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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 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 
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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 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). 
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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 
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, κλπ και γενικά τα επισφαλή έξοδα από δυσχέρειες 
κάθε είδους πού 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 (ΦΠΑ) επί των τιμολογίων εισπράξεων του 
αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του έργου. 
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ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 
ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

1 Αρθρο  1.1.1 ΟΙΚ ΚΠΤ-22.04-Α 

 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 : ∆έκα πέντε και Εβδοµήντα λεπτά € 15,70 

2 Αρθρο  1.1.2 ΟΙΚ ΚΠΤ-22.30.01-Α 

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές- Για οπές επιφανείας έως 0,05 

m2 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261A) 

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 2261Α: 100,00% 

Ευρώ : Πέντε και Εξήντα λεπτά € 5,60 

3 Αρθρο  1.1.3 ΟΙΚ ΚΠΤ-22.31.02-Α 

Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή- Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 

m 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2265Β) 

Διάνοιξη αύλακος βάθους έως 0,06 m σε πλινθοδομή οποιουδήποτε πάχους και τύπου, 

με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
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Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των 

παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσηςστις θέσεις φορτώσεως. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Μονάδα µέτρησης : 
Αναθεωρείται µε  : ΟΙΚ 2265Β: 100,00% 

Ευρώ : Ενδεκα και Είκοσι πέντε λεπτά € 11,25 

4 Αρθρο  1.1.4 ΟΙΚ ΚΠΤ-22.45-Α 

 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 : ∆έκα έξι και Ογδόντα λεπτά € 16,80 

5 Αρθρο  1.1.5 ΟΙΚ ΚΠΤ-22.53-Α 

 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 

6 Αρθρο  1.1.6 ΟΙΚ ΚΠΤ-22.22.01-Α 

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 

7 Αρθρο  1.1.7 ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.01.Μ-Α 

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 
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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 

8 Αρθρο  1.1.8 ΟΙΚ ΚΠΤ-10.01.02-Α 

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.- Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά 

μέσα 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104) 

Τα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου έχουν εφαρμογή μόνον για τις μεταφορές υλικών 

(και όχι των προϊόντων εκσκαφών, οι οποίες ρυθμίζονται στα αντίστοιχα αυτών 

κεφάλαια) σε περιπτώσεις δυσπροσίτων και ειδικών έργων. 

Για την εφαρμογή τους απαιτείται πλήρης τεκμηρίωση σε επίπεδο Μελέτης. 

Στις συνήθεις εργασίες οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης -μεταφοράς των υλικών 

περιλαμβάνονται ανηγμένες στις οικείες τιμές μονάδος, εκτός αν προβλέπεται 

διαφορετικά στα οικεία άρθρα. 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, 

χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και 

σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 

Τιμή ανά τόνο (ton) 

Μονάδα µέτρησης : Τόνοι 

Αναθεωρείται µε : 

Ευρώ : Ενα και Εξήντα πέντε λεπτά € 1,65 

9 Αρθρο  1.1.9 ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-Α 

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 

10 Αρθρο  1.1.10 ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.05-Α 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 

αντλίας ή πυργογερανού- Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215) 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε 

κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού 

και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 

σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη 

του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος", 

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος", 
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01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", 

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", 

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 

ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην  τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 

του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, 

φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 

παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 

(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 

σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο 

εργοτάξιο προς διάστρωση. 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη 

της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 

χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική 

διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα 

η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος 

καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 

προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται 

και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω 

στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του 

τελειώματος. 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 

σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής 

της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 

υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από 

κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα 

Αναθεωρείται µε  : ΟΙΚ 3215: 100,00% 

Ευρώ : Ενενήντα πέντε € 95,00 

11 Αρθρο  1.1.11 ΟΙΚ ΚΠΤ-38.03-Α 

 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. 
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Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα 

Αναθεωρείται µε  : ΟΙΚ 3816: 100,00% 

Ευρώ : ∆έκα πέντε και Εβδοµήντα λεπτά € 15,70 

12 Αρθρο  1.1.12 ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.02-Α 

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_| 

|  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_| 
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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 

 



 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελί δα 10 

 

