά το στάδιο της κατασκευής που θα εγκριθούν 
από τον Εργοδότη. 
Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών των εγκεκριµένων τευχών της µελέτης. 
3.5 Ρητά καθορίζεται ότι οι τιµές του τιµολογίου προσφοράς αποτελούν την πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου 
για την κατασκευή του έργου και καµία πρόσθετη αποζηµίωση δεν δικαιούται ο Ανάδοχος από τις δυσκολίες που 
θα αντιµετωπίσει κατά το στάδιο της κατασκευής.  
3.6 Οποιαδήποτε ζηµιά στο έργο είτε στα µηχανήµατα, είτε στις εγκαταστάσεις (εργοτάξια, λατοµεία κ.λ.π.), που 
προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανωτέρας βίας, 
βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωµένος και να την αποκαταστήσει. 
3.7 Οποιασδήποτε φύσης δυστυχήµατα ή ζηµιές στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή και σε περιουσίες 
τρίτων που οφείλονται σε αµέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και 
µόνο τον Ανάδοχο. 
3.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας που 
επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας, καθώς και κάθε άλλο µέτρο που 
αναφέρεται στους διεθνείς κανονισµούς πρόληψης ατυχηµάτων και στις οδηγίες και τους κανονισµούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
3.9 Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση οποιασδήποτε φύσης εργασιών, ο 
Ανάδοχος παραµένει µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις υπόψη εργασίες, έστω και αν οι υπεργολάβοι 
αυτοί έχουν τύχει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 4: Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν. 
Για το έργο αυτό ισχύουν οι παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές: 

4.1 Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), που εγκρίθηκαν µε την αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-07-2012 
Απόφαση «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική 
εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012), του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων και αφορούν στις κατηγορίες των εργασιών που 
περιλαµβάνονται στην παρούσα εργολαβία. Το ΦΕΚ 2524/Β/16-08-2016 για την Αναστολή της υποχρεωτικής 
εφαρµογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ)» και η µε αρ. πρωτ. 
∆ΚΠ/οικ./1322/07-09-2016 εγκύκλιος 17 «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα εννέα (59) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ)».  
4.2 Όσες τυχόν από τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τα εθνικά κανονιστικά κείµενα εξακολουθούν να 
ισχύουν, µε την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαµβάνονται στο 
θεµατολόγιο αυτών εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα 
Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί µε τις σχετικές ΚΥΑ.   
4.3 Το τεύχος ‘’Πινακίδες σηµάνσεως οδών’’ που εκδόθηκε το 1974 από το τµήµα κυκλοφορίας (Α6) του Υ∆Ε , 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το τεύχος ‘’Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήµανσης Τυπικού 
Οδικού ∆ικτύου’’ που εκδόθηκε το 1992 από την ∆ιεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
4.4 Στα πεδία που δεν καλύπτονται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τους κανονισµούς της   Υπηρεσίας,  και 
τους σχετικούς κανονισµούς DIN που ισχύουν,  για µεν τις κατασκευές ισχύουν οι Πρότυπες Προδιαγραφές  του  
BUREAU  OF PUPLIC ROADS (STANDARD SPECIFICATION FOR CONSTRUCTION OF ROADS AND 
BRIDGES OF FEDERAL HIGHWAY PROJECTS EP-GI 1975) για τις δειγµατοληψίες και ελέγχους των υλικών 
οι προδιαγραφές και µέθοδοι δειγµατοληψίας  και ελέγχου της AMERICAN ASSOCIATION OF STATE 
HIGHWAY OFFICIALS  (Α.Α.S.H.O.) και συµπληρωµατικά οι προδιαγραφές της AMERICAN SOCIETY OF 
TESTING AND ΜATERIALS (A.S.T.M.) σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Επισηµαίνεται ότι έχουν παύσει να ισχύουν όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείµενα αντίκεινται στις εγκριθείσες 
τετρακόσιες σαράντα (440) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Όσα από τα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείµενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Προδιαγραφές κλπ) δεν 
έρχονται σε αντίθεση µε τις εγκριθείσες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαµβάνονται στο θεµατολόγιο αυτών εξακολουθούν να 
ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση µε τα Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) 
που έχουν θεσπισθεί µε τις σχετικές ΚΥΑ.   
4.5 Οι σχετικές αποφάσεις, εγκύκλιοι, κανονισµοί και διατάξεις που ισχύουν για τη µελέτη και την εκτέλεση των 
δηµοσίων έργων. 
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4.6 Ο Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 (ΚΤΣ-2016), όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 
Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφαση (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016) και η υπ’ αριθ. ∆ΝΣγ/72602/ΦΝ 29/05-12-
2016 (ΦΕΚ 4007/Β/14-12-2016) απόφαση τροποποίησής της.  
4.7 Ο Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ-2000), ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπουργική 
Αποφ-∆17α/116/4/ΦΝ 429/18-10-2000 (ΦΕΚ 1329/Β/06-11-2000).  
4.8 Ο Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός έκδοση 2000 (Ε.Α.Κ. 2000), όπως αυτός εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 
∆17α/141/3/ΦΝ 275/15-12-99 απόφαση (ΦΕΚ 2184/Β’/20-12-1999) και τις ισχύουσες τροποποιήσεις τους.  
4.9 Ο Νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος 2008 (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 και 
ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008). 
4.10 Η εγκύκλιος 7/12-2-2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και 
∆ικτύων  Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων «∆ηµοσίευση απόφασης µε θέµα «Αναπροσαρµογή και 
συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών» και οι όποιες τροποποιήσεις τους 
ισχύουν κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.  
4.11 H εγκύκλιος  27/15-10-2012 σχετικά µε τα «απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο».  
4.12 Οι Περιβαλλοντικοί όροι όπως εγκρίθηκαν από τις αρµόδιες Υπηρεσίες. 
4.13 Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) ‘’Για την προστασία του περιβάλλοντος’’ όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 
3010/02 (ΦΕΚ 91/Α), καθώς και τον Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209/Α) και την Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-
08-2016), µε την οποία τροποποιείται η απόφαση 1958/2012. 
4.14 Αν στα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών υπάρχουν όροι, διατάξεις, περιορισµοί και αριθµητικά όρια που 
πιθανά έρχονται σε αντίθεση ή και αντίφαση µε τα αναφερόµενα στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ή µε τους όρους του 
Τιµολογίου για ένα και το αυτό θέµα, ισχύ έχουν κατά σειρά οι όροι και διατάξεις του Τιµολογίου και της παρούσας 
Ε.Σ.Υ. 
4.15 Οποιαδήποτε νοµοθεσία ισχύει κατά την ηµέρα δηµοσίευσης της διακήρυξης του έργου.  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την πιστή και ακριβή εφαρµογή των διατάξεων που καθορίζονται στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. 
∆ιευκρινίζεται ότι όλα τα έργα που υπεισέρχονται στην παρούσα σύµβαση υπόκεινται στις διατάξεις των 
κανονισµών που ισχύουν, και τις σχετικές µε αυτούς εγκυκλίους και αποφάσεις. 

 
Άρθρο 5: Εγγύηση για την καλή εκτέλεση. 
5.1 Πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης σύµφωνα µε την 
παρ. 1 β) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %), επί της αξίας της 
σύµβασης, χωρίς  Φ.Π.Α.. 
5.2 Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα 
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη 
της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από 
το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.  
5.3 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.  

 
Άρθρο 6: Σύµβαση κατασκευής του έργου. 
Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 135 του Ν. 4412/2016. 
6.1 Η σύµβαση συνάπτεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. Η έκπτωση κατά την 
παρ. 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 κηρύσσεται µε απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και κατ’ αυτής 
ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή της. Η εµπρόθεσµη 
υποβολή ένστασης αναστέλλει την επιβληθείσα έκπτωση από τη σύµβαση. Επί της ενστάσεως αποφασίζει 
οριστικά η προϊσταµένη αρχή.  
6.2 Κατά την υπογραφή του συµφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και την ακριβή διεύθυνσή του. Μέ-
χρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύµβασης κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρε-
ωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη διευθύνουσα υπηρεσία. ∆ιαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην 
παλαιότερη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσµατά της.  
6.3 Ο ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή των εγγράφων εξου-
σιοδοτηµένο προς τούτο πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας υπηρεσίας, το οποίο εγκρίνεται από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία. Η δήλωση του αναδόχου συνοδεύεται από δήλωση και του εξουσιοδοτούµενου 
προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόµενο διορισµό του. Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς 
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τον ανάδοχο. Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω 
διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη διευθύνουσα 
υπηρεσία. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί 
την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην 
περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο.  
6.4 Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής έργου, επανυπολογίζονται, σε συνδυασµό µε την έκπτωση, 
οι προβλεπόµενες δαπάνες για το φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά οτιδήποτε 
προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου. 
6.5 Σχετικά µε την υπογραφή της σύµβασης, ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 5 άρθρου 105 και 135 του ν. 
4412/2016. Τα  έγγραφα της σύµβασης  µε βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόµενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυµφωνίας των περιεχοµένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως 
κατωτέρω:  
1. Το συµφωνητικό. 
2. Η παρούσα ∆ιακήρυξη. 
3. Η Οικονοµική Προσφορά. 
4. Το Τιµολόγιο ∆ηµοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
7. Ο Προϋπολογισµός ∆ηµοπράτησης. 
8. Οι εγκεκριµένες µελέτες του έργου.  
9. Το εγκεκριµένο Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. 
6.6 Επίσης, συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο, επειδή είναι 
δηµοσιευµένα κείµενα: 
(1)  Τα εγκεκριµένα ενιαία Τιµολόγια (εγκύκλιος 18/19-10-2016 του ΥΠΟΜΕ∆Ι). 
(2) Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), που εγκρίθηκαν µε την αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-07-2012 
Απόφαση «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική 
εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221/Β/30-07-2012), του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων.  
(3)  Οι Ευρωκώδικες. 
(4)  Όσες από τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ή του τ. Υ∆Ε) και προδιαγραφές 
ΕΛ.Ο.Τ. και ISO δεν αντίκεινται στις εγκεκριµένες ΕΤΕΠ. 
Συµβατική ισχύ, για την σύνταξη Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. έχουν και οι επίσηµες αναλύσεις που αναφέρονται στην  Ε.Σ.Υ.  
Σε περίπτωση τυχόν ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω συµβατικά στοιχεία 
του παρόντος άρθρου, η τελική επιλογή θα ανήκει στην Υπηρεσία και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 
συµµορφωθεί αναντίρρητα σ' αυτήν, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση 
από αυτήν την αιτία. 
 
Άρθρο 7: Προθεσµίες. 

7.1 Το έργο θα κατασκευασθεί σε προθεσµία τριακόσιες εξήντα πέντε (ολογράφως) (365 αριθµητικώς) 

ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Παράταση της συµβατικής προθεσµίας δίνεται, σύµφωνα µε το 
άρθρο 147 του Ν. 4412/2016. Όλες οι προθεσµίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύµβασης.  
7.2 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπερβεί µε υπαιτιότητα του τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τµηµατικές  
προθεσµίες   κατασκευής του έργου, επιβάλλονται στον ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύµφωνα 
µε το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 8: Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου – Οργανόγραµµα του εργοταξίου. 
Έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016. 
8.1 Σε κάθε σύµβαση κατασκευής έργου ορίζεται προθεσµία για την περάτωσή του στο σύνολο και κατά τµή-
µατα. Μέσα σε προθεσµία που ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
από δεκαπέντε (15) ηµέρες και να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ο 
ανάδοχος µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει και υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα 
Υπηρεσία το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου. Σε περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης 
ήταν, κατά τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, το υποβληθέν από τον οικονοµικό φορέα που αναδείχθηκε 
ανάδοχος χρονοδιάγραµµα µπορεί να συνιστά το «εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου» κατά 
τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης.  
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8.2 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να 
τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου ιδίως αναφορικά µε την κατασκευαστική αλληλουχία, την 
κατασκευασιµότητα της µεθοδολογίας, την επίτευξη των χρονικών οροσήµων της σύµβασης και µε τις 
δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό 
στοιχείο του έργου. Αν η έγκριση δεν γίνει µέσα στην πιο πάνω προθεσµία ή αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν 
ζητήσει γραπτά η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις ή συµπληρώσεις, το χρονοδιάγραµµα 
θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι 
προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου από µέρους του 
αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Η µη 
τήρηση των ανωτέρω προθεσµιών µε υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και 
παρεπόµενων χρηµατικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου και για τα αρµόδια όργανα του 
φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκηµα, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 
141. 
8.3 Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου. Το χρονο-
διάγραµµα αναλύει ανά µονάδα χρόνου η οποία καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης και πάντως ανά 
ηµερολογιακό τρίµηνο τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη 
µορφή τετραγωνικού πίνακα που περιλαµβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή 
οµάδα εργασιών και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και σχετική έκθεση. Σε έργα προϋπολογισµού άνω 
του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ είναι υποχρεωτική η σύνταξη τευχών ή διαγραµµάτων µε τη µέθοδο 
της δικτυωτής ανάλυσης. Σε έργα µικρότερου προϋπολογισµού µπορεί να προβλέπεται η σύνταξη τευχών ή 
διαγραµµάτων µε τη µέθοδο της δικτυωτής ανάλυσης στα έγγραφα της σύµβασης.  
8.4 O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή της σύµ-
βασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς 
τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για 
την εκτέλεση του έργου. 
 
Άρθρο 9: Ποινικές ρήτρες. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπερβεί µε υπαιτιότητα του τη συνολική και τις τυχόν τεθείσες τµηµατικές  
προθεσµίες κατασκευής του έργου, επιβάλλονται στον ανάδοχο ποινικές ρήτρες και λοιπές κυρώσεις σύµφωνα 
µε το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 10: Προσωρινές καταλήψεις – απαλλοτριώσεις. 
10.1 Αν κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου προκύψουν οποιεσδήποτε δυσχέρειες λόγω απαιτουµένων 
απαλλοτριώσεων, τότε ο ανάδοχος ειδοποιεί την Υπηρεσία έγκαιρα, για την λήψη των απαραίτητων µέτρων και 
οδηγιών. 
10.2 Τυχόν καθυστερήσεις, που θα προκύψουν απ' την ανωτέρω αιτία, λαµβάνονται υπόψη µόνο αν πράγµατι 
επέδρασαν στην πρόοδο της κατασκευής του έργου. 
 