ΟΜΑ∆Α Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 

1 Αρθρο  1.2.1 ΟΙΚ ΚΠΤ-52.80.02-Α 

 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 : ∆έκα εννέα € 19,00 

2 Αρθρο  1.2.2 ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.02-Β 

Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές- Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.2) 

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 5446.2: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν δέκα € 110,00 

3 Αρθρο  1.2.3 ΟΙΚ ΚΠΤ-61.30-Α 

 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118) 

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε 

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου 

μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές 

γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, 

αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά 

μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς 

και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα 

Αναθεωρείται µε  : ΟΙΚ 6118: 100,00% 

Ευρώ : Τρία και ∆έκα λεπτά € 3,10 

4 Αρθρο  1.2.4 ΟΙΚ ΚΠΤ-62.60.03-Β 

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 
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€ 300,00 

5 Αρθρο  1.2.5 ΟΙΚ ΚΠΤ-64.17-Α 

 Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418) 

Κατασκευή κιγκλιδώματος από ανοξείδωτες διατομές, ποιότητας AISI 304, οιουδήποτε 

σχεδίου, με μεταλλικούς ορθοστάτες ανά 1,00 m από λάμα διατομής 40x20 mm 

στερεωμένη στον μεταλλικό σκελετό με ανοξείδωτες βίδες, μεταλλικά ευθύγραμμα 

οριζόντια στοιχεία διατομής Φ10, ανά 15 - 20 cm μεταξύ των ορθοστατών, λοιπά 

ανοξείδωτα στοιχεία, συρματόσχοινα, εντατήρες, κοχλίες, περικόχλια και 

κομβοελάσματα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ΑΙSI 304 και πάχους 6 mm. Πλήρως 

περαιωμένη εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και 

μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετηθέντος κιγκλιδώματος 

Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα 

Αναθεωρείται µε  : ΟΙΚ 6418: 100,00% 

Ευρώ : Εννέα 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 9,00 

6 Αρθρο  1.2.6 ΟΙΚ ΚΠΤ-64.29-Α 

 Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428) 

Κατασκευή και τοποθέτηση χειρολισθήρα από στρογγυλή ανοξείδωτη διατομή Φ50x2 mm, 

ποιότητας AISI 304, οποιουδήποτε σχεδίου, στερέωση με κατάλληλο πείρο (αρσενικό- 

θηλυκό) ή με ήλωση ή ηλεκτροσυγκόλληση Argon με ηλεκτρόδια ανοξειδώτων χαλύβων. 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, πλήρης εργασία κοπής, 

κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου πλήρους χειρολισθήρος 

Μονάδα µέτρησης : 
Αναθεωρείται µε  : ΟΙΚ 6428: 100,00% 

 



 

Ευρώ : Είκοσι 
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€ 20,00 

7 Αρθρο  1.2.7 ΟΙΚ ΚΠΤ-61.31-Α 

 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 : ∆ύο και Ογδόντα λεπτά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 2,80 

8 Αρθρο  1.2.8 ΟΙΚ ΚΠΤ-64.17-ΑΝ 
 Κιγκλιδώματα προστασίας από ανοξείδωτο χάλυβα σε παράθυρα 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418) 

Κατασκευή προστατευτικού κιγκλιδώματος σε παράθυρα και μέχρι ύψους 1,50μ από το 

δάπεδο, από ανοξείδωτες διατομές, ποιότητας AISI 304, ορθογωνίου σχήματος, με 

μεταλλικούς ορθοστάτες ανά 1,00 m από λάμα διατομής 40x20 mm στερεωμένη στον 

μεταλλικό σκελετό με ανοξείδωτες βίδες, ορθογώνιο πλαίσιο με μεταλλικά ευθύγραμμα 

κάθετα στοιχεία διατομής Φ16, ανά 10 - 12 cm μεταξύ τους, λοιπά ανοξείδωτα 

στοιχεία, κοχλίες, περικόχλια και κομβοελάσματα από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 

ΑΙSI 304 και πάχους 6 mm. Πλήρως περαιωμένη εργασία κοπής, κατασκευής, 

τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) ράβδων 

Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα 

Αναθεωρείται µε  : ΟΙΚ 6418: 100,00% 

Ευρώ : Επτά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 7,00 

9 Αρθρο  1.2.9 ΟΙΚ ΚΠΤ-65.25-Α 

 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 
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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 

10 Αρθρο  1.2.10 ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.04-ΑΝΝ 

Κουφώματα αλουμινίου μεμονωμένα οποιονδήποτε διαστάσεων, με ή χωρίς σταθερό 

φεγγίτη, ανοιγόμένα ανακλινόμενα ή συρόμενα με σταθερό τμήμα μέχρι ύψους 1,50μ 

από το έδαφος 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522) 

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα , 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. 