Άρθρο 11: Χρόνος εγγύησης – Προσωρινή – Οριστική  – ∆ιοικητική  Παραλαβή του Έργου 
11.1 Χρόνος εγγύησης 
Κατά τον χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να το επιθεωρεί κατά κανονικά χρονικά 
διαστήµατα και να το διατηρεί σε αρίστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή γι' αυτό. Γενικά για την 
υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 του Ν. 
4412/2016. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται ο ίδιος, µέσα στην 
προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την 
επανόρθωση αυτή απ' ευθείας, σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 
11.2 Παραλαβή του έργου 
Για την ∆ιοικητική Παραλαβή ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 169 του Ν. 4412/2016, καθώς επίσης και τα 
παρακάτω:  
α) Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το όλο έργο ή τµήµα 
του, αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική παραλαβή για χρήση). 
β) Η πάρα πάνω χρήση που διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν. 4412/2016, δεν αποδεικνύει ότι 
ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατα του να ελέγξει και 
να παραλάβει εν καιρώ το έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση. 
11.3 Γα την Προσωρινή Παραλαβή ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 170 του Ν. 4412/2016. 
11.4 Για την Οριστική Παραλαβή, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 172 του Ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 12: Μελέτη των συνθηκών του έργου - Ώρες εργασίας -  Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρµογή 
της µελέτης και για την ποιότητα του έργου. 
12.1 Με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήµερος της 
φύσης και τοποθεσίας του έργου, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσής του, κυρίως όσον αφορά τις 
κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής απόθεσης προϊόντων εκσκαφής, τις 
µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατοτεχνικού γενικά προσωπικού, νερού, 
ηλεκτρικού ρεύµατος, οδών, του τυχόν υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής, του 
φόρτου της υπάρχουσας κυκλοφορίας, το ευµετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη διαµόρφωση και κατάσταση 
του εδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των υλών που µπορούν να συναντηθούν πάνω και κάτω από το 
έδαφος κλπ. 
12.2 Σηµειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που ενδέχεται να χρειαστούν µε τους 
διάφορους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, ανήκουν όλες στον ανάδοχο.  Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται µε 
γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνεται µέσω της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας ή µε 
κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε πορίσµατα συσκέψεων κλπ. θα ανακεφαλαιώνονται σε 
ενηµερωτικές αναφορές που θα υποβάλλονται µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες και θα επισυνάπτονται ξανά στις 
µηνιαίες ενηµερώσεις του χρονοδιαγράµµατος που προβλέπει το άρθρο 8 της παρούσας. 
12.3 Επίσης µε την υποβολή της προσφοράς του, ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα 
ενήµερος για το είδος και τα µέσα ευκολίας τα οποία θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο 
εκτέλεσης των εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήµατα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, µπορούν να 
επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασµό µε τους όρους της σύµβασης. 
12.4 Ακόµα µε την υποβολή της προσφοράς του ο ανάδοχος θεωρείται ότι αποδέχεται ότι έχει µελετήσει, µε 
σκοπό να συµµορφωθεί, τα εγκεκριµένα διαγράµµατα της µελέτης καθώς και τα λοιπά στοιχεία του έργου, τα 
οποία περιλαµβάνονται στον φάκελο της µελέτης του έργου και ότι αυτά συνιστούν τη βάση της σύµβασής του. 
12.5 Παράλειψη του αναδόχου προς ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της 
σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς τη σύµβαση. 
12.6 Επισηµαίνεται ότι, προκειµένου να τηρηθεί η καθορισθείσα για την παρούσα εργολαβία προθεσµία, ο 
ανάδοχος είναι δυνατόν να υποχρεωθεί σε συνεχή εργασία µέχρι και ολόκληρο 24ωρο (τρεις βάρδιες), µη 
εξαιρουµένων Κυριακών και Εορτών.  Για την ενδεχόµενη αυτή συνεχή εργασία, ο ανάδοχος δεν δικαιούται 
καµία αποζηµίωση, έστω και αν διαταχθεί από την Υπηρεσία και οδηγήσει τελικά σε ολοκλήρωση των 
τµηµάτων ή όλου του έργου πριν λήξουν οι αντίστοιχες µερικές ή ολικές προθεσµίες. 
12.7 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 τόσο για την εφαρµογή της 
µελέτης όσο και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης 
φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την 
ευθύνη αυτή. 
12.8 Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 
χρησιµοποιήσει, την χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών τευχών και σχεδίων. 
 
Άρθρο 13: Προστατευτικά µέτρα κυκλοφορίας. 
13.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος κατά το στάδιο εκτελέσεως των να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και 
σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής 
του έργου, σύµφωνα µε: 
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι: 
«Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ. ΥΠΕΚΑ και τ. ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και 
µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την 
κυκλοφορία πεζών» 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν. 2696/99 (αρ. 9 – 11 και 
αρ.52) και την τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46) και γενικά όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
13.2 Οι απαιτούµενες εργασίες σήµανσης και εξοπλισµού εκτροπών ή παρακάµψεων της 
κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου θα εκτελούνται βάσει µελέτης συντασσόµενης από τον 
ανάδοχο (χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή) ελεγχόµενης από την Υπηρεσία, την ∆/νση Π.Ε.Χ.Ω. της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης (έκδοση απόφασης) και τέλος της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Κοµοτηνής 
(έκδοση απόφασης). 
13.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελέσει πληµµελώς τη σήµανση υπόκειται σε ανέκκλητη ποινική ρήτρα 
15 € για κάθε κακώς τοποθετηµένο σήµα, ή µη τοποθετηµένο στη θέση που επιβάλλεται. 



 -  - 7 

 

13.4 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβεί στην έγκαιρη εκτέλεση της σηµάνσεως που αναφέρθηκε 
ανωτέρω, η Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρµογή των κυρώσεων των προβλεποµένων από τις κείµενες 
διατάξεις "περί δηµοσίων έργων" στις οποίες περιλαµβάνεται και η περί εκπτώσεως του εργολάβου κύρωση, 
µπορεί να εκτελέσει την σήµανση σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, ο οποίος δεν παύει και στην 
περίπτωση αυτή να έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε ατύχηµα που θα συµβεί από την αµέλειά του αυτή. Η 
δαπάνη για την εκτέλεση της σε βάρος του αναδόχου εργασίας εκπίπτει από τον Λογαριασµό του. 
 
Άρθρο 14: Εξασφάλιση της κυκλοφορίας. 
14.1 Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, τα κατάλληλα µέτρα κατά την εκτέλεση των 
εργασιών της εργολαβίας του, ώστε να µη παρεµποδίζεται η κυκλοφορία γενικά οχηµάτων και πεζών (από τη 
διακίνηση των µηχανικών µέσων, την εκτέλεση των έργων, την απόθεση υλικών, τη δηµιουργία βοηθητικών 
εγκαταστάσεων και κατασκευών κ.λ.π.), όπως π.χ. κατασκευή µικρού µήκους οδών παράκαµψης ή 
προσπελάσεων πεζών προς οικοδοµές ή αγρούς. 
14.2 Επίσης, πρέπει να έχει υπόψη του  ότι δεν µπορεί να κυκλοφορεί όχηµα βάρους µεγαλύτερου από εκείνο 
για το οποίο έχει υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώµατος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του . 
Για το λόγο αυτό πρέπει προηγουµένως, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές, να εξακριβώνει την αντοχή του 
οδοστρώµατος και των καταστρωµάτων των γεφυρών και άλλων τεχνικών έργων της οδού. 
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η διέλευση βαρέων οχηµάτων ή µηχανηµάτων, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος, πάντα µετά από συνεννόηση µε τις αρµόδιες αρχές, να κάνει τις αναγκαίες ενισχύσεις, 
αντιστηρίξεις κ.λ.π. ή να βρει οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαβάσεως. 
14.3 Οπωσδήποτε είναι υποχρεωµένος να συντηρεί τους δρόµους που χρησιµοποιεί, σε όλη τη διάρκεια της 
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση εκ µέρους του ∆ηµοσίου. 
 
Άρθρο 15: Μέτρα προστασίας των κατασκευών και εργασίες παραλλαγής δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λ.π. 
15.1 Κάθε είδους εργασίες όπως εκσκαφών, κατασκευής τεχνικών έργων, οδοστρωσίας κ.λ.π. θα πρέπει να 
εκτελούνται µε ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις κάθε φύσης που παραµένουν.  
Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι οικοδοµές, οδοστρώµατα, περιφράξεις, τεχνικά έργα, δίκτυα κοινωφελών 
οργανισµών ή κοινοτικών ή ιδιωτικών εκµεταλλεύσεων όπως αρδευτικά φρέατα, αρδευτικοί αύλακες, δίκτυα 
τροφοδοτικά ή διανοµής ηλεκτρικού, νερού, τηλεφωνοδότησης κ.λ.π. Η επιζητούµενη ιδιαίτερη προσοχή 
αποσκοπεί στο να αποφευχθούν ζηµιές, ατυχήµατα, βλάβες, δυσλειτουργίες κ.λ.π. για τις οποίες ο ανάδοχος 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Όπου η επίβλεψη κρίνει ότι απαιτείται αντιστήριξη των παρειών της εκσκαφής 
του χάνδακα των σωληνώσεων (π.χ. λόγω κυκλοφορίας οχηµάτων ή οικοδοµής κοντά στο όρυγµα), ο 
ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόσει το κατάλληλο σύστηµα αντιστήριξής τους χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
15.2 Οποιαδήποτε ζηµία, η οποία οφείλεται σε αµέλεια του αναδόχου ή στον τρόπο µε τον οποίο εκτελεί αυτός 
το έργο ή σε αµέλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού των έργων, βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο οποίος 
είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει µε δαπάνες του. 
15.3 Καµία αξίωση του αναδόχου από τις παραπάνω αναφερθείσες αιτίες θα γίνει αποδεκτή.  Οι τιµές του 
Τιµολογίου είναι ενιαίες και αµετάβλητες, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες κυκλοφορίας ή άλλου αιτίου, την έκταση 
των εργασιών και τη δυνατότητα ή το συµφέρον χρήσης µηχανικών µέσων (ελαφρών, µεσαίων, βαρέων) ή 
εκτέλεσης µε τα χέρια. 
15.4 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι σε µερικά τµήµατα του εύρους κατάληψης των έργων και κοντά 
σ' αυτά, πιθανό να βρίσκονται στύλοι της ∆ΕΗ και ΟΤΕ, σωλήνες ύδρευσης κ.λ.π. Έτσι, θα παραστεί ανάγκη, 
παράλληλα προς τις εργασίες κατασκευής των έργων που θα εκτελούνται από αυτόν, να εκτελεσθούν από τις 
αρµόδιες εταιρείες ή Οργανισµούς, Υπηρεσίες ή και τον ίδιο και εργασίες για τη µετατόπιση στύλων ή την 
αποµάκρυνση γραµµών κ.λ.π. 
15.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενεργεί και να οχλεί τις παραπάνω εταιρείες, Οργανισµούς Κοινής 
Ωφελείας κ.λ.π. για την επίσπευση της αποµάκρυνσης των πιο πάνω εµποδίων, να διευκολύνει απροφάσιστα 
την εκτέλεση των εργασιών αυτών χωρίς να δικαιούται να προβάλει οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσής του για 
καθυστερήσεις ή δυσχέρειες που παρουσιάζονται στο κυρίως έργο του από την εκτέλεση των παραλλήλων 
εργασιών αποµάκρυνσης στύλων, µετατόπισης γραµµών κ.λ.π.  Αντίθετα, αυτός οφείλει κατά την εκτέλεση των 
έργων να λάβει όλα τα µέτρα για να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις των πιο πάνω εταιρειών. 
Σε περίπτωση που τυχόν συµβούν τέτοιες βλάβες, θα βαρύνουν οπωσδήποτε τον ανάδοχο. 

 
Άρθρο 16: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους - Φθορές από 
εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο - Καθαρισµός κατασκευών - εργοταξίων - εγκαταστάσεων. 
16.1 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να µη παρεµποδίσει την εκτέλεση εργασιών από την Υπηρεσία ή από άλλους 
εργολήπτες που χρησιµοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στην 
σύµβασή του. 
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Αντίθετα, υποχρεώνεται να τους διευκολύνει µε τα µέσα που αυτός χρησιµοποιεί (ικριώµατα κ.λ.π.), 
ρυθµίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσής των εργασιών, ώστε να µη παρεµβάλει κανένα εµπόδιο στις εργασίες που 
εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους. 
Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συµπεριφέρεται και µε τα συνεργεία ή τους εργολάβους των εταιρειών και 
Οργανισµών Κοινής Ωφελείας που θα εργάζονται στην περιοχή ή τις παρυφές της περιοχής του έργου. 
16.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανοίγει, να µορφώνει και να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση τις 
απαιτούµενες, µε βάση τις ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές 
και αύλακες, για τον εντοιχισµό σωλήνων ή οποιοδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καµία 
ιδιαίτερη αποζηµίωση γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά του. 
16.3  Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών, και αυλακών σε 
κατασκευές από σκυρόδεµα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα µηχανικού. 
16.4 Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε κατασκευή, 
βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που 
υπέστησαν την ζηµιά ή την φθορά, στην πρότερή τους κατάσταση. 
16.5 Κατά τις εργασίες που εκτελούνται σε κτίρια για την καθαίρεση και απόρριψη των αποξηλωθέντων υλικών 
σε οποιοδήποτε ύψος από τη στάθµη εδάφους όπου θα χρησιµοποιηθούν σπονδυλωτά µέσα µεταφοράς 
(αγωγοί ή χωνιά) αυτά θα σφραγιστούν πλήρως στην έξοδό τους, προς το κάδο απόρριψης, µε χονδρό νάιλον ή 
άλλο κατάλληλο υλικό ώστε να αποφευχθεί η αιώρηση σκόνης στο χώρο. 
16.6 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τµήµατος του έργου ή του όλου έργου 
µετά την περαίωση του, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από όλους τους χώρους του εργοταξίου και των γύρω 
δρόµων, κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίµµατα, µηχανήµατα, εργαλεία, ικριώµατα, προσωρινές 
προστατευτικές κατασκευές και περιφράγµατα, πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει µε 
ειδικευµένο προσωπικό όλους τους χώρους του κτιρίου και του εργοταξίου, για την παράδοσή τους, απολύτως 
καθαρών και γενικά να µεριµνήσει για ότι απαιτείται, ούτως ώστε το έργο να παραδοθεί καθ' όλα έτοιµο για 
χρήση και λειτουργία. 
16.7 Αν µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις πάρα πάνω εργασίες, µέσα σε 
χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές 
εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούµενης από την αµέσως 
επόµενη πληρωµή. 
 
Άρθρο 17:  ΜΠΕ - Προστασία Βλάστησης & Περιβάλλοντος 
1. Οι παρακάτω όροι είναι υποχρεωτικοί για την τήρηση τους και αφορούν:  
- Στον κύριο του έργου 
- Στις αρµόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου υπηρεσίες και φορείς 
- Στους προϊστάµενους των παραπάνω υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να µεριµνούν για την εφαρµογή τους και 
να ελέγχουν την τήρηση τους 
- Σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρµοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασµό, έγκριση, 
δηµοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν στην 
κατασκευή και λειτουργία του έργου    
- Στον ανάδοχο του έργου, στο µέρος που τον αφορούν 
2. Τα απαιτούµενα για την κατασκευή του έργου υλικά, θα προµηθεύονται από δανειοθαλάµους ή λατοµεία που 
λειτουργούν νόµιµα και είναι εφοδιασµένα µε την απαιτούµενη απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, τους 
οποίους θα τηρούν πλήρως. Απαγορεύεται η δηµιουργία λατοµείου για τις ανάγκες του έργου. Όλες οι 
απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις των παραπάνω χώρων θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να συνοδεύουν την 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την Μ.Π.Ε. που τη συνοδεύει και να επιδεικνύονται σε κάθε 
αρµόδιο (εάν έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την Μ.Π.Ε). 
3. Η περίσσεια των υλικών από τις εκσκαφές, που δεν θα χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου, θα 
οδηγηθούν σε χώρους υποδοχής µπαζών που λειτουργούν στα όρια του αγροκτήµατος, όπου εκτελούνται  οι 
εργασίες.  
4. Απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη, έστω και προσωρινά, µπαζών και άλλων αδρανών σε κοίτες ρεµάτων, 
χειµάρρων κ.λ.π., καθώς και σε επιφάνειες µε αξιόλογη βλάστηση. Οι θέσεις απόθεσης των υλικών αυτών δεν 
θα φέρουν κάλυψη, δεν θα εµποδίζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, θα απέχουν τουλάχιστον 250 µ. από 
οικισµούς, κτίσµατα κ.λ.π. και θα γίνεται διαµόρφωση των υλικών ώστε να εναρµονίζονται µε το περιβάλλον της 
περιοχής.   
5. Σε περίπτωση που κατά τις εργασίες εκσκαφών εντοπιστούν αρχαιολογικά ευρήµατα, να διακοπούν οι 
εργασίες και να ειδοποιηθεί άµεσα η αρχαιολογική υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες για την 
κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία της αρµόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας και σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις της. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου. 
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6. Κάθε είδους σκουπίδια, παλιά ανταλλακτικά και µηχανήµατα, λάδια κ.λ.π., θα συλλέγονται και θα 
αποµακρύνονται από τον χώρο του έργου. Η διάθεση τους θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
7. Απαγορεύεται η καύση υλικών κάθε µορφής (παλιά λάστιχα, λάδια κ.λ.π.). 
8. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιµα κ.λ.π., 
καθώς επίσης απαγορεύεται η διάθεση αυτών στο έδαφος. Η διαχείριση των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων θα 
γίνεται σύµφωνα µε το Π.∆. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α’ /2-3-2004).  
9. Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου να µην παρακωλύεται η κυκλοφορία , ενώ θα πρέπει να ληφθούν 
όλα τα προειδοποιητικά και προστατευτικά µέτρα που είναι απαραίτητα για την ασφαλή και ανεµπόδιστη 
διέλευση των οχηµάτων. 
10. Η διέλευση φορτηγών που µεταφέρουν υλικά για το έργο µέσα από κατοικηµένες περιοχές , να περιοριστεί 
στο ελάχιστο. Σε κάθε περίπτωση που µεταφέρονται υλικά χύδην (άµµος, χαλίκι, µπάζα κ.λ.π.) οι καρότσες των 
φορτηγών θα πρέπει να είναι καλυµµένες.  
11. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα πρόληψης και καταστολής πυρκαγιάς από την λειτουργία 
των µηχανηµάτων ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος µετάδοσης της στις παρακείµενες περιοχές. 
12. Σχετικά µε το θόρυβο ο ανάδοχος πρέπει να συµµορφώνεται προς όλες τις κείµενες διατάξεις της σχετικής 
νοµοθεσίας, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την µείωση στο ελάχιστο των µεγάλων 
ηχητικών εκποµπών και να εξασφαλιστεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών 
ορίων κατά την διάρκεια της κατασκευής.  
13. Επίσης για τον ανάδοχο ισχύουν τα κάτωθι: 
α. Να προφυλάσσει και προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση, όπως δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες 
εκτάσεις γύρω από το χώρο που του διατίθεται από την Υπηρεσία για την εκτέλεση των έργων, θα είναι δε 
υπεύθυνος για κάθε ζηµιά που θα προκαλέσει σε τρίτους λόγω αυθαίρετης κοπής ή βλάβης δένδρων ή θάµνων, 
απόθεσης υλικών, κακού χειρισµού των µηχανηµάτων ή καταπάτησης φυτεµένων περιοχών από µηχανικά 
µέσα ή προσωρινά έργα εκτροπής κ.λ.π.  Επίσης πρέπει να διευκολύνει τους κατοίκους της περιοχής για την 
µετάβασή τους στους αγρούς, παίρνοντας τα κατάλληλα µέτρα (κατασκευή διαβάσεων, διευκόλυνση 
αποχέτευσης αγρών κ.λ.π.) και για την αποφυγή άµεσων ή έµµεσων ζηµιών ή πρόκλησης πληµµύρων. Η 
Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για καταβολή δαπανών ή αποζηµιώσεων για τις παραπάνω 
αιτίες. 
β. Σε περίπτωση ζηµιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, που δεν προβλέπονται από 
την εγκεκριµένη µελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριµένες από την Υπηρεσία τροποποιήσεις της), ο 
ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ευθύνες που θα µπορούν να προκύψουν γι' αυτόν, είναι 
υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα ή το φυσικό περιβάλλον στην κατάσταση που βρισκόταν 
πριν από την εγκατάσταση του, µε δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται οποιασδήποτε χρηµατικής αποζηµίωσης ή 
παράτασης προθεσµίας. 
γ. Γίνεται ειδική επισήµανση ότι ο ανάδοχος θα πρέπει, κατά την εκτέλεση των χωµατουργικών εργασιών, να 
αποφεύγει να τραυµατίζει τον περιβάλλοντα χώρο µε πρόσθετες εκσκαφές (πέρα από αυτές που προβλέπονται 
στη µελέτη) ή µε απόρριψη διαφόρων προϊόντων ορυγµάτων. 
14. Ο ανάδοχος οφείλει σύµφωνα µε την παρ. 3β.3 του αρθ. 7 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010, µετά την 
αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης  να καταθέσει 
στην Υπηρεσία βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής 
διαχείρισης. 
  
Άρθρο 18: Υποχρεώσεις του Αναδόχου. 
Έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016. 
18.1 Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου που δεν συνεπάγονται ιδιαίτερη αµοιβή περιλαµβάνονται: 
α. Όλες οι δαπάνες που µνηµονεύονται στους Γενικούς Όρους του Τιµολογίου. 
β. Η τοποθέτηση πινακίδων µε την αναγραφή της επωνυµίας του έργου κ.λ.π. σε συνδυασµό µε το άρθρο  1 
της παρούσας. 
γ. Η κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που θα χρειασθούν για την εκτέλεση των 
εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα σύµβαση.  Επίσης οι τυχόν δαπάνες µίσθωσης χώρου, ή αγοράς 
των αναγκαίων εδαφικών λωρίδων για την κατασκευή των εργοταξιακών αυτών οδών. 
∆ιευκρινίζεται εδώ ότι η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία δέσµευση να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο καµία 
διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνης σχετιζόµενη µε δρόµους προσπέλασης, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που 
µπορεί να προκύψουν από την έλλειψή τους, ο δε ανάδοχος, σε περίπτωση έλλειψής τους, είναι υποχρεωµένος 
να προσαρµόσει την τεχνολογία, τα µέσα, το πρόγραµµα κ.λ.π. στις δεδοµένες τοπικές συνθήκες προκειµένου 
να εκτελεστεί η εργασία, ανεξάρτητα από τις τυχόν επιπλέον δαπάνες για τις οποίες η Υπηρεσία δεν θα του 
αναγνωρίσει καµία αποζηµίωση. 
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Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων.  ∆ιευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καµία καθυστέρηση ή 
τροποποίηση του προγράµµατος ή καταβολή αποζηµιώσεως που σχετίζονται µε τέτοια προβλήµατα, ενώ 
παράλληλα για τις αποθέσεις θεωρείται αυτονόητο ότι θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να µη 
δηµιουργηθούν προβλήµατα στο περιβάλλον και να έχουν την έγκριση των αρµοδίων Αρχών και της 
Επίβλεψης. 
δ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει µετά την εγκατάστασή του και χωρίς επιβάρυνση του κυρίου 
του έργου, το Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) σύµφωνα 
µε το Π.∆.305/96. 
18.2 Όλες οι δαπάνες για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του αναδόχου ή άλλων που 
προβλέπονται ρητά σε άλλα άρθρα της παρούσας, του Τιµολογίου και των λοιπών Όρων ∆ηµοπράτησης, 
καταβάλλονται από τον ανάδοχο και θεωρούνται ότι έχουν ληφθεί υπόψη στις τιµές προσφοράς για την 
εκτέλεση του έργου.  Οι χρόνοι για την εκπλήρωση των ειδικών υποχρεώσεων, όπως και οι απαιτούµενοι για τις 
απαντήσεις ή εγκρίσεις της Υπηρεσίας, συµπεριλαµβάνονται στις κατά το άρθρο 6 προθεσµίες εκτέλεσης του 
έργου. 
18.3 Ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των διατάξεων που απαιτούνται από 
το νόµο για την εφαρµογή των επιβαλλοµένων µέτρων ασφαλείας σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 138 του Ν. 4412/2016. 
18.4 Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις διατάξεις της περί εργατών και εργασίας 
Νοµοθεσίας, και να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται µεθοδικά, για αποφυγή 
άµεσων ή έµµεσων ζηµιών ή ατυχηµάτων.  Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη ή υποχρέωση για 
καταβολή αποζηµίωσης για τις ανωτέρω αιτίες. 
18.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, χωρίς καµία αντίρρηση, τυχόν ηµιτελείς εργασίες που έχουν 
εκτελεσθεί µε παλαιότερη εργολαβία ή από ∆ηµόσιες Υπηρεσίες να παραλάβει και να ενσωµατώσει τα 
υπάρχοντα επί τόπου υλικά, µηχανισµούς, συσκευές κ.λ.π. η προµήθεια των οποίων έχει γίνει µε άλλη 
εργολαβία ή απ' το ∆ηµόσιο κ.λ.π. 
∆ιευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος θα αποζηµιωθεί για όλες τις ανωτέρω εργασίες µε τις τιµές µονάδας του 
Τιµολογίου, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση λόγω ειδικών δυσχερειών δυσµενών συνθηκών κ.λ.π. 
Επίσης θα ενσωµατώσει κατά προτεραιότητα τα τυχόν παραδοθησοµένα σ' αυτόν υλικά, συσκευές κ.λ.π. 
18.6 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για την έκδοση κάθε 
κατά νόµο αδείας, καθιστάµενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων 
που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης υποχρεώνεται να υποβάλει τις αναγκαίες αιτήσεις για 
παροχές και συνδέσεις µε ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ∆ΕΥΑΚ κλπ. και να καταβάλει κάθε δυνατή φροντίδα για την 
πραγµατοποίηση τους. 
18.7 Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζηµιά που θα γίνει από αυτόν ή το προσωπικό του στο υπό εκτέλεση έργο 
ή εις βάρος τρίτων. Υποχρεούται επίσης να τηρεί τις κείµενες διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, τις σχετικές 
µε την πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων και όλους γενικά τους ισχύοντες κανονισµούς. 
18.8 Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε δαπάνες του, να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χώρους 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων. ∆ιευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία δεν θα αναγνωρίσει καµία καθυστέρηση ή 
τροποποίηση του προγράµµατος ή καταβολή αποζηµιώσεως που σχετίζονται µε τέτοια προβλήµατα, ενώ 
παράλληλα για τις αποθέσεις θεωρείται αυτονόητο ότι θα γίνονται σε θέσεις και κατά τρόπο που να µη 
δηµιουργηθούν προβλήµατα στον πέριξ του έργου χώρο και να έχουν την έγκριση των αρµοδίων Αρχών και 
της Επίβλεψης. 
18.9 Ο ανάδοχος θα πρέπει να φυλάσσει και να διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και τα µέσα 
οποιασδήποτε φύσεως, περιλαµβανοµένης και της ιδιοκτησίας του δηµοσίου καθώς και της εκτελούµενης απ΄ 
αυτόν εργασίες. Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότου για την περίφραξη ή την απαιτούµενη ειδική φύλαξη της 
περιουσίας αυτής θα εκτελείται από τον εργολάβο, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση. Σχετικές διαταγές της 
υπηρεσίας εκτελούνται από τον εργολάβο και σε αντίθετη περίπτωση τα µέτρα προστασίας φυλάξεως ή 
διατηρήσεως, λαµβάνονται από τον εργοδότη ή αντίστοιχο αρµόδιο φορέα και οι σχετικές δαπάνες 
καταλογίζονται στον εργολάβο. 
18.10 Ο ανάδοχος πρέπει να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τις διατάξεις της περί εργατών και εργασίας 
Νοµοθεσίας, και να λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε η εργασία να εκτελείται µεθοδικά, για αποφυγή 
άµεσων ή έµµεσων ζηµιών ή ατυχηµάτων. Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη ή υποχρέωση για 
καταβολή αποζηµίωσης για τις ανωτέρω αιτίες. 
18.11 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος  να εφαρµόζει τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ-
1312/Β/24-8-10) «Μέτρα, όροι  και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από 
εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 
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18.12 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την ασφάλιση του έργου, σύµφωνα µε την παράγραφο 4, 
του άρθρου 144 του Ν. 4412/2016 (ισχύει για έργα προϋπολογισµού άνω των 500.000,00 € χωρίς ΦΠΑ).   

 
Άρθρο 19: Αδρανή υλικά – ∆ανειοθάλαµοι. 
19.1 Λατοµεία – Ορυχεία. 
α. Για τη λήψη των απαιτούµενων, για την εκτέλεση του έργου, αδρανών υλικών λατοµείου  ή ορυχείου κ.λ.π., η 
Υπηρεσία δεν θα παραδώσει στον ανάδοχο κανένα λατοµείο ή ορυχείο. 
Οι θέσεις που αναφέρονται στην µελέτη είναι ενδεικτικές για τον ανάδοχο. Η ευθύνη εξευρέσεως θέσεων 
εγκαταστάσεως και τρόπου οργανώσεως και λειτουργίας (τρόπος εκµεταλλεύσεως, έκταση και µορφή 
αποκαλύψεως, εγκατάσταση κονιοσυλλεκτών κ.λ.) ανήκει στον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος εποµένως θα φροντίσει να βρει και να χρησιµοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών, είτε 
µε µίσθωση, είτε µε αγορά των καταλλήλων θέσεων, ή ακόµα µε προµήθεια από τις ήδη λειτουργούσες 
επιχειρήσεις λατοµείων. 
Για την περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις 
κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του αναδόχου. Έτσι οι τιµές προσφοράς του αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου πρέπει να περιλαµβάνουν όλες τις απαιτούµενες από οποιοδήποτε λόγω πρόσθετες 
δαπάνες για την προµήθεια από ιδιωτικά ή κοινοτικά λατοµεία των αργών υλικών που θα είναι αναγκαία ή για 
την µίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών και ακόµα και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα 
απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων πηγών (και από άλλη προηγούµενη ή επόµενη 
εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνεις που απαιτούνται για την εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου) 
αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσµεύσεις και περιορισµοί που επιβάλλονται για την προστασία του 
περιβάλλοντος. ∆ιευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω απαιτούµενα αδρανή υλικά λατοµείου 
(οπωσδήποτε ασβεστολιθικής προέλευσης) ή ορυχείου κ.λ.π., για την κατασκευή  του έργου θα 
προµηθεύονται αποκλειστικά και µόνο από λατοµεία , τα οποία λειτουργούν νόµιµα και είναι 
εφοδιασµένα µε την απαιτούµενη απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, τους οποίους θα τηρούν 
πλήρως.   
β. Στις τιµές της προσφοράς του αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών 
προσπέλασης που θα απαιτηθούν και µεταφορών των υλικών που θα παρθούν από οποιαδήποτε πηγή. 
Στον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καµία αξίωση για πληρωµή άλλης αποζηµίωσης, λόγω πρόσθετων τυχόν 
µεταφορών, ή δυσµενών συνθηκών µίσθωσης, αγοράς βραχωδών εµφανίσεων ή λατοµείων, αποκάλυψης και 
δηµιουργίας ή εκµετάλλευσης και απόδοσης τούτων κ.λ.π. 
γ. Ο ανάδοχος έχει ακέραια την ευθύνη για την άριστη ποιότητα και το σύµφωνο προς τις προδιαγραφές 
(σκληρότητα, κοκκοµετρική διαβάθµιση, πλαστικότητα κ.λ.π.) των κάθε είδους υλικών που µπαίνουν στις 
εργασίες, γιατί εξυπακούεται ότι µε την υπογραφή της σύµβασης, ανέλαβε την υποχρέωση και την ευθύνη της 
έντεχνης εκτέλεσης των εργασιών µε δόκιµα υλικά.  Οποιοσδήποτε έλεγχος γίνεται από την Υπηρεσία δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα αυτού.  Συνεπώς, αν 
ορισµένες πηγές υλικών είναι, ή αποβούν ενδιάµεσα ακατάλληλες για την παροχή δόκιµων υλικών, πρέπει ο 
ανάδοχος παρακολουθώντας τούτο από δική του υποχρέωση, να αναζητήσει άλλες κατάλληλες πηγές. 
Τα παραπάνω αποτελούν συµβατική υποχρέωση του αναδόχου και ανάγονται στην αποκλειστική ευθύνη του. 
19.2 ∆ανειοθάλαµοι υλικών επιχωµάτων και αµµοχαλίκων. 
α. Για την λήψη των απαιτούµενων για την εκτέλεση του έργου δανείων γαιών και αµµοχαλίκων, υλικών, η 
Υπηρεσία δεν θα παραδώσει στον ανάδοχο κανένα δανειοθάλαµο. 
Η ευθύνη εξευρέσεως θέσεων δανειοθαλάµων υλικών επιχωµάτων ή αναχωµάτων και αµµοχαλίκων, τρόπου 
οργανώσεως της εκµεταλλεύσεως κ.λ.π., αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. 
Ο ανάδοχος εποµένως θα φροντίσει να βρει και χρησιµοποιήσει τις κατάλληλες πηγές αδρανών υλικών, που 
βρίσκονται στην εγγύτερη απόσταση από το έργο, είτε µε µίσθωση, είτε µε αγορά των καταλλήλων θέσεων ή 
ακόµα µε καταβολή των δικαιωµάτων χρήσεως λειτουργούντων κοινοτικών ή ιδιωτικών δανειοθαλάµων.  Για 
την περίπτωση αυτή η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για να απαλλοτριώσει εκτάσεις 
κατάλληλες για παραγωγή υλικών προς χρήση του αναδόχου. Έτσι, οι τιµές προσφοράς του αναδόχου για την 
κατασκευή του έργου πρέπει να περιλαµβάνουν όλες τις απαιτούµενες δαπάνες από ιδιωτικούς ή κοινοτικούς 
δανειοθαλάµους των υλικών που είναι αναγκαία ή για τη µίσθωση ή αγορά εκτάσεων για την παραγωγή αυτών 
και ακόµη και τις τυχόν επιβαρύνσεις που θα απαιτηθούν εξαιτίας σύγχρονης εκµετάλλευσης ορισµένων πηγών 
(και από άλλη προηγούµενη ή επόµενη εργολαβία µε τις σχετικές επιβαρύνσεις που απαιτούνται για την 
εµπρόθεσµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου) αφού παρθούν υπόψη όλες οι δεσµεύσεις και περιορισµοί που 
επιβάλλονται για την προστασία του περιβάλλοντος. ∆ιευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση τα απαιτούµενα 
υλικά για την επίχωση του έργου θα προµηθεύονται αποκλειστικά και µόνο από δανειοθαλάµους, οι 
οποίοι  λειτουργούν νόµιµα και είναι εφοδιασµένοι µε την απαιτούµενη απόφαση έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων, τους οποίους θα τηρούν πλήρως.   
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β. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωρίσει εγγράφως και εγκαίρως στην Επίβλεψη τις θέσεις λήψης δανείων και 
γενικότερα τις πηγές δανείων. 
Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη γνωστοποίηση ο ανάδοχος θα εκτελέσει δειγµατοληψίες ελέγχου 
καταλληλότητας. 
Στη συνέχεια, και πάντως όχι αργότερα από 20 ηµερολογιακές ηµέρες από τη γνωστοποίηση των θέσεων, θα 
υποβάλλονται στην Επίβλεψη: 
- ∆ιαγράµµατα τοπογραφικά των θέσεων δανειοληψίας µε εκτίµηση των κατά θέση ποσοτήτων που θα 
παρθούν. 
- Σχέδια εκσκαφής του δανειοθαλάµου, εφόσον πρόκειται είτε για δανειοθαλάµους από δηµόσιους χώρους είτε 
για δανειοθαλάµους από ιδιωτικούς χώρους και µάλιστα σε κοίτες χειµάρρων, στα οποία να φαίνεται η 
ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής όχλησης και η διασφάλιση των υδραυλικών απαιτήσεων και µε την 
προϋπόθεση ότι οι δανειοθάλαµοι  θα είναι σύµφωνοι µε την Μ.Π.Ε.. 
γ. Σε κάθε όµως περίπτωση και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, η Υπηρεσία, µε σκοπό την 
ελαχιστοποίηση του µεταφορικού έργου, διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει τον ανάδοχο να ερευνήσει και άλλες 
θέσεις ή ακόµη και να προµηθευθεί υλικά από υφιστάµενους εγγύτερα δανειοθαλάµους ή ορυχεία τα οποία η 
Υπηρεσία κρίνει κατάλληλα, µε την προϋπόθεση ότι οι χώροι δανειοθάλαµοι θα είναι σύµφωνοι µε την 
Μ.Π.Ε.. 
δ. Στις τιµές της προσφοράς του αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των οδών 
προσπέλασης που θα απαιτηθούν. Στον ανάδοχο δεν θα αναγνωριστεί καµιά αξίωση για πληρωµή άλλης 
αποζηµίωσης λόγω δυσµενών συνθηκών µίσθωσης ή άλλης οποιασδήποτε αιτίας. 
 