 



 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελί δα 14 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα 

Αναθεωρείται µε  : ΟΙΚ 6522: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν εβδοµήντα € 170,00 

11 Αρθρο  1.2.11 ΟΙΚ ΚΠΤ-65.05-ΑΝ 

 Θύρες αλουμινίου με υαλοστάσιο ή πλήρεις 

(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 ογδόντα € 180,00 

12 Αρθρο  1.2.12 ΟΙΚ ΚΠΤ-76.27.02-Α 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 

22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 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. 

 



∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες ασφαλείας συνολικού πάχους 24 mm, (Εσωτερική ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες ασφαλείας συνολικού πάχους 24 mm, (Εσωτερική ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες ασφαλείας συνολικού πάχους 24 mm, (Εσωτερική 

υάλωση4 mm, ∆ιάκενο 16mm αέριο argon, Εξωτερική υάλωση 4mm (µαλακής επίστρωσης) 4 mm) 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες ασφαλείας συνολικού πάχους 24 mm, (Εσωτερική 

υάλωση4 mm, ∆ιάκενο 16mm αέριο argon, Εξωτερική υάλωση 4mm (µαλακής επίστρωσης) 4 mm) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2) 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες ασφαλείας συνολικού πάχους 24 mm, (Εσωτερική 

υάλωση4 mm, ∆ιάκενο 16mm αέριο argon, Εξωτερική υάλωση 4mm (µαλακής επίστρωσης) 4 mm) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2) 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες ασφαλείας συνολικού πάχους 24 mm, (Εσωτερική 

υάλωση4 mm, ∆ιάκενο 16mm αέριο argon, Εξωτερική υάλωση 4mm (µαλακής επίστρωσης) 4 mm) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2) 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), 

ασφαλείας, επεµνδεδυµένοι µε ειδική µεµβράνη, oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες ασφαλείας συνολικού πάχους 24 mm, (Εσωτερική 

υάλωση4 mm, ∆ιάκενο 16mm αέριο argon, Εξωτερική υάλωση 4mm (µαλακής επίστρωσης) 4 mm) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2) 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), 

ασφαλείας, επεµνδεδυµένοι µε ειδική µεµβράνη, oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού 

φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες ασφαλείας συνολικού πάχους 24 mm, (Εσωτερική 

υάλωση4 mm, ∆ιάκενο 16mm αέριο argon, Εξωτερική υάλωση 4mm (µαλακής επίστρωσης) 4 mm) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2) 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), 

ασφαλείας, επεµνδεδυµένοι µε ειδική µεµβράνη, oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού 

φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί 

υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη H στεγανοποίηση 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες ασφαλείας συνολικού πάχους 24 mm, (Εσωτερική 

υάλωση4 mm, ∆ιάκενο 16mm αέριο argon, Εξωτερική υάλωση 4mm (µαλακής επίστρωσης) 4 mm) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2) 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), 

ασφαλείας, επεµνδεδυµένοι µε ειδική µεµβράνη, oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού 

φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί 

υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη H στεγανοποίηση 

του διακένου µεταξύ των υαλοπινάκων γίνεται µε διπλό σφράγισµα µε χρήση µαστίχης. Πλήρης περαιωµένη εργασία, 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες ασφαλείας συνολικού πάχους 24 mm, (Εσωτερική 

υάλωση4 mm, ∆ιάκενο 16mm αέριο argon, Εξωτερική υάλωση 4mm (µαλακής επίστρωσης) 4 mm) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2) 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), 

ασφαλείας, επεµνδεδυµένοι µε ειδική µεµβράνη, oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού 

φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί 

υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη H στεγανοποίηση 

του διακένου µεταξύ των υαλοπινάκων γίνεται µε διπλό σφράγισµα µε χρήση µαστίχης. Πλήρης περαιωµένη εργασία, 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες ασφαλείας συνολικού πάχους 24 mm, (Εσωτερική 

υάλωση4 mm, ∆ιάκενο 16mm αέριο argon, Εξωτερική υάλωση 4mm (µαλακής επίστρωσης) 4 mm) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2) 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), 

ασφαλείας, επεµνδεδυµένοι µε ειδική µεµβράνη, oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού 

φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί 

υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη H στεγανοποίηση 

του διακένου µεταξύ των υαλοπινάκων γίνεται µε διπλό σφράγισµα µε χρήση µαστίχης. Πλήρης περαιωµένη εργασία, 

µε υλικά και µικροϋλικά επί τόπου. 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες ασφαλείας συνολικού πάχους 24 mm, (Εσωτερική 

υάλωση4 mm, ∆ιάκενο 16mm αέριο argon, Εξωτερική υάλωση 4mm (µαλακής επίστρωσης) 4 mm) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2) 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), 

ασφαλείας, επεµνδεδυµένοι µε ειδική µεµβράνη, oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού 

φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί 

υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη H στεγανοποίηση 

του διακένου µεταξύ των υαλοπινάκων γίνεται µε διπλό σφράγισµα µε χρήση µαστίχης. Πλήρης περαιωµένη εργασία, 

µε υλικά και µικροϋλικά επί τόπου. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελί δα 15 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα 

Αναθεωρείται µε  : ΟΙΚ 7609.2: 100,00% 

Ευρώ : Πενήντα τέσσερα € 54,00 

13 Αρθρο  1.2.13 ΟΙΚ ΚΠΤ-76.27.02-ΑΝ 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες ασφαλείας συνολικού πάχους 24 mm, (Εσωτερική 

υάλωση4 mm, ∆ιάκενο 16mm αέριο argon, Εξωτερική υάλωση 4mm (µαλακής επίστρωσης) 4 mm) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2) 

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), 

ασφαλείας, επεµνδεδυµένοι µε ειδική µεµβράνη, oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού 

φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί 

υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη H στεγανοποίηση 

του διακένου µεταξύ των υαλοπινάκων γίνεται µε διπλό σφράγισµα µε χρήση µαστίχης. 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 : Εβδοµήντα € 70,00 

 



 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελί δα 16 

 

ΟΜΑ∆Α Γ: ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

1 Αρθρο  1.3.1 ΟΙΚ ΚΠΤ-71.21-Α 

 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 : ∆έκα τρία και Πενήντα λεπτά € 13,50 

2 Αρθρο  1.3.2 ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.01-Α 

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 
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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 

3 Αρθρο  1.3.3 ΟΙΚ ΚΠΤ-77.102-Α 

 Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικοό χρώμα βάσεως 

νερού 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744) 

Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέματος, επιχρισμάτων ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως, 

πιστοποιημένο από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα απονομής οικολογικού σήματος (υλικά επί τόπου, προετοιμασία 

επιφανείας, ικριώματα, εξοπλισμός 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 7744: 100,00% 

Ευρώ : ∆έκα τρία και Πενήντα λεπτά € 13,50 

4 Αρθρο  1.3.4 ΟΙΚ ΚΠΤ-77.91-Α 

 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791) 

Ανακαίνιση οποποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος, με την 

απαιτούμενη 

προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων (υλικά, 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 
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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 7791: 100,00% 

Ευρώ : Πέντε € 5,00 

5 Αρθρο  1.3.5 ΟΙΚ ΚΠΤ-77.99-Α 

 Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7797) 

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους, πέραν των 5,00 m 

ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας (εδάφους, πεζοδρομίου, δαπέδου, ορόφου, εξωστών). 

Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για την εκέλεση εργασιών επί 

κατακορύφων επιφανειών ή οροφών. 