Άρθρο 20: Σκυροδέµατα –Χάλυβες οπλισµένου σκυροδέµατος 
Στην εκτέλεση των εργασιών οπλισµένου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας αντοχής ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να συµµορφωθεί πλήρως µε τις διατάξεις των παρακάτω Κανονισµών:  
 

� του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 (ΚΤΣ-2016), όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 
Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφαση (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016) και η υπ’ αριθµ. ∆ΝΣγ/72602/ΦΝ 
29/05-12-2016 (ΦΕΚ 4007/Β/14-12-2016) απόφαση τροποποίησής της. 

� του Ελληνικού Κανονισµού Οπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ-2000), ο οποίος εγκρίθηκε µε την 
υπουργική Αποφ-∆17α/116/4/ΦΝ 429/18-10-2000 (ΦΕΚ 1329/Β/06-11-2000).  

� των ακόλουθων διορθώσεων παροραµάτων του ΕΚΩΣ-2000: ΦΕΚ 1153/Β/12-08-2003, Αποφ-
∆17α/115/10/ΦΝ 429/07-08-2003 και ΦΕΚ 1306/Β/12-09-2003, Αποφ-∆17α/115/10/ΦΝ 429/07-08-
2003. 

� της συµπλήρωσης του Ελληνικού Κανονισµού Οπλισµένου Σκυροδέµατος ΕΚΩΣ-2000, ΦΕΚ 447/Β/05-
03-2004, Αποφ-∆17α/32/10/ΦΝ 429/20-02-2004. 

� της τροποποίησης της Απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κανονισµού Οπλισµένου Σκυροδέµατος 
ΕΚΩΣ-2000, ΦΕΚ 576/Β/28-04-2005, Αποφ-∆17α/78/4/ΦΝ 429/21-04-2005. 

� της τροποποίησης των διατάξεων του ΕΚΩΣ-2000, ΦΕΚ 270/Β/16-03-2010, Αποφ-∆17α/01/45/ΦΝ 
429/03-03-2010.  

� του Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού 2000 (ΕΑΚ-2000), ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπουργική 
Αποφ- ∆17α/141/3/ΦΝ 275/15-12-1999 (ΦΕΚ 2184/Β/20-12-1999). 

� της τροποποίησης και συµπλήρωσης της Απόφασης έγκρισης του ΕΑΚ-2000, ΦΕΚ 781/Β/18-06-2003, 
Αποφ-∆17α/67/1/ΦΝ 275/06-06-2003 και ΦΕΚ 1153/Β/12-08-2003, Αποφ-∆17α/113/1/ΦΝ 275/07-08-
2003. 

� της τροποποίησης διατάξεων του ΕΑΚ-2000, λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισµικής 
Επικινδυνότητας, ΦΕΚ 1154/Β/12-08-2003, Αποφ-∆17α/115/9/ΦΝ 275/07-08-2003. 

� της τροποποίησης των διατάξεων του ΕΑΚ-2000, ΦΕΚ 270/Β/16-03-2010, Αποφ-∆17α/10/44/ΦΝ 
275/03-03-2010.      

� του Νέου Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος 2008 (ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 
και ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008). 

20.1 Σκυροδέµατα 
Οι µελέτες σύνθεσης για όλα τα σκυροδέµατα, µε κρίσιµα τα σκυροδέµατα µεγάλης κατηγορίας αντοχής C20/25 
ή µειωµένης υδατοπερατότητας (βάθος διεισδύσεως κατά DIN 1048 ή <  =5 CM) θα είναι της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας. Στεγανοποιητικό υλικό µάζας σκυροδεµάτων, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας και σε αναλογία που 
προβλέπουν οι προδιαγραφές του υλικού θα τοποθετηθεί στα περιµετρικά τοιχώµατα και στύλους υπογείου, ή 
στα δάπεδα επί εδάφους των κτιρίων ή στους τοίχους αντιστήριξης, εάν οι αναλογίες των υλικών της µελέτης 
σύνθεσης δεν εξασφαλίζουν τη µειωµένη υδατοπερατότητα. 
Παραγωγή – ∆ιάστρωση – Συντήρηση και Έλεγχοι σκυροδέµατος. 
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Έχουν ισχύ οι διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 (ΚΤΣ-2016), όπως εγκρίθηκε µε την 
υπ’ αριθ. Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφαση (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016) και η υπ’ αριθµ. ∆ΝΣγ/72602/ΦΝ 
29/05-12-2016 (ΦΕΚ 4007/Β/14-12-2016) απόφαση τροποποίησής της. 
 20.2 Χάλυβες οπλισµένου σκυροδέµατος 
Οι χάλυβες του οπλισµένου σκυροδέµατος θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Χαλύβων (ΝΚΤΧ 2008), του ΕΚΩΣ και της στατικής µελέτης. Θα διαµορφωθούν και θα τοποθετηθούν 
στον ξυλότυπο µε τις διατοµές, τη µορφή και τις αποστάσεις που προβλέπονται στα σχέδια των 
ξυλοτύπων. Ο χάλυβας και η επιχείρηση διαµόρφωσης του οπλισµού, εάν η διαµόρφωση δεν γίνεται 
στο εργοτάξιο θα είναι της εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  
 
Άρθρο 21: Τσιµέντα. 
21.1 Οι τύποι τσιµέντου που θα χρησιµοποιηθούν στην παρούσα εργολαβία πρέπει να συµµορφώνονται µε τις 
απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 ‘’Τσιµέντο – µέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 
συµµόρφωσης για τα κοινά τσιµέντα’’.          
α.Τύπος CEM I Ι     Τσιµέντο Πόρτλαντ (PORTLAND)          
β.Τύπος CEM II Α  Σύνθετο τσιµέντο  Πόρτλαντ (PORTLAND)                   
γ.Τύπος IV Πόρτλαντ ανθεκτικό σε θειικά (PORTLAND SULFATE RESISTING), που προβλέπεται να 
χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις που ήθελαν συναντηθεί δυσµενείς συνθήκες υπόγειων νερών. 
Επίσης είναι δυνατή και η χρησιµοποίηση των υπόλοιπων τύπων τσιµέντου του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1,  αν 
τυχόν ήθελε υπάρξει αιτιολογηµένη πρόταση σύµφωνα µε τις συνθήκες του έργου  από τη µελέτη σύνθεσης και 
µετά από έγκριση της Υπηρεσίας.     
21.2 Τα τσιµέντα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και σύµφωνα µε το Ε.Ν. 
197-1 και το Π∆ 244/1980 για τον τύπο IV , να φέρονται δε στο εργοτάξιο και να αποθηκεύονται σε ειδικά σιδηρά 
"σιλός".          
Στην περίπτωση που προβλέπεται χρησιµοποίηση περισσοτέρων  τύπων ή και κατηγοριών τσιµέντου και εφ' 
όσον προβλέπεται σύγχρονη χρησιµοποίησή τους σύµφωνα µε το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου, τότε θα 
πρέπει να προβλεφθεί τοποθέτηση διαφορετικών "ΣΙΛΟΣ" για τα διάφορα είδη µε σαφείς ενδείξεις διαχωρισµού. 
Για µικροποσότητες τσιµέντου είναι δυνατό να επιτραπεί κατόπιν εγκρίσεως της  υπηρεσίας να προσκοµισθεί 
στο εργοτάξιο µέσα σε χάρτινους σάκους µε ανέπαφη την σφραγίδα ασφαλείας και να τοποθετηθεί µέχρι τη 
χρησιµοποίησή του σε αποθήκες, όπου  θα προστατεύεται τελείως από την υγρασία και τις καιρικές µεταβολές. 
21.3 Οι αποθήκες χαρτοσάκκων τσιµέντου θα πρέπει να είναι κλειστές, αλλά να αερίζονται καλά. Η αποθήκευση 
θα πρέπει να γίνεται πάνω σε ξύλινα δάπεδα, που θα βρίσκονται τουλάχιστον 0,30 µ. ψηλότερα από το έδαφος, 
ώστε να µην κινδυνεύει το τσιµέντο από τις βροχές και την υγρασία. 
21.4 Όµοια πρέπει να γίνεται έγκαιρα η κατάλληλη πρόβλεψη,  ώστε να υπάρχει πάντοτε στο εργοτάξιο αρκετή 
ποσότητα τσιµέντου για την απρόσκοπτη πρόοδο των έργων και την πρόληψη κάθε έλλειψής τους. ∆ηλώνεται 
δε σαφώς, ότι κάθε καθυστέρηση των έργων από αυτή την αφορµή θα βαρύνει τον ανάδοχο και µόνον αυτόν.     
21.5 Επί πλέον ο ανάδοχος υποχρεούται να αποθηκεύσει χωριστά τις διάφορες προµήθειες τσιµέντου, σε 
τρόπο ώστε να γίνεται δυνατή κάθε στιγµή η δειγµατοληψία τους και κατ' ακολουθία ο εντοπισµός των 
αποτελεσµάτων αυτής σε τελείως καθορισµένη ποσότητα. Τσιµέντο που έχει υποστεί βλάβη από την 
πολυκαιρία ή περιέχει όγκους ή βώλους που έχουν σκληρυνθεί τόσο, ώστε να µην διαλύονται µε ελαφριά 
συµπίεση του χεριού, θα αποµακρύνεται αµέσως από το εργοτάξιο. 
21.6 Η Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει ανά 50 τόνους τσιµέντου εργαστηριακή δοκιµή του τσιµέντου, σύµφωνα µε 
το Ε.Ν. 197-1 και τις διατάξεις του Π∆ 244/1980 για τον τύπο IV, µε φροντίδα και δαπάνες του Αναδόχου. 
21.7 Τσιµέντο ακατάλληλο ή µη σύµφωνο προς τις  παραπάνω διατάξεις θα αποµακρύνεται αµέσως από το 
εργοτάξιο 

 
Άρθρο 22: Εργαστηριακοί έλεγχοι. 
Ο ανάδοχος του έργου, ως άµεσα και κυρίως υπεύθυνος για την έντεχνη εκτέλεση των διαφόρων εργασιών, 
υποχρεούται να προβαίνει στους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους και εργαστηριακές δοκιµές του έργου 
ή τµηµάτων του, όπως καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, εκτελώντας προς τούτο, αντιπροσωπευτικούς 
δειγµατοληπτικούς ελέγχους. 
Όλες οι ανωτέρω δοκιµασίες θα γίνονται, κατά την κρίση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του Εργοδότη, σε 
καταλλήλως αναγνωρισµένα Εργαστήρια δοκιµών και Ποιοτικού ελέγχου, µε µέριµνα και µε δαπάνες του 
αναδόχου και µε έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας του Εργοδότη. 
Σχετικά µε τον ελάχιστο αριθµό των ελέγχων εφαρµογή έχουν τα κατωτέρω που επέχουν θέση συµβατικού 
στοιχείου, καθώς και οι εργαστηριακοί έλεγχοι που αναφέρονται στις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές( ΕΤΕΠ). 
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Α. Συµπυκνώσεις 
1. Σκάφης ορυγµάτων ή εδράσεως επιχωµάτων ανά 300 µ. µήκους ή µικρότερου αυτοτελούς τµήµατος σε κάθε 
κλάδο οδού ∆οκιµή 1 
2. Επιχωµάτων και στρώσεως εξυγιάνσεως ανά 1.000 Μ

3
 συµ. όγκου ∆οκιµή 1 

3. Υποβάσεων και βάσεων µηχανικώς σταθεροποιουµένων σε κάθε στρώση ανά 300 µ. µήκους κλάδου οδού 
∆οκιµή 1 
4. Βάσεων σταθεροποιουµένων µε τσιµέντο ανά 200 µ. κλάδου οδού ∆οκιµή 1 
5. Ασφαλτικών επιστρώσεων ανά 200 µ. µήκους κλάδου οδού ∆οκιµή 1 
  

Β. Έλεγχος κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως 
1. Σε αδρανή τεχνικών έργων (σκυροδέµατα), οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 300 Μ3  ∆οκιµή 1 
2. Σε αδρανή στραγγιστήρων ή άλλων ειδικών κατασκευών (π.χ. Β.4500, π.χ. λεπτά σκυροδέµατα κ.λ.π.) ανά 
200 Μ3 ∆οκιµή 1 
  
Γ. Έλεγχοι πλαστικότητας και ισοδυνάµου άµµου 
1. Σε αδρανή σκυροδεµάτων ανά 300 Μ

3
 ∆οκιµές 3 

2. Σε αδρανή οδοστρωσίας και ασφαλτικών ανά 500 Μ
3
 ∆οκιµή 1 

3. Σε στρώσεις εξυγιάνσεως ανά 1000 Μ
3
 ∆οκιµή 

 
∆. Έλεγχοι δοκιµίων σκυροδέµατος 
Όπως αυτοί προβλέπονται στον Κανονισµό Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος 2016 (ΚΤΣ-2016), όπως 
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Γ.∆.Τ.Υ./οικ.3328/12-05-2016 απόφαση (ΦΕΚ 1561/Β/02-06-2016) και η υπ’ αριθµ. 
∆ΝΣγ/72602/ΦΝ 29/05-12-2016 (ΦΕΚ 4007/Β/14-12-2016) απόφαση τροποποίησής της. 
  
Ε. Έλεγχος ποσοστού ασφάλτου και κοκκοµέτρηση ασφαλτοµίγµατος  
1. Ανά 200 M3 χαλαρού όγκου ∆οκιµή 1. 
 
ΣΤ. Έλεγχος χαρακτηριστικών ασφαλτοσκυροδέµατος κατά MARSALL 
1. Ανά 400 M3 χαλαρού όγκου ασφαλτοµίγµατος και πάντως µία (1) δοκιµή ανά        

5.000 M2 στρώσης τάπητα ∆οκιµή 1. 
Πριν την έναρξη οποιασδήποτε ασφαλτικής εργασίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει στην 
Υπηρεσία µελέτη σύνθεσης ασφαλτοµίγµατος. 
            