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 7797: 100,00% 

Ευρώ : µηδέν και Τριάντα τέσσερα λεπτά € 0,34 

6 Αρθρο  1.3.6 ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.11-Α 
 Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 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 : ∆έκα επτά και Πενήντα λεπτά € 17,50 
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7 Αρθρο  1.3.7 ΟΙΚ ΚΠΤ-78.30.01-Α 

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 

600x600 mm ή 625x625 mm 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809) 

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

υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη 

και 

την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 

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

από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού αποτελέσματος 

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

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 

Οι επιφάνειες των ειδικών καλύψεων (ψευδοροφές διαφόρων τύπων κλπ) επιμετρώνται με βάση το εξωτερικό τους 

περίγραμμα, χωρίς να αφαιρούνται οι οπές και αποτμήσεις που γίνονται για την τοποθέτηση φωτιστικών ή την διέλευση 

λοιπών κατασκευαστικών στοιχείων και εξαρτημάτων εγκαταστάσεων, όταν η επιφάνεια κάθε οπής ή απότμησης είναι 

έως 

0,50 m2. 

Τυχόν μεγαλύτερες οπές ή αποτμήσεις θα αφαιρούνται. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής 

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα 

Αναθεωρείται µε  : ΟΙΚ 7809: 100,00% 

Ευρώ : Είκοσι πέντε και Ενενήντα λεπτά € 25,90 
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ΟΜΑ∆Α ∆: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 

1 Αρθρο  1.4.1 ΟΙΚ ΚΠΤ-72.16-Α 

 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 

2 Αρθρο  1.4.2 ΟΙΚ ΚΠΤ-73.26.01-Α 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα- Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, 

με χρήση κονιαμάτων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1) 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 

"Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε 

υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 

και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, 

η 

τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την 

διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ, 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα 

Αναθεωρείται µε  : ΟΙΚ 7326.1: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα τρία και Πενήντα λεπτά € 33,50 

3 Αρθρο  1.4.3 ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.02-Α 
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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 

4 Αρθρο  1.4.4 ΟΙΚ ΚΠΤ-73.35-Α 

 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 
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ΟΜΑ∆Α Ε: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

1 Αρθρο  1.5.1 ΟΙΚ ΚΠΤ-79.05-Α 

 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903) 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές ρητίνες εκτελουμένη επί 

οποιασδήποτε 

επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την 

εφαρμογή ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της επιφανείας επαλέιψεως και το 

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

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

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 : Χιλιόγραµµα 

Αναθεωρείται µε  : ΟΙΚ 7903: 100,00% 

Ευρώ : Εννέα και Πενήντα λεπτά € 9,50 
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ΟΜΑ∆Α ΣΤ: Υ∆ΡΕΥΣΗ 

Η/Μ ΕΡΓΑ 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ: Υ∆ΡΕΥΣΗ 

1 Αρθρο  2.1.1 ΗΜΧ 8141.2.2 

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 και Εξήντα τρία λεπτά € 60,63 

2 Αρθρο  2.1.2 ΗΜΧ 8141.2.2Ν 

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

 τοποθετημένος σε ντουσιέρα 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 € 50,00 

3 Αρθρο  2.1.3 ΗΜΧ 8141.3.2 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

 νεροχύτη 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 : Εβδοµήντα και Τριάντα ένα λεπτά € 70,31 

4 Αρθρο  2.1.4 ΗΜΧ 8141.3.2Ν 

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

 νεροχύτη 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 : Εκατόν πενήντα € 150,00 

5 Αρθρο  2.1.5 ΗΜΧ 8162.3.1 

Λεκάνη καταιονηστήρα με βαλβίδα από υαλώδη πορσελάνη διαστάσεων σκάφης 

λεκάνης περίπου 70 Χ 70 cm δηλαδή λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως 

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως. 

στομίων 

(1 τεμ) 

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 

Αναθεωρείται µε  : ΗΛΜ 16: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν  σαράντα εννέα και Πενήντα τρία λεπτά € 149,53 
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6 Αρθρο  2.1.6 ΗΜΧ 8165.1.1 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, μιάς σκάφης διαστάσεων 

περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, μήκους 1.20 m πλάτους περίπου 50 cm πλήρης με βαλβίδα 

(στραγγιστήρα),πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και 

λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

γιά λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
Αναθεωρείται µε  : ΗΛΜ 17: 100,00% 