Ζ. Υγεία πετρωµάτων 
Για τα κάθε είδους αδρανή από την ίδια πηγή ανά 10.000 Μ3 ή κλάσµα αυτών, αν πρόκειται για πηγή από την 
οποία λαµβάνεται αδρανές υλικό σε µικρότερη ποσότητα, ∆οκιµή 1.  
           
Η. Έλεγχος προσδιορισµού υγρασίας 
Για τα αδρανή των βάσεων των σταθεροποιουµένων µε τσιµέντο ανά δύο ώρες εργασίας ∆οκιµή 1. 
  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν στην περίοδο της κανονικής παραγωγής και εκτελέσεως των έργων και όχι στην 
περίοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, οπότε οι εκτελούµενες πολλαπλές δοκιµές για τη ρύθµιση της 
παραγωγής δεν λαµβάνονται υπόψη στον ελάχιστο όπως ανωτέρω αριθµό δοκιµών. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται, µε ευθύνη και µε δαπάνες του, να παρουσιάζει και να κοινοποιεί στην Επιβλέπουσα 
το έργο Υπηρεσία του Εργοδότη, εντός δύο (2) ηµερών από τον έλεγχο, τα αποτελέσµατα, και να υποβάλλει τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου και εργαστηριακών δοκιµών που πραγµατοποιεί, καταλλήλως 
υπογεγραµµένα και θεωρηµένα από το Εργαστήριο, που εκτέλεσε τις δοκιµασίες αυτές. 
Οποιοσδήποτε έλεγχος ή δοκιµασία, που θα αφορά είτε σε υλικά είτε σε εργασία, δεν θα παρέχει στον ανάδοχο 
το δικαίωµα να προβάλλει αξίωση ή αίτηµα, επιζητώντας παράταση προθεσµίας για χρονικό διάστηµα ανάλογο 
µε αυτό που θα χρειασθεί, για να διαπιστωθεί ότι τα υλικά ή η εργασία είναι ή δεν είναι δόκιµα. 
 
Άρθρο 23: Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) 
Έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 24: Ποιοτικός έλεγχος των έργων. 
24.1 Το δικαίωµα του ποιοτικού ελέγχου. 
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Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών, τόσο στο εργαστήριο όσο και σε τετελεσµένα τµήµατα ή φάσεις των εργασιών, 
αποτελεί αναφαίρετο δικαίωµα της Υπηρεσίας και αποσκοπεί στον έλεγχο της ποιότητας των πάσης φύσεως 
χρησιµοποιουµένων υλικών, στους τρόπους και µεθόδους χρήσεως αυτών και στο ότι οι εργασίες 
ανταποκρίνονται στους ισχύοντες Κανονισµούς, τις Προδιαγραφές, τα σχέδια και τους λοιπούς όρους της 
Σύµβασης. 
Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων που ορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές θεωρούνται ως τα ελάχιστα. 
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει απεριόριστο αριθµό ελέγχων οποιουδήποτε είδους, σε 
οποιοδήποτε είδος υλικού ή τµήµα των κατασκευών, εκδίδοντας τις κατάλληλες προς τούτο εντολές προς το 
Εργαστήριο του αναδόχου, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τα µέχρι τότε αποτελέσµατα του ελέγχου. 
Όλες οι µελέτες συνθέσεως των σκυροδεµάτων ή άλλων σύµµικτων υλικών που ορίζονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές συντάσσονται από τον Ανάδοχο δια του εργαστηρίου του.  Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, χωρίς 
ιδιαίτερη αποζηµίωση, να προσκοµίσει εις το εργαστήριο τις απαραίτητες ποσότητες υλικών (αδρανή , τσιµέντο, 
νερό κ.λ.π.) που πρόκειται να χρησιµοποιήσει στο έργο, για την εκτέλεση των µελετών σύνθεσης. 
Ο ανάδοχος κοινοποιεί στην Υπηρεσία όλα τα αποτελέσµατα οιωνδήποτε εργαστηριακών δοκιµών ή ελέγχων 
ποιότητας από τα οποία θα φαίνεται το σύµφωνο προς τις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να εκτελεί οιουσδήποτε ελέγχους ποιότητας κρίνει αυτή αναγκαίους και δι' 
ιδίων µέσων.  Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος παρέχει κάθε δυνατή διευκόλυνση προς την Υπηρεσία χωρίς 
καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση. 
24.2 Ειδοποίηση του αναδόχου για την εκτέλεση ελέγχων από την Υπηρεσία και γνωστοποίηση 
αποτελεσµάτων. 
Για όλους του ελέγχους που θα εκτελεί η Υπηρεσία η προειδοποίηση δεν είναι αναγκαία. 
Η Υπηρεσία υποχρεώνεται να κοινοποιεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων στην περίπτωση που θα ζητήσει τούτο 
έγγραφα ο ανάδοχος και στην περίπτωση που θα διαπιστώσει απόκλιση των υλικών ή των κατασκευών από τις 
προδιαγραφές, κανονισµούς κ.λ.π. 
Σε κάθε περίπτωση η κοινοποίηση των αποτελεσµάτων θα γίνεται στο συντοµότερο δυνατό διάστηµα. 
24.3 ∆ικαιώµατα του αναδόχου για επανάληψη ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία. 
Σε περιπτώσεις ελέγχων που εκτελούνται από την Υπηρεσία είναι δυνατόν ο ανάδοχος να έχει ζητήσει µε 
αίτησή του να παίρνεται κατά τη δειγµατοληψία και ένα δεύτερο όµοιο δείγµα (αντιδείγµα) το οποίο θα 
συσκευάζεται και θα αποστέλλεται ταυτόχρονα µε το δείγµα στο εργαστήριο της Υπηρεσίας. 
Για την περίπτωση αµφιβολιών και υποβολής ένστασης από τον ανάδοχο (που θα πρέπει να αναγραφεί 
αυθηµερόν στο ηµερολόγιο του έργου), θα διενεργείται νέα εργαστηριακή δοκιµή, παρουσία του αναδόχου ή 
άλλου εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του αναδόχου, στα εργαστήρια της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 
Έργων ή Πολυτεχνικών Σχολών, εφ' όσον ζητηθεί τούτο εγγράφως από τον ανάδοχο στην ένστασή του, το 
αποτέλεσµα της οποίας θα είναι υποχρεωτικό για τον ανάδοχο (ακόµα και αν δεν παραστεί στην δοκιµή).  Κατά 
το µέσο διάστηµα µέχρι την οριστικοποίηση του ελέγχου, σε περίπτωση διαφωνίας, ο ανάδοχος δεν µπορεί να 
συνεχίσει τις εργασίες του. 
Ο ανάδοχος δικαιούται επίσης να ζητήσει επανάληψη των ελέγχων που οδήγησαν σε δυσµενή αποτελέσµατα 
και έγιναν από την Υπηρεσία χωρίς να προειδοποιηθεί, αν και είχε ζητήσει τούτο εγγράφως.  Η επανάληψη των 
ελέγχων γίνεται κατά αντιπαράσταση. 
24.4 Σχέση ποιοτικού ελέγχου και ευθύνης αναδόχου για την ποιότητα και αρτιότητα των υλικών και 
κατασκευών του έργου. 
Ο κάθε είδους ποιοτικός έλεγχος του έργου δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη, γιατί αυτός είναι ο 
µοναδικός και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ποιότητα και την αρτιότητα των υλικών των κατασκευών του 
έργου. 
Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν αποτελέσµατα από τον ποιοτικό έλεγχο, που δεν ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις της συµβάσεως, θα κινείται η διαδικασία απόρριψης πληµµελών εργασιών, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 159 του Ν. 4412/2016 "Ακαταλληλότητα υλικών - Ελαττώµατα - Παράλειψη συντήρησης" 
και τους λοιπούς όρους της Σύµβασης. 
 
Άρθρο 25: ∆ιαστάσεις των έργων - Έλεγχοι γεωµετρίας. 
25.1 Γενικοί όροι. 
Ρητώς συµφωνείται ότι ο ανάδοχος ανέλαβε δια της συµβάσεως την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τη 
γεωµετρία και τις διαστάσεις των καθ' έκαστα έργων ή στοιχείων αυτών, όπως φαίνονται στα σχέδια της 
Μελέτης και τα οριζόµενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
Κατ' ακολουθία, δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, καµία υπέρβαση διαστάσεων 
στα πάχη, στα ύψη και πλάτη, στις οριογραµµές, στις κλίσεις και στα λοιπά στοιχεία που συνιστούν την 
γεωµετρία των καθ' έκαστα έργων ή στοιχείων αυτών. 
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∆ιευκρινίζεται εδώ, ότι ο ανάδοχος δεν µπορεί να επικαλεσθεί ως αιτία αναγκαίας αυξήσεως διαστάσεων το 
γεγονός ότι τα µηχανικά µέσα που χρησιµοποιεί δεν επιτρέπουν την κατασκευή τέτοιων διαστάσεων, γιατί ο 
ανάδοχος ανέλαβε µε τη Σύµβαση την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε τις διαστάσεις των σχεδίων, ενώ οι 
τιµές του Τιµολογίου είναι ενιαίες και αµετάβλητες από τις διαστάσεις των σχεδίων, απ' την έκταση των 
εργασιών και απ' τη δυνατότητα ή απ' το συµφέρον χρήσης µηχανικών µέσων (βαρέων, µεσαίων, ελαφρών) ή 
εκτέλεσης των εργασιών µε εργατικά χέρια. 
Εποµένως, έργα µε διαστάσεις µεγαλύτερες από τις διαστάσεις που δείχνονται στα σχέδια, επιµετρούνται µε τις 
διαστάσεις των σχεδίων και βάσει των οριζοµένων στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
25.2 Έλεγχοι γεωµετρίας. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα απεριορίστου ελέγχου της γεωµετρίας των έργων, για τη διαπίστωση της 
ορθής εφαρµογής των σχεδίων της Μελέτης. 
Η έκταση και η πυκνότητα των ελέγχων εναπόκειται κατά απόλυτο τρόπο στην Υπηρεσία. 
Η µέριµνα και οι αντίστοιχες δαπάνες συλλογής των απαραίτητων στοιχείων, τα οποία σε κάθε περίπτωση 
υπόκεινται σε έλεγχο της Υπηρεσία ανήκει στον ανάδοχο. 
Σε περίπτωση αποκλίσεων που υπερβαίνουν τις ανοχές, η Επίβλεψη διατάζει τη διακοπή των εργασιών και τη 
συµµόρφωση του αναδόχου µε τους όρους της Σύµβασης. 
25.3 Αρχείο γεωµετρικού ελέγχου. 
Όλα τα στοιχεία των γεωµετρικών ελέγχων, όπως χωροσταθµίσεις, διατοµές, σχέδια κ.λ.π. θα τηρούνται σε 
ιδιαίτερο αρχείο και θα χρησιµεύουν και σαν επιµετρητικά και καταµετρητικά στοιχεία αφανών εργασιών, 
τηρουµένων των διατάξεων των παρ.26.1 και 26.2 του παρόντος άρθρου. 
 
Άρθρο 26: Αποτύπωση µορφής φυσικού εδάφους έργου 
26.1 Πριν από την έναρξη εκτέλεσης χωµατουργικών εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει 
για όλο το έργο την αποτύπωση της µορφής του φυσικού εδάφους (πασσάλωση άξονα, έλεγχος υπαρχουσών 
υψοµετρικών αφετηριών ή και εγκατάσταση νέων εφόσον τούτο απαιτείται, λήψη διατοµών, αποτύπωση 
υφισταµένων έργων επένδυσης και λοιπά) σε όλο το εύρος κατάληψης του έργου, θα ενηµερώσει τα σχέδια της 
µελέτης τα οποία θα υποβληθούν στην ∆/ούσα Υπηρεσία. Οι εργασίες αποτύπωσης θα ελέγχονται κατά την 
εκτέλεσή τους από την ∆/ούσα Υπηρεσία και θα παραλαµβάνονται από  την επιτροπή φυσικού εδάφους 
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016. Οι ανωτέρω εργασίες ελέγχου και παραλαβής θα 
πραγµατοποιούνται από την επιτροπή φυσικού εδάφους που θα περιλαµβάνει τον  προϊστάµενο της ∆/νουσας 
Υπηρεσίας, τον επιβλέποντα καθώς και έµπειρους για το υπόψη αντικείµενο τεχνικούς, τα µέλη της επιτροπής 
φυσικού εδάφους θα είναι συνυπεύθυνα για την ορθότητα της αποτύπωσης της µορφής του φυσικού εδάφους.    
Η προαναφερόµενη διαδικασία µπορεί να γίνει και τµηµατικά για ολοκληρωµένα τµήµατα έργου, αλλά πάντως 
πριν την αναφερόµενη στην αρχή του παρόντος άρθρου, προθεσµία και πριν την έναρξη εργασιών για κάθε 
τµήµα. 
26.2 Η ακριβής θέση των έργων θα ορισθεί από την ∆/ούσα Υπηρεσία επί των, ενηµερωµένων µε τα στοιχεία 
της αποτύπωσης, σχεδίων της µελέτης,  θα εγκριθεί από την Προϊσταµένη Υπηρεσία και θα δοθεί εγγράφως 
στον Ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών. Η προαναφερόµενη διαδικασία µπορεί να γίνει και τµηµατικά. 
Η Προϊσταµένη Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να επιφέρει αλλαγές στις θέσεις των συµβατικών εργασιών. 
 
Άρθρο 27: Κατάληψη χώρων – Εργοτάξια. 
27.1 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται, µετά την εγκατάστασή του επί τόπου του έργου, να προβεί στην αναζήτηση, 
κατάληψη και διευθέτηση των καταλλήλων χώρων στην άµεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των 
εργοταξίων, ειδοποιώντας γι' αυτό την Υπηρεσία. Οι καταλαµβανόµενοι χώροι που βρίσκονται µέσα στην 
περιοχή ιδιοκτησίας του κυρίου του έργου θα πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
27.2 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει µε δαπάνες του όλα τα έργα που θα απαιτηθούν για τη 
διαµόρφωση των εργοταξίων και για τις προσπελάσεις προς του χώρους αυτών. 
Επίσης υποχρεούται να µην εµποδίζει τη λειτουργία άλλων εγκαταστάσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών. 
27.3 Πριν από την παράδοση για χρήση κάθε τµήµατος του έργου, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να το κενώσει 
από τα υλικά, µηχανήµατα ή και τις διάφορες εγκαταστάσεις µε δαπάνες του και να το παραδώσει στην 
Υπηρεσία καθαρό. 
27.4 Κάθε δαπάνη σχετική µε την εξεύρεση χώρων εργοταξίων, την εγκατάσταση, τη διαµόρφωση 
προσπελάσεων και την οργάνωσή τους, βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. 
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας αποζηµίωσης ή παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου λόγω τυχόν 
ανεπάρκειας των χώρων εργοταξίων, ή από οποιαδήποτε άλλη σχετική αιτία, γιατί κατά την υποβολή της 
προσφοράς δηλώνεται σαφώς ότι ο ανάδοχος έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών. 
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27.5 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων και µέχρι την ηµέρα περαίωσής 
των να διατηρεί τον χώρο καθαρό και απαλλαγµένο από ξένα προς το έργο προϊόντα εκσκαφών ή άλλα 
αντικείµενα. 
Κάθε αξίωσή του για αποζηµίωση προς αποµάκρυνσή τους, δεν θα γίνει αποδεκτή. 
27.6 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην εξεύρεση, µε δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνες, των καταλλήλων 
θέσεων και εγκαταστάσεων για την αποθήκευση των κάθε είδους υλικών, µε σκοπό τη συµµόρφωσή του προς 
τις συµβατικές υποχρεώσεις του παραγωγής υλικών και της απρόσκοπτης και εµπρόθεσµης εκτέλεσης των 
εργασιών. Αν οι συνθήκες του έργου ή ο κίνδυνος ζηµιών σε αυτό δεν επιτρέπουν, κατά την απόλυτη κρίση της 
Υπηρεσίας, την απόθεση υλικών σ' αυτές, τότε θα αποτίθενται µόνο τα υλικά εργασίας µιας ηµέρας, χωρίς να 
προκύπτει δικαίωµα του Αναδόχου για αποζηµίωση, λόγω πρόσθετων ή πλάγιων µεταφορών, 
φορτοεκφορτώσεων κ.λ.π., γιατί θεωρείται ότι όλες αυτές περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδας των εργασιών. 

 
Άρθρο 28:  Μελέτες και σχέδια των έργων - Εφαρµογή των σχεδίων - Αντιµετώπιση ασυµφωνίας 
στοιχείων σχεδίων. 
Στον ανάδοχο θα παραδοθούν κατά την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης, µία σειρά από τα εγκεκριµένα 
συµβατικά τεύχη της µελέτης του έργου. 
28.1 Με την υπογραφή της Συµβάσεως θα παραδοθούν στον ανάδοχο απ' την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
όλα τα απαραίτητα για την εκτέλεση της παρούσης εργολαβίας στοιχεία και σχέδια που παρέχονται 
στον αντίστοιχο φάκελο της Μελέτης µε τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2017». 
28.2 Ο ανάδοχος του έργου, για να εφαρµόσει πιστά και έντεχνα τα σχέδια, οφείλει να προβεί στις κατωτέρω 
ενέργειες, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση: 
Να προβεί στον αριθµητικό έλεγχο των διαστάσεων που αναγράφονται στα σχέδια, σε περίπτωση δε 
ασυµφωνιών ή ελλείψεων να ζητήσει έγκαιρα από τον κύριο του έργου την απαιτούµενη διασαφήνιση ή 
διόρθωση. 
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω εργασιών θα υποβάλλονται απ' τον ανάδοχο στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
υπό µορφή σχεδίων και εκθέσεως σε τρία αντίτυπα. 
Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία οφείλει να ελέγξει και να θεωρήσει τα ανωτέρω στοιχεία µέσα σε δέκα (10) ηµέρες 
από της υποβολής των, και τότε µόνο θα αρχίσει η εκτέλεση των εργασιών. 

              
Άρθρο 29: Έλεγχος προσκοµιζοµένων ειδών και υλικών. 
29.1 Γενικά όλα τα προσκοµιζόµενα είδη και υλικά για την κατασκευή του έργου ή την ενσωµάτωσή τους σ' 
αυτό, θα πληρούν τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και γενικότερα των όρων της σύµβασης. 

 Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, όπως ορίζεται στην παρούσα Ε.Σ.Υ., στις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, στο Τιµολόγιο Προσφοράς και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
29.2 Προέλευση υλικών 
Για την προέλευση των έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων ισχύει: 

 “Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να χρησιµοποιήσει τα προϊόντα αυτά, από τη Βιοµηχανία Χωρών του Ενιαίου 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και τα προϊόντα να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών 
του έργου". 
Όλα τα υλικά θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας και η επιλογή θα γίνεται από την Υπηρεσία 
βάσει δειγµατολογίων που θα προσκοµίζει ο ανάδοχος. Στη συνολική τιµή του τιµολογίου θα περιλαµβάνονται 
και όλες οι επιµέρους εργασίες π.χ. για τυχόν κοψίµατα που απαιτούνται, παλαιών ή νέων γύψινων λωρίδων, 
γωνιών, καθώς και µεταφορά, συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση επίπλων, γραφείων βιβλιοθηκών, 
αρχείων κλπ.  
Επίσης, η Υπηρεσία δύναται να επιλέξει πολλαπλές αποχρώσεις σε όλα τα είδη των χρωµατισµών, χωρίς 
καµία επιβάρυνση (λόγω κοψιµάτων, γύψινων κορνιζών κλπ.)  
Ειδικά για τους εξωτερικούς χρωµατισµούς, τα υλικά θα συνοδεύονται µε πιστοποιητικά ποιότητος και 
τουλάχιστον 10ετη εγγύηση στην αντοχή σε όλες τις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία. 

 
Άρθρο 30: Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιµων ή ηµικατεργασµένων προϊόντων - σήµανση CE 

ελαττώµατα - παράλειψη συντήρησης. 
30.1 Όλα τα υλικά κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, χωρίς βλάβες ή 
ελαττώµατα.  
Ιδιαιτέρως, τονίζεται η Κ.Υ.Α. ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕ∆Ι, υπ’ αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β 15-06-2012 (σε εφαρµογή 
των διατάξεων του Π.∆. 334/94), αλλά και προγενέστερες σχετικές ΚΥΑ, µε ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία 
διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δοµικές κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας και οφείλουν να 
συµµορφώνονται µε τα αντίστοιχα για κάθε προϊόν Εναρµονισµένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν 
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µεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστηµα Τυποποίησης και να φέρουν την σήµανση CE. Κατά συνέπεια η 
ενσωµάτωση στα έργα υλικών µε σήµανση CE είναι επιβεβληµένη, ανεξαρτήτως αν τα άρθρα των Συµβατικών 
Τιµολογίων, οι ΤΣΥ και οι λοιπές Συµβατικές Προδιαγραφές αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι. Αν τα υλικά που 
εµπίπτουν στα ανωτέρω δεν διαθέτουν πιστοποίηση CE θα αποµακρύνονται από το έργο.  
Θεωρείται ότι οι υποχρεώσεις για τη σήµανση CE αναφέρονται εξ ολοκλήρου σε µη χρονολογηµένες εκδόσεις 
(δηλαδή ισχύει η εκάστοτε τελευταία έκδοση των Προτύπων αυτών).        
30.2 Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα συµβατικά δεδοµένα, 
τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των Υπουργείων, ∆ηµοσίων Έργων, Εµπορίου και Βιοµηχανίας 
καθώς επίσης και µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης του 
αρµοδίου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την 
εµφάνιση κ.λ.π. 
Η µη ενάσκηση ελέγχου ή η µη πιθανή διάγνωση ελαττωµάτων κατά τον έλεγχο που έγινε στα προσκοµισθέντα 
και χρησιµοποιηθέντα υλικά δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη του για την επιλογή τους και από 
την υποχρέωση για καλή εκτέλεση του έργου. 
30.3 Αν προκύψει πραγµατική αδυναµία χρησιµοποιήσεως εν όλο ή εν µέρει προµήθειας των υλικών που 
αναφέρονται στη σύµβαση, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προµηθευτεί άλλες, η χρήση των οποίων θα γίνει 
από αυτόν, ύστερα από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί 
µε την έγκριση αυτή της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
30.4 Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την εκτέλεση των 
έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος αυτού επί της αξίας τους, ούτε 
αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών. 
Ο εργολάβος δεν φέρει καµιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών που παραδίδονται 
σ' αυτόν από τον εργοδότη, εφ' όσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως. 
Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο µε πρωτόκολλο, µετά δε την παραλαβή 
τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για βλάβη, ζηµιά ή απώλεια που τυχόν θα συµβεί στα 
υλικά αυτά. 
30.5 Τα παραπάνω αποτελούν συµβατική υποχρέωση του αναδόχου και ανάγονται στην αποκλειστική ευθύνη 
του. 
30.6 Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα ή µη των υλικών, τα ελαττώµατα και την παράλειψη συντήρησης του 
έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 31: Μηχανήµατα και µέσα. 
31.1 Ο ανάδοχος µε δική του ευθύνη και δικές του δαπάνες, υποχρεώνεται να προµηθεύσει και µεταφέρει επί 
τόπου του έργου όλα τα µηχανήµατα, εργαλεία κ.λ.π. για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου. 
31.2 Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα µηχανικά κ.λ.π. 
µέσα που εισκοµίσθηκαν στο έργο για την εµπρόθεσµη περαίωση των εργασιών, τότε ο ανάδοχος 
υποχρεώνεται, µέσα σε δεκαήµερη προθεσµία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου 
υπάρχοντα µηχανικό εξοπλισµό κ.λ.π. σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
Άρθρο 32: Αρτιότητα των κατασκευών. 
32.1 Ο καθορισµός των οποιοδήποτε στοιχείων και οδηγιών εκτέλεσης των εργασιών που προβλέπονται από 
τα σχέδια και τα λοιπά τεύχη ανάθεσης, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να πάρει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των επί µέρους εργασιών που συνθέτουν το έργο. 
32.2 Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και αν δεν ορίζεται κάτι στα σχέδια ή τα 
λοιπά τεύχη Ανάθεσης ή, τέλος, στις οδηγίες και εντολές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου 
πρέπει να είναι άρτιο τόσο ως προς την κατασκευή κα άµεµπτη εµφάνισή του, όσο και ως προς την άµεση 
σύνδεσή του µε τα λοιπά τµήµατα του έργου (εσωτερικά ή γειτονικά). 

 
Άρθρο 33: Παραλαβή υλικών µε ζύγιση. 
Για την παραλαβή των υλικών που γίνεται µε ζύγιση, συντάσσεται τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής. 
Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται από τον ή τους αρµόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, που είναι 
επί τόπου της ζύγισης και τον ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του. 
 
Άρθρο 34: Τρόπος επιµέτρησης εργασιών. 
34.1 Οι  επιµετρήσεις  συντάσσονται  µε µέριµνα και δαπάνη του  αναδόχου  και υπόκεινται στον έλεγχο της 
Υπηρεσίας. Τα επιµετρητικά στοιχεία λαµβάνονται  από κοινού από τον επιβλέποντα και εκπρόσωπο του 
αναδόχου, καταχωρούνται σε επιµετρητικά φύλλα εις διπλούν που υπογράφονται από τα δύο µέρη και καθένας 
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παίρνει από ένα αντίγραφο. Ο  Ανάδοχος  είναι υποχρεωµένος να διαθέσει τα αναγκαία όργανα  για  την 
σύνταξη και τον έλεγχο των επιµετρήσεων. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ρυθµίζει τον τρόπο και ρυθµό εκτέλεσης των  εργασιών  ώστε να είναι 
δυνατόν ο έλεγχος των εργασιών που  πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες καθώς και εργασίες που 
παραλαµβάνονται µε ζύγισµα  µέσα στο ωράριο εργασίας της Υπηρεσίας στις εργάσιµες ηµέρες. Οι τελικές 
επιµετρήσεις συντάσσονται τµηµατικά µε την πρόοδο του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την 
επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 136 του Ν.4412/2016 και τον επιβλέποντα, προκειµένου να προβούν από 
κοινού στην καταµέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή ζυγίσεως 
αντίστοιχα, σύµφωνα µε την παρ. 3, του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016. 
34.2 Για κάθε διακεκριµένο µέρος του έργου, που επιδέχεται αυτοτελή επιµέτρηση, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος σε ένα µήνα από την πλήρη περαίωση των εργασιών του επιµετρουµένου µέρους να συντάξει 
τελική επιµέτρηση και να την υποβάλει στη ∆/νουσα Υπηρεσία. 
34.3 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα υποβάλλει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε τελική επιµέτρηση η 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία µέχρι τη σύνταξη της τελικής επιµετρήσεως µπορεί να αρνηθεί την πιστοποίηση των 
αντιστοίχων εργασιών. 
34.4 Για  τον τρόπο συντάξεως και τον χρόνο υποβολής των επιµετρήσεων και τις ποινικές  ρήτρες που 
εφαρµόζονται σε περίπτωση καθυστέρησης  εφαρµόζονται  όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 151 του Ν. 
4412/2016. 

 
Άρθρο 35: Πιστοποιήσεις – Πληρωµές. 
35.1 Η  πληρωµή  του  αναδόχου θα γίνει βάσει της τιµής  του  τιµολογίου της µελέτης µειωµένης κατά την 
έκπτωση της δηµοπρασίας των προσφεροµένων τιµών στα τεύχη   Τιµολογίου και Προϋπολογισµού 
Προσφοράς  ανάλογα  µε   το   σύστηµα δηµοπρασίας. 
Στις τιµές  αυτές  περιλαµβάνονται  όλες  οι  δαπάνες  που  ειδικότερα αναφέρονται στο τιµολόγιο µελέτης και 
στην παρούσα Ε.Σ.Υ.  
35.2 Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωµών και οι επιµετρήσεις των εκτελουµένων έργων θα γίνονται µε τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, και των άρθρων 151 και 152 του Ν. 4412/2016, τους όρους της εργολαβικής 
σύµβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Τα στοιχεία που καθορίζονται στα άρθρα 151 
και 152 του Ν. 4412/2016, συντάσσονται µε ευθύνη του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία, στα απαιτούµενα αντίτυπα, ανά µηνιαία χρονικά διαστήµατα. 
35.3 Οι τµηµατικές πληρωµές θα υπόκεινται στις κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 του Ν. 4412/2016. 
35.4 Σύµφωνα µε την παρ. 6 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 του 
Ν. 4412/2016 µπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, µερικά ή ολικά, µε ισόποση εγγυητική 
επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών 
που περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες από την υπηρεσία επιµετρήσεις. Η µείωση αποφασίζεται από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, συνοδευόµενη από ειδικό απολογισµό των εργασιών 
των οποίων έχουν εγκριθεί οι επιµετρήσεις. 
35.5 Οι  λογαριασµοί  συντάσσονται από τον ανάδοχο και περιλαµβάνουν τα  ποσά που  οφείλονται  σ' αυτόν 
από εργασίες  που εκτελέστηκαν, για την πραγµατοποίηση των τµηµατικών πληρωµών που προβλέπει το 
άρθρο 152  του Ν.4412/2016 ή της οριστικής πληρωµής  του  εργολαβικού ανταλλάγµατος και η εκκαθάριση  
όλων των  αµοιβαίων απαιτήσεων της εργολαβικής σύµβασης. 

            35.6 Για την σύνταξη, την υποβολή, τον έλεγχο και την πληρωµή των λογαριασµών και  την  εκκαθάριση  όλων 
των αµοιβαίων απαιτήσεων της  εργολαβικής  σύµβασης εφαρµόζονται όσα λεπτοµερειακά αναφέρονται στο 
άρθρο 152 του  Ν.4412/2016. 

 
Άρθρο 36: Αναθεώρηση τιµών. 

            Για την αναθεώρηση τιµών εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 153 του  Ν.4412/2016 και οι λοιπές  διατάξεις 
που ισχύουν την ηµέρα της ∆ηµοπρασίας. 