Ευρώ : Εκατόν εβδοµήντα τρία και ∆έκα επτά λεπτά € 173,17 

7 Αρθρο  2.1.7 ΗΜΧ 8165.2.1Ν 

Νεροχύτης ανοξείδωτος, δύο σκαφών διαστάσεων 

περίπου 35 Χ 40 X 13 cm, μήκους 1.80 m πλάτους περίπου 50 cm πλήρης με 

(στραγγιστήρα),πώμα, σωλήνα υπερχειλίσεως και στηρίγματα,κλειστός στο κάτω μέρος 

με συρόμενες πόρτες από ανοξείδωτη λαμαρίνα και ρυθμιζόμενα πόδια καθ ύψος δηλαδή νεροχύτης και 

λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

γιά λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 

Αναθεωρείται µε  : ΗΛΜ 17: 100,00% 

Ευρώ : Πεντακόσια πενήντα € 550,00 

8 Αρθρο  2.1.8 ΗΜΧ 8165.2.1Ν1 

Ερμάριο κουζίνας δαπέδου, ανοξειδωτο διαστάσεων 

περίπου 100 Χ 70 X 87 cm, πλήρης με συρτάρια ή με συρόμενες πόρτες 

από ανοξείδωτη λαμαρίνα και ρυθμιζόμενα πόδια καθ ύψος και σήκωμα στην 

πλάτη δηλαδή ερμάριο δαπέδου και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά 

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 

Αναθεωρείται µε  : ΗΛΜ 17: 100,00% 

Ευρώ : Εξακόσια € 600,00 

9 Αρθρο  2.1.9 ΗΜΧ 8181.2 

Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη υψους 35 cm (ευρωπαϊκού) 

(καθημένου) 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  πέντε και Σαράντα δύο λεπτά € 105,42 

10 Αρθρο  2.1.10 ΗΜΧ 8179.3 

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων πλήρες 

δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

(1 τεμ) 

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
Αναθεωρείται µε  : ΗΛΜ 18: 100,00% 

Ευρώ : Τριάντα πέντε € 35,00 

11 Αρθρο  2.1.11 ΗΜΧ 8151.2 

Λεκάνη αποχωρητηρίου 

 



ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Δόμησης 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Δόμησης 

 
Λόβουλου Κυριακή 
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χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του 

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 ενενήντα δύο και ∆έκα τρία λεπτά € 192,13 

12 Αρθρο  2.1.12 ΗΜΧ 8141.2.2Ν1 

Εγκατάσταση ύδρευσης - αποχέτευσης για το σύνολο των παιδικών σταθμών 

Σύνολο εγκατάστασης ύδρευσης - αποχέτευσης για επισκευή επέκταση ή αντικατάσταση υπάρχοντος δικτύου, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των σωληνώσεων, εξαρτημάτων σύνδεσης, διακοπτών, βανών, σιφωνιών εσχαρών, 

σύμφωνα 

με την μελέτη και λοιπά γενικά εξαρτήματα όπως και τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος 

σε λειτουργία (1 τεμ κατ αποκοπή) 

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
Αναθεωρείται µε  : ΗΛΜ 13: 100,00% 

Ευρώ : Πέντε χιλιάδες € 5.000,00 

13 Αρθρο  2.1.13 ΗΜΧ 8160.1 

Νιπτήρας πορσελάνης διαστστάσεων 40 Χ 50 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  πενήντα οκτώ  και Σαράντα εννέα λεπτά € 158,49 

14 Αρθρο  2.1.14 ΗΜΧ 8165.2.1Ν2 

Ερμάριο κουζίνας τοιχου, ανοξειδωτο διαστάσεων 

περίπου 150 Χ 40 X 70 cm, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα βαρέως τύπου 

AISI 304, 18/10. πλήρης με συρόμενες πόρτες χωρίς οδηγούς 

με ένα ή δυο ράφια δηλαδή ερμάριο τοίχου και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά 

επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως γιά λειτουργία. 

(1 τεμ) 

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 

Αναθεωρείται µε  : ΗΛΜ 17: 100,00% 

Ευρώ : Τριακόσια € 300,00 

 
          Χρυσούπολη, 02/12/2020 

 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Δόμησης 

 

 

 

Λόβουλου Κυριακή 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α' 
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