 
Άρθρο 37: Γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. αναδόχου. 
 Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, όφελος εργολάβου κ.λ.π. είναι δέκα οκτώ στα εκατό (18%) της 
αξίας των εργασιών, που υπολογίζεται µε βάση τις τιµές του Συµβατικού Τιµολογίου και των Νέων τιµών. Η 
δαπάνη για το Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 
Στα γενικά έξοδα του αναδόχου περιλαµβάνονται και οι παρακάτω ειδικές δαπάνες που τον βαρύνουν 
αποκλειστικά: 
1. ∆ηµοσίευσης ∆ιακηρύξεων ∆ηµοπρασίας σύµφωνα µε το άρθρο 15  παρ. 10 του  Ν.3669/2008 (Κ.∆.Ε.), 
κηρυκείων και συµφωνητικού.  
2. Αποζηµιώσεις ιδιοκτητών εκµισθωτών ή µισθωτών: 
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Α. Των περιοχών δανείων χωµατισµών ή αποθέσεων υλικών των εκσκαφών ή και αποθηκεύσεως  υλικών.  
Β. Των θέσεων εγκαταστάσεων µηχανηµάτων και γενικά εργοταξίου. 
Γ. Των προσπελάσεων προς τα εργοτάξια και των θέσεων λήψεως και αποθηκεύσεως των πάσης φύσεως 
υλικών.  
∆. Των πηγών λήψεως υλικών που θα χρησιµοποιηθούν µετά από έγκριση της Υπηρεσίας και των οδών 
προσπελάσεως προς αυτές είτε ανήκουν σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου χωρίς το 
∆ηµόσιο να έχει καµία υποχρέωση να κινήσει τις διαδικασίες της απαλλοτρίωσης τους.  
Το ∆ηµόσιο επίσης δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση πρόσθετης αποζηµίωσης του αναδόχου είτε για τυχόν 
δυσκολίες που θα προκύψουν στην εξεύρεση και εκµετάλλευση των λατοµείων και των άλλων πηγών είτε από 
κάποια ανάγκη που παρουσιάσθηκε για την δηµιουργία εγκατάστασης θραύσης και χώρων αποθήκευσης 
υλικών µακριά από τις πηγές λήψεως είτε από δυσχέρειες µεταφορών από οποιαδήποτε αιτία. 
3. Κατασκευής και συντήρησης των οδών προσπέλασης που απαιτούνται για τις πηγές των υλικών όπως 
επίσης και κατασκευής και συντήρησης των παρακαµπτηρίων για την καλή και ασφαλή εξυπηρέτηση της 
κυκλοφορίας που γινόταν από τον δρόµο που κατασκευάζεται, βελτιώνεται κ.λ.π. για όσο διάστηµα θα διαρκεί η 
εκτέλεση του έργου.  
Όσον αφορά τους δρόµους που βρίσκονται σε λειτουργία ο ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει ότι δεν µπορεί να 
κυκλοφορήσει όχηµα µε βάρος µεγαλύτερο από εκείνο µε το οποίο έχει υπολογιστεί η αντοχή του 
οδοστρώµατος ώστε να µην έχουµε κάποια καταστροφή του. Οπωσδήποτε αν χρησιµοποιεί τέτοιους δρόµους 
(µε τους παραπάνω περιορισµούς) ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τους συντηρεί µέχρι να τελειώσει το 
έργο, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από το ∆ηµόσιο, µε το υλικό που είναι κατασκευασµένη η επιφάνεια 
κυλίσεως τους έτσι ώστε η κατάσταση τους καθόλη την διάρκεια κατασκευής του έργου να είναι  τουλάχιστον η 
ίδια µε αυτή που ήταν πριν από την έναρξη του έργου. 
4. Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που ίσως προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου από την 
εκµετάλλευση των πηγών υλικών και από άλλη εργολαβία, προηγούµενη ή επόµενη και την δηµιουργία και 
αποκάλυψη για τον λόγο αυτό νέων πηγών υλικών µαζί µε τις επιβαρύνσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
αυτού που είναι απαραίτητες για την εµπρόθεσµη εκτέλεση του έργου.  
5. Οι δαπάνες συµπλήρωσης και προσαρµογής των στοιχείων των µελετών που θα παραδοθούν στον 
ανάδοχο προς τα δεδοµένα του εδάφους. 
6. Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών που απαιτούνται και που γίνονται απαραίτητα από διπλωµατούχο 
Πολιτικό ή Τοπογράφο Μηχανικό για την εφαρµογή των στοιχείων της µελέτης για την εκτέλεση του έργου και τις 
επιµετρήσεις δηλ. αναπασσαλώσεις του άξονα της οδού, χωροσταθµίσεις, λήψεις διατοµών κ.λ.π. όσες φορές 
απαιτείται αυτό κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, όποτε πρέπει να υποβάλλονται σε 6 πλουν. 
7. Οι δαπάνες προσωρινής σήµανσης του έργου. 
8. Οι δαπάνες δηµοσίευσης περίληψης διακήρυξης (της αρχικής και τυχόν επαναλήψεων). 
9. Οι δαπάνες  που αναφέρονται στο άρθρο 138 του  Ν.4412/2016. 
10. Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά (συµπεριλαµβανοµένης της κράτησης 
υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, της κράτησης της 
συµφωνίας µεταξύ Εργοληπτικών Ενώσεων και Π.Ο.ΕΜ∆Υ∆ΑΣ κλπ), σύµφωνα µε την παράγραφο 7.θ) του 
άρθρου 53 του Ν. 4412/2016. 
11. Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρµογή του άρθρου 17 παρ.14 της παρούσης Ε.Σ.Υ.  

     
Άρθρο 38:  ∆ιεύθυνση έργου από τον ανάδοχο     
Πέρα από όσα αναφέρονται στα άρθρα 138, 139 και 140 του Ν. 4412/2016, σχετικά µε το προσωπικό, ισχύουν 
και οι αναφερόµενοι όροι στις επόµενες παραγράφους:   
1. Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ο Ανάδοχος θα δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, κάτοικο 
Ξάνθης εξουσιοδοτηµένο για την παραλαβή των κοινοποιούµενων εγγράφων σε αυτόν, µαζί µε έγγραφη 
αποδοχή του διοριζοµένου αντικλήτου, τη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του καθώς και το εντεταλµένο 
προσωπικό που βρίσκεται σε αυτά.        
2. Όλες  οι  εργασίες  θα  εκτελεστούν  σύµφωνα  µε  τους  κανόνες  της  τέχνης  από  ειδικευµένο  προσωπικό. 
3. Το έργο διευθύνεται εκ µέρους της  αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο  αντιπρόσωπό της  κατά  την  
εφαρµογή  των διατάξεων  του  άρθρου 139 του Ν. 4412/2016 αποδεκτό από την  Υπηρεσία που πρέπει  να  
είναι  διπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ή  και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατοµικής 
επιχείρησης. 
4. Ο Ανάδοχος  του  έργου  είναι  υποχρεωµένος  για  την  κατασκευή  του  έργου  να  διαθέσει  διπλωµατούχο   
Πολιτικό Μηχανικό  ή  Τοπογράφο Μηχανικό  και τους  απαιτούµενους  Τεχνολόγους  και  εργοδηγούς. 
5. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, κατά την εκτέλεση των δηµόσιων 
συµβάσεων, οι οικονοµικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της 
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Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων 
συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρµοδιότητάς τους. 
6. Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωµένος  µε  δικές  του  δαπάνες  να εγκαταστήσει  στο  εργοτάξιο  όλα  τα  
προβλεπόµενα  από  τους  όρους  υγιεινής, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 
Πριν  της  ενάρξεως  των εργασιών, ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωµένος  να  φροντίσει  για  την  έκδοση  κάθε  
άδειας  σύµφωνα  µε  το  νόµο (όχι  αυτής  που  απαιτείται  για  την  ανέγερση  οικοδοµών)  καθιστάµενος 
ουσιαστικά  και  αποκλειστικά  υπεύθυνος  για κάθε  παράβαση  των  διατάξεων  που  ισχύουν  για  την εκτέλεση  
των εργασιών. 
Πρέπει  επίσης  να  φροντίσει  για  την  τήρηση  στο  εργοτάξιο  όλων  των  απαιτούµενων  στοιχείων  σύµφωνα  
µε  τον  νόµο  και  για  την  εφαρµογή  των  µέτρων  ασφαλείας  που  επιβάλλονται  για  όλη  την  διάρκεια  των 
εργασιών για  την ασφάλεια  των  ασχολούµενων  µισθωτών. 
7. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  επίσης  όπως  σε όλες  τις  ενέργειες  και  να  λάβει  εκείνα  τα  µέτρα  που  
προβλέπονται  από  το  άρθρο 138 του Ν. 4412/2016. 
Επίσης, η Υπηρεσία µπορεί να διατάσσει την στελέχωση του εργοταξίου µε πρόσθετο προσωπικό, όταν κατά 
την κρίση της είναι απαραίτητο.        
Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισµός των υπόψη προσώπων του Αναδόχου σε καµιά περίπτωση δεν απαλλάσσει 
τον τελευταίο από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος παραµένει πάντοτε αποκλειστικά και 
εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία.        

 

Άρθρο 39:  ∆ιοίκηση έργου - Επίβλεψη         
39.1  Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας, που εκπροσωπείται από το προσωπικό Επίβλεψης 
του έργου. Ο ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον επιβλέποντα και σε όλους τους 
εντεταλµένους για την επίβλεψη του έργου υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια,  λατοµεία, αποθήκες, 
εργοστάσια κ.λ.π. Το ίδιο ισχύει και για όποιον άλλον, στον οποίο η Υπηρεσία θα δώσει σχετική έγκριση.         
39.2  Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας, που 
δίνονται για την άρτια, εύρυθµη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Το ότι η Υπηρεσία επιβλέπει το έργο δεν 
απαλλάσσει τον ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη, που προκύπτει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή και 
τους ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάξεις, κ.λ.π., ούτε εξασθενίζει τις πλήρεις και αποκλειστικές ευθύνες του και 
υποχρεώσεις του που επιτάσσουν οι όροι της ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας, της παρούσας Ε.Σ.Υ., της Τεχνικής 
Περιγραφής και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης.         
39.3 Η άσκηση της επίβλεψης ασκείται από την διευθύνουσα Υπηρεσία σύµφωνα  µε όσα ρυθµίζονται στο 
άρθρο 136  του Ν. 4412/2016 και  η  άσκηση της επίβλεψης σε καµία περίπτωση δεν  µειώνει  τις ευθύνες  του  
αναδόχου  για την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε  τις  ισχύουσες διατάξεις και την σύµβαση. 
39.4 Ο διευθύνων από µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα  έργα, υποχρεούται µετά από  ειδοποίηση  της  
Υπηρεσίας να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα έργα, κατά την 
µετάβαση τους για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους άλλους τόπους παραγωγής. 
39.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνες του να διαθέσει στην υπηρεσία επίβλεψης του έργου, οποτεδήποτε 
του ζητηθεί και οποιαδήποτε εργάσιµη ηµέρα ή ώρα από την υπογραφή της σύµβασης έως την προσωρινή 
παραλαβή, επιβατικό αυτοκίνητο για επίσκεψη των έργων, µεταφορά δοκιµίων, και γενικά για τις ανάγκες του 
έργου. 

 
Άρθρο 40: Ισχύουσες αναλύσεις τιµών και αντίστοιχα Περιγραφικά Τιµολόγια. 
Έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016. 
40.1 Για τη σύνταξη Πρωτοκόλλων Κανονισµού Νέων Τιµών Μονάδας ισχύουν οι εγκεκριµένες Αναλύσεις Τιµών 
και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιµολόγια.  
40.2 Η ∆11/γ/ο/9/7/07-02-2013 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι την οποία εγκρίθηκαν η 
αναπροσαρµογή και η συµπλήρωση  των ενιαίων τιµολογίων έργων (έκδοση 3.0) Οδοποιίας, Υδραυλικών, 
Λιµενικών, Οικοδοµικών και Πρασίνου και (έκδοση 3.1) Ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών Οδοποιίας, 
Υδραυλικών και  Λιµενικών.  (ΦΕΚ 363/Β/19-02-2013) 
40.3 Για την αναθεώρηση τιµών ισχύουν για κάθε άρθρο του Τιµολογίου τα στον Προϋπολογισµό 
αναγραφόµενα αντίστοιχα άρθρα εγκεκριµένων Αναλύσεων Τιµών, όπου η σύντµηση Υ∆Ρ δηλώνει την 
ανωτέρω Ανάλυση Τιµών Υδραυλικών Έργων, η σύντµηση Ο∆Ο σηµαίνει την ανωτέρω Ανάλυση Τιµών και 
Περιγραφικό Τιµολόγιο Έργων Οδοποιίας και η σύντµηση ΟΙΚ την Ανάλυση Τιµών Οικοδοµικών  Έργων. 

 
Άρθρο 41: Κοινοποίηση στον ανάδοχο - Εκπροσώπηση 
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41.1 Τα  έγγραφα κοινοποιούνται στον ανάδοχο ή στον αντίκλητό του, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 143 
του Ν. 4412/2016. 
41.2 Η ανάδοχος επιχείρηση γνωστοποιεί στην διευθύνουσα Υπηρεσία την νόµιµη εκπροσώπησή της ή τους 
τυχόν πληρεξουσίους. Όταν πρόκειται για υπογραφή του χρονοδιαγράµµατος, των επιµετρήσεων, των 
πρωτοκόλλων  αφανών εργασιών, των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδος νέων εργασιών 
(Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) των  ανακεφαλαιωτικών πινάκων και των πιστοποιήσεων µε τα στοιχεία που τις συνοδεύουν ο 
ανάδοχος µπορεί να εκπροσωπηθεί µόνο  από  τεχνικό που έχει τις σχετικές δυνατότητες. 
Ο ανωτέρω τεχνικός µπορεί να είναι ολικά ή µερικά και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος του αναδόχου. 
 
Άρθρο 42: Ηµερολόγιο του έργου      

 
Ο Ανάδοχος  είναι  υποχρεωµένος  να τηρεί το ηµερολόγιο  του  έργου  σε βιβλιοδετηµένα διπλότυπα 
αριθµηµένα φύλλα. 
Το ηµερολόγιο θα περιλαµβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 146 του Ν. 4412/2016 και θα τηρείται 
σύµφωνα µε το προαναφερόµενο άρθρο. 
Σχετικά µε την τήρηση ηµερολογίου έχουν ισχύ όσα  ορίζονται στο άρθρο 146 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 43:  Ασφάλεια προσωπικού και κοινού – ΣΑΥ - ΦΑΥ 
Ισχύει η παράγραφος 7 του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016, σύµφωνα µε την οποία, ο ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την 
πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του ή στο προσωπικό του φορέα του έργου ή σε οποιονδήποτε τρίτο και 
για τη λήψη µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Σχετικά µε τη λήψη µέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωµένος 
να εκπονεί µε ευθύνη του κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κ.λπ.) 
και να λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα. Ο ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζηµία 
που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόµενος, εκτός 
άλλων, και για την καταβολή των σχετικών αποζηµιώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει µέτρα προστασίας, 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις 
αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/ 2.3.2001 (Β΄ 
266), ∆ΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 686) και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16), στο χρονοδιάγραµµα των 
εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη 
φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου.  
Επιπλέον, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανασυντάξει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) για το 
έργο και να τηρεί Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) κατά την διάρκεια του έργου, το οποίο θα αποτελεί 
και απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή σύµφωνα µε την αρ. 433/119-9-00 αποφ. 
του Υφυπ. ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
Επίσης, ισχύουν τα κατωτέρω άρθρα της αρ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/27-11-02 Απόφασης του Υφ. ΠΕΧΩ∆Ε «Πρόληψη 
και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)»: 

 
1. Κανονιστικές απαιτήσεις 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, διατάγµατα, 
αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια 
και υγεία των εργαζοµένων. 
2. Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε  να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο 
ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής: 
2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου. 
2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας και ιατρού Εργασίας. Ειδικότερα και λόγω της 
σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα παρέχουν τις 
υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και  υγείας, καθώς και του γιατρού Εργασίας 
θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν.1568/ 85, Π∆17/96, Π∆305/96, Π∆ 294/88). Η 
ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή ασφάλειας και υγείας της Εργασίας καθώς και 
του γιατρού Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία και στο αρµόδιο 
Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του Σ.ΕΠ.Ε. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή 
ασφάλειας και γιατρού Εργασίας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του ΣΑΥ και ΦΑΥ 
περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση προσωπικού, κλπ. ο ανάδοχος µπορεί 
να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε ειδικά αδειοδοτηµένη (Π∆ 95/99, Π∆ 17/96) από το 
Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης  του Επαγγελµατικού Κινδύνου 
(ΕΞ.Υ.Π.Π.)· 
2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 
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2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων. 
2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για: 
 • αναφορά ατυχήµατος, 
 • διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της νοµοθεσίας 
 • αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, 
 • χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, 
 • εκπαίδευση προσωπικού, 
 • ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων 
2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών π.χ. για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη προβλέπεται από τη 
νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής. 
2.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των µεθόδων 
και των πρακτικών εργασίας σε εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι 
συνθήκες εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση των 
επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να τεκµηριώνονται γραπτά. 
2.8 Άλλες προβλέψεις 

• Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο Έργο προς το αρµόδιο Κ.Ε.Π.Ε.Κ. του 
Σ.ΕΠ.Ε  
   • Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ 
    • Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή από  όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο. 
    • Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους 
υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας. 
2.9 Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση Σ.Α.Υ. και  Φ.Α.Υ.  
Ο συντονιστής ασφάλειας και υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του  
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα Α.Υ.Ε. και να 
συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 
Το Σ.Α.Υ. αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εµπεριέχονται οι 
ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται 
σταδιακά  και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενηµερωµένος ώστε να περιέχει τα 
πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση που δεν έχει παραδοθεί από 
την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική µελέτη , αυτός υποχρεούται στη σύνταξή των 
αδαπάνως για το ∆ηµόσιο. 
Το Σ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.1 Γενικά 
 • Είδος έργου και χρήση αυτού 
 • Σύντοµη περιγραφή του έργου 
 • Ακριβής διεύθυνση του έργου 
 • Στοιχεία του κυρίου του έργου 
 • Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ 
2.9.2 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 
2.9.3 Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 
2.9.4 Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου. 
2.9.5 Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων. 
2.9.6 Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών. 
2.9.7 ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών. 
2.9.8 Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται  στις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ειδικοί τύποι 
ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κ.λ.π. και διατάξεις για πρόσδεση κατά την 
εργασία σε ύψος. 
2.9.9 Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 
2.9.10 Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών  κινδύνων και της εκτίµησης επικινδυνότητας κάθε 
φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης επικινδυνότητας π.χ. 
Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου 
Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου 
Υ = Υψηλή εκτίµηση κινδύνου 
Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον 
απορρέοντες κίνδυνοι. 
2.9.11 Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν. 
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2.9.12 Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα µέτρα για την 
πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (Παράρτηµα II του άρθρου 
12 του Π.∆ 305/96). 
Ο  Φ.Α.Υ. πρέπει να περιέχει τα εξής: 
2.9.Α Γενικά: 
  • είδος έργου και χρήση αυτού 
  • ακριβή διεύθυνση του έργου 
  • αριθµό αδείας 
  • στοιχεία του κυρίου του έργου 
  • στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα  συντάξει τον ΦΑΥ. 
2.9.Β Στοιχεία από το µητρώο του έργου: 
  • τεχνική περιγραφή του έργου 
  • παραδοχές µελέτης 
  • τα σχέδια "ως κατεσκευάσθη". 
2.9.Γ Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας , τα οποία θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, π.χ. εργασίες 
συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κ.λ.π. 
Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, 
στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατµού, κ.λ.π.) στην 
πυρασφάλεια κ.λ.π. 
2.9.∆ Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου. 
Το ανωτέρω περιλαµβάνει: 
• Τον Κανονισµό λειτουργίας του έργου π.χ. όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από τους 
χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε 
χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων. 
• Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου π.χ. οδηγίες χρήσης του 
ακίνητου και κινητού εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας 
και σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κ.λ.π. 
• Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του 
έργου. 
Κατά την εκτέλεση του έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και είναι στη 
διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆/νσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την ύπαρξη και εφαρµογή 
των ΣΑΥ-ΦΑΥ. 
Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της 
ζωής του και φυλάσσεται µε ευθύνη του ΚτΕ. 
3. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ 
Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται 
από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση 
της προσφοράς του. 
Ιδιαιτέρως για τα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο ισχύει η εγκύκλιος 27/15-10-12 του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ MEΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ και όπως η νοµοθεσία ισχύει σήµερα, µετά την έκδοση του Ν. 4412/2016. Συγκεκριµένα: 
Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*. 
 
1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας, των διατάξεων και 
κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε 
οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών 
ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), όπως 
αντικαταστάθηκε µε το Ν. 4412/2016 (αρ. 138, παρ. 7), Ν. 3850/10** (αρ. 42). 
2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται: 
α. Να εκπονεί κάθε σχετική µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να 
λαµβάνει όλα τα σχετικά µέτρα Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.7), όπως αντικαταστάθηκε µε το Ν. 4412/2016 (αρ. 138, 
παρ. 7). 
β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 
και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/27- 
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11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες 
αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του έργου: Ν.3669/08 (αρ. 37 
παρ.8 και αρ.182), όπως αντικαταστάθηκε µε το Ν. 4412/2016. 
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους 
ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά τη 
γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 
305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). Για την σωστή εφαρµογή της παρ. γ στους αλλοδαπούς 
εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να 
µπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός 
ειδικών περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη εταιρεία). 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 12 του Π∆ 
305/96. 
** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων άρ. δεύτερο, 
καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των : Ν.1568/85, Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ. 
 
3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα : 
3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) - Φάκελος Ασφάλειας Υγείας 
(ΦΑΥ) και συγκεκριµένα: 
α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων 
γνωστοποίηση, προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 
εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόµενοι ή ο 
προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η 
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 12 του Π∆ 305/96. 
β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης 
του έργου (οριστικής ή εφαρµογής) σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/2001 
του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης (τυχόν παραλήψεις που θα 
διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα 
εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος 
κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ). 
δ. Να αναπροσαρµόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω 
τροποποίησης της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα 
νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182). 
ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 
∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 
στ. Συµπληρωµατικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).  
Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και για τα άλλα 
εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Αντίστοιχα ο 
ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη 
συντήρηση ή την επισκευή του έργου. 
1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.5-7) και στις ΥΑ : 
∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε οι οποίες ενσωµατώθηκαν στο 
Ν.3669/08 (αρ. 37 και 182). 
2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 
παρ.4), όταν : 
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός συνεργεία 
στην κατασκευή. 
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ). 
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. 
δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: 
θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και 
την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε. 
3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου 
Έργου: ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75). 
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4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του: Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
5. ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του Σ ΑΥ και την κατάρτιση του Φ ΑΥ περιλαµβάνονται στην 
ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας – τήρηση στοιχείων ασφάλειας και 
υγείας 
Ο ανάδοχος υποχρεούται : 
α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους 
σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ. 8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4). 
β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω 
εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ. 8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25). 
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα εκτός της 
επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να συνδυαστούν 
αυτές οι δυνατότητες. 
Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της 
κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση 
αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ. 9). 
δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των: τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, 
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων : 
1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων κατά 
την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες 
εργαζοµένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8). 
2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις τους ο 
Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν. 3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1). Ο ανάδοχος 
υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού 
ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας. Αν ο 
ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν. 3850/10 
αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και 
Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι αρµοδιότητες 
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10. Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον 
επιθεωρητή εργασίας και µόνο. 
3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει στη 
διάθεση των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β). Τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποτροπή 
επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας. Ο ανάδοχος 
οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις 
αρµόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά 
ατυχήµατα εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί αµετάβλητα 
όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 
παρ.2α). 
4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας 
µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ). 
5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 
3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των 
προτέρων γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο 
σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου 
Εργασίας. Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή 
Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της 
∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά 
τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ 
: Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-
9-2003. 
3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ) 
Για την πιστή εφαρµογή του Σ ΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να συσχετίζεται µε το Η Μ Α. Στα 
πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και 
επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην 
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αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 
ατυχήµατος. 
4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο εργοτάξιο. 
4.1 Προετοιµασία εργοταξίου - Μέτρα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω µέτρα 
ασφάλειας και υγείας : 
α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη 
προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV 
µέρος Α, παρ. 18.1). 
β. Τον εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε 
να παρέχεται προστασία 
στους εργαζόµενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.75-79), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV 
µέρος Β, τµήµα II, παρ.2). 
γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα 
απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π ∆ 
1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6). 
δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και 
εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση 
πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : Π∆ 1073/81 (αρ. 92-96), 
Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45). 
ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού (ύπαρξη χώρων 
πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 
(αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 14). 
στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόµενους όπως : 
προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, 
εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο 
εξοπλισµός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84 
(αρ.16-18), ΚΥΑ Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, 
Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 
4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση – 
εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των 
οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε: 
- Την Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων Έργων» (ΟΜΟΕ-
ΣΕΕΟ, τεύχος 7) 
- Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση 
των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για 
την 
κυκλοφορία πεζών» 
- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 και αρ.52) και την τροπ. αυτού : 
Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46). 
β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης 
τµήµατος οδού και πεζοδροµίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44). 
γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις 
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, των κινητών προβολέων, των 
καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 
(αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35). 
δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίψης και µεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων: Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-
91), ΚΥΑ 8243/1113/91 
(αρ. 8), Π∆ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], 
Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.30). 
ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των εργαζοµένων που αφορούν: α) κραδασµούς: Π∆ 176/05, β) θόρυβο: Π∆ 
85/91, Π∆ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: Π∆ 
397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (αρ. 36-41), Π∆ 82/10. 
4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών. 
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Οι εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 (αρ. 2). 
α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των µηχανηµάτων (χωµατουργικών και 
διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του 
λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, 
φορητές κλίµακες, κλπ): Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 
και οι τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV 
µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35). 
β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και 
το Π∆ 304/00 (αρ. 2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία: 
1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας 
2. Άδεια κυκλοφορίας 
3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης. 
4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας (χρήσης) 
5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ 
και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον 
χειριστή. 
6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή 
λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των ελέγχων σύµφωνα 
µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 
7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο 
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7). 
5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο, τα 
οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα 
ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου. Τα εν λόγω 
απαιτούµενα µέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα : 
5.1 Κατεδαφίσεις: 
Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ. 7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, Π∆ 
396/94 (αρ. 9, παρ. 4, παραρτ. ΙΙΙ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής: ΥΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), 
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής: Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 
212/06,ΥΑ 21017/84/09. 
5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις: 
Ν. 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, 
παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4, 
παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 
Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ 
παρ. 10). 
5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, Εργασίες σε 
στέγες. 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4, 
παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14). 
5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες  
Π∆ 95/78, Π∆ 1073/81 (αρ. 96, 99,104, 105), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4, παραρτ. ΙΙΙ), 
Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99. 
5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.) 
Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4, παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 305/96 
(αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12). 
5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων. 
(Σήραγγες κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες 
που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθµη 
χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.) Ν.495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η 
τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4, παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 
2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-
γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού : Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10). 
5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα 
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(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών 
ναυπηγηµάτων και καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ. 9, παρ. 4 
παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και παρ.13). 
6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που περιλαµβάνουν τα 
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ: 
Ισχύει ο Ν. 4412/2016, καθώς και ο κάτωθι κατάλογος στο µέτρο που διατηρείται, µετά την έκδοση του 
ανωτέρω νόµου. 
«ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» 
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Άρθρο 44: Φόροι - Κρατήσεις 
Τον  ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι,  τέλη,  κρατήσεις και οποιεσδήποτε  άλλες νόµιµες επιβαρύνσεις όπως 
ισχύουν κατά τον χρόνο που δηµιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. 
Η δαπάνη Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 
Κατ' εξαίρεση αυξοµείωσης στο χαρτόσηµο των τιµολογίων ή άλλοι φόροι του ∆ηµοσίου που βαρύνουν άµεσα 
το εργολαβικό αντάλλαγµα, βαρύνουν τον ανάδοχο µόνο στα µέτρα που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της 
προσφοράς. Τυχόν µεταγενέστερες αυξοµειώσεις, αυξοµειώνουν αντίστοιχα το οφειλόµενο εργολαβικό 
αντάλλαγµα. 

Τα προαναφερόµενα δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήµατος ή  τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού. 

 

Άρθρο 45: Εκτέλεση άλλων έργων  – Προστασία πηγών Εκµεταλλεύσεων  
Ο Ανάδοχος  έχει την υποχρέωση να µην παρεµποδίζει  την  εκτέλεση  οποιωνδήποτε  άλλων έργων ή 
εργασιών φορέα του ∆ηµοσίου τοµέα που είναι δυνατόν να επηρεάζονται  από  τις  εργασίες  της  εργολαβίας  
του,  να  προστατεύσει  τις υπάρχουσες  κατασκευές  και  εκµεταλλεύσεις  από  κάθε  βλάβη  ή  διακοπή   της 
λειτουργίας  τους  και  χωρίς  µείωση της ευθύνης του  να  αποκαθιστά  και  να συµβάλει στην άµεση µείωση 
των βλαβών ή διακοπών. 
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Άρθρο 46: Ανάληψη εκτελέσεως έργου από κοινοπραξία 
Αν η εκτέλεση του έργου έχει αναληφθεί από Κοινοπραξία  εφαρµόζονται  οι ειδικές  ρυθµίσεις  που  
προβλέπονται  στο  άρθρο 140 του Ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 47: Απολογιστικές εργασίες 
Η εκτέλεση απολογιστικών εργασιών και η προµήθεια υλικών απολογιστικά επιτρέπεται µόνο ύστερα από 
έγγραφη διαταγή και έγκριση της Υπηρεσίας για εργασίες που δεν είναι δυνατόν να επιµετρηθούν ή να 
κοστολογηθούν διαφορετικά. 
Γενικά για την εκτέλεση απολογιστικών εργασιών εφαρµόζεται το άρθρο 154 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 48: Αυξοµειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες – Κανονισµός Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών - 
Υπερσυµβατικές εργασίες - Χρήση των επί έλασσον εργασιών  
48.1 Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, που δεν 
περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις (άρθρο 156 παρ. 5 του Ν. 4412/2016). Ο  Ανάδοχος δεν µπορεί να προβεί σε καµία 
αντίστοιχη  τροποποίηση  χωρίς έγγραφη εντολή.  
48.2 O φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωµα κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου να επιφέρει 
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις  στην  µορφή  του έργου,  την ποιότητα,  το είδος ή την ποσότητα των εργασιών,  
που επιβάλλονται για την αρτιότητα ή την λειτουργικότητα του έργου, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην 
ισχύουσα Νοµοθεσία.  
48.3 Για την πραγµατοποίηση των µεταβολών συντάσσεται Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 
πρωτόκολλο  κανονισµού  τιµών µονάδος νέων εργασιών για  τις εργασίες που  δεν περιλαµβάνονται στην 
αρχική σύµβαση. 
Για τα όρια των µεταβολών, τον τρόπο σύνταξης του Ανακεφαλαιωτικού Πινάκα Εργασιών, τον τρόπο 
κανονισµού των νέων τιµών εφαρµόζονται τα άρθρα 155 και 156 του Ν. 4412/2016. Αν µε απαίτηση της 
Υπηρεσίας παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών θα συντάσσεται  αντίστοιχο "Πρωτόκολλο κανονισµού 
τιµών µονάδος νέων εργασιών", σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις  του άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.   
48.4 Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 
και η τιµή της θα µειώνεται κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης 
κατηγορίας, στην οποία υπάγεται και θα προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα 
και όφελος του αναδόχου. 
48.5 Επιτρέπεται η χρήση των επί έλασσον, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες 
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
άρθρο 156, παρ. 3β). 
 
Άρθρο 49:  Βλάβες στα έργα – Αναγνώριση αποζηµιώσεων 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµία αποζηµίωση από τον κύριο του έργου  για οποιαδήποτε  βλάβη επέρχεται στα 
έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και  γενικά για οποιαδήποτε ζηµιά του που οφείλεται σε 
αµέλεια,  απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του,  ή σε µη χρήση των καταλλήλων µέσων 
ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία,  εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή 
ανωτέρας βίας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 157 του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες. 
Για την αναγνώριση των αποζηµιώσεων από ανώτερη βία εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 157 του Ν. 
4412/2016. 
Η διαδικασία του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016 εφαρµόζεται  ανάλογα  και  για τον καθορισµό αποζηµίωσης 
του  αναδόχου για  τυχόν εργασίες αποκατάστασης ή πρόληψης κινδύνων σε έργα που εκτελέσθηκαν καθώς  
και σε  περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βλάβες οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου ή σε άλλη αιτία 
που εξαιρείται από την ευθύνη του αναδόχου. 
Μετά την έγγραφη διαταγή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας που κοινοποιείται στην Προϊσταµένη Αρχή εκτελούνται  
εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλεται σε χρήση του έργου που παραδόθηκε για χρήση πριν από 
την  παραλαβή, όπως ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 157 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 50: Πληροφοριακές πινακίδες 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τοποθετήσει πληροφοριακές πινακίδες µε δικές του δαπάνες σε σηµεία που 
θα υποδείξει η επιβλέπουσα αρχή. 
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Άρθρο 51: ∆απάνες ανατύπωσης συµβατικών τευχών και ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας 
Οι δαπάνες για την ανατύπωση των συµβατικών τευχών, οι δαπάνες για την δηµοσίευση της αρχικής 
διακήρυξης (Ν. 3669/2008 άρθρο 15, παραγ 10), καθώς τα υλικά για την τήρηση των στοιχείων του έργου 
(φάκελοι στοιχείων, τεύχη  ηµερολογίων, τεύχη επιµετρητικών κ.λπ.) βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 
 
Άρθρο 52: Φωτογραφίες του έργου και σε ψηφιακή µορφή   
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες του, έγχρωµες φωτογραφίες πριν από 
την έναρξη των εργασιών και κατά  τα διάφορα στάδια κατασκευής του, καθώς και µετά το πέρας των 
εργασιών, στις οποίες τελευταίες θα φαίνονται όλες οι όψεις, όλων των κατασκευών, καθώς και πανοραµικές, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς. Ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να καταθέσει στην Υπηρεσία το σύνολο των φωτογραφιών σε ψηφιακή µορφή (CD). 

 
Άρθρο 53: ∆ιατάξεις που ισχύουν 
Η εκτέλεση του έργου αυτού γίνεται µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016 
και τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» 
ΦΕΚ 116/Α/18-06-2008 στο µέρος που ισχύουν. 
Οι διατάξεις αυτές συµπληρώνονται µε την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα υπόλοιπα τεύχη των 
Όρων ∆ηµοπράτησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη τυχόν Νοµοθετική διάταξη θα ισχύει κατά τον χρόνο της 

δηµοπράτησης. 
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