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    ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 
 
1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 
περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν 
στην περιοχή του Εργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται 
στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
 
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 
µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος. 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 
 
1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, 
έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  
 
1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις 
απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται 
ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  
  
 Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών 
µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 
εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις 
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που 
η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του 
πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων 



εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών 
συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί 
τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
 
1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης 
γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, 
ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών 
εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης. 
 
1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 
αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των 
χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
Περιβαλλοντικούς Ορους. 
 
1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση ελέγχων 
και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 
 
1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατα-σκευασµένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτήµατων παραγωγής 
θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ, στον εργοταξιακό 
χώρο ή εκτός αυτού.  
 
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των 
υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά 
περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 
µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις 
ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το 
πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 
σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από 
την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
(α)  Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
∆ηµόσιο 
(β)  Οταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 
αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου 
έργου. 
 
1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα 
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές 
καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου. 
 
1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των µέτρων 
προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης 
ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα 
τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των 
µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του 
έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή 
τους.  
 
1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 



 
1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την 
κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες 
περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 
καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον 
χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η 
αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο.  
 
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που διατηρείται 
σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 
1.12 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισηµαίνονται µε αστερίσκο [*]).  
  
 Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, λαµβανοµένων 
υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  
 
1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων 
και προσωπικού που οφείλονται: 
 
(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κλπ.),  
(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου εκτέλεσης 
των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής εκτέλεσης των 
εργασιών),  
(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  
(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,  
(ε)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  
(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου 
για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες 
σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 
 
1.14 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων 
στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαιραίτητο από την 
Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές  
 
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου 
απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, 
την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου 
(πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή 
διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την 
αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των 
εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης. 
 



1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης 
χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του 
έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των 
στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού 
εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του 
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 
 
1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται 
στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές 
µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε 
επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων 
και υπολογισµών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 
  
1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν 
αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη. 
 
1.18 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των 
εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  
 
1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα 
οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
στα τεύχη δηµοπράτησης. 
 
1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του 
έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών 
κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού 
και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 
 
1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών. 
 
1.22 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα 
συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 
 
1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, 
Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο 
αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Εργου. 
 
1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 
αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την 
εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών 
µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε µη 
τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και 
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 



1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού και 
υλικών κατασκευής του Εργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική 
έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση), καθώς και οι 
δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων 
προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών 
αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική 
διαµόρφωση των χώρων µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 
 
1.27 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την 
εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία 
οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων 
που παράγονται ως αποτέλεµα των παραπάνω εργασιών. 
 
1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λ.π., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 
 
1.29 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων 
και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ. 
 
1.30 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες 
Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 
 
1.31 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση 
του Αναδόχου στο 'Εργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις 
σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή 
προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 
 
1.32 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά 
όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 
 
1.33 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα οποία επηρεάζονται 
από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 
  
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 
µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή άλλες 
εργασίες. 
 
1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 
 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως 
κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης 
εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών 
επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
 



Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις 
εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του 
Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 
 
  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν 
Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που 
επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος 
Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα: 
 
(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεµα, PVC κλπ 
 
Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόµενες στα 
υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για αντίστοιχο υλικό 
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του µήκους του 
χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο 
ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 
 
     DN / DM  
 
  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 
   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται 
στο παρόν Τιµολόγιο. 
  
Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάµετρος. 
 
(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 
 
Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής πλάκας του 
παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης 
πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο:  
 
     DN / 12 
 
 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 
 
(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 
 
Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής ταινίας του 
παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας 
σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο:  
 
     ΒN / 240  
  
 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιµολογίου 
 
 
 
Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλεύρως 
της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής 
µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού 



έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m3.km 
 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   
Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 
εκσκαφές) 

0,03 

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



2. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
ΟΜΑ∆Α 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
 
Α.Τ.   1: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ20.02 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ2112 
 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ 
χώρων 
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.  
Οι φορτοεκφορτώσεις τιµολογούνται µε βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ.  
Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιµετρώνται σε όγκο 
ορύγµατος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων µείον 
ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις).  
Στην τιµή περιλαµβάνεται η µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 
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.  
m3 
Τιµη / m3 3,80 τρία και ογδόντα EUR  3,80 EUR 
 
Α.Τ.   2 : 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ20.10 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ2162 
 
Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων 
 
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 τιµή περιλαµβάνεται η µεταφορά των προϊόντων επίχωσης από οποιαδήποτε 
απόσταση. 
 
Οι φορτοεκφορτώσεις τιµολογούνται µε βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ.  
 
Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιµετρώνται σε όγκο 
ορύγµατος (συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων µείον 
ποσότητες που διατίθενται για επανεπιχώσεις) 
 



 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. 
m3 
 
Τιµη / m3 5,50 πέντε και πενήντα EUR  5,50 EUR 
 
 
Α.Τ.   3 : 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: Ο∆ΟΑ.25 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Ο∆Ο1620 
 
Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη 
Πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, νησίδων κόµβων και χώρων 
ανάπτυξης πράσινου µε κατάλληλη φυτική γη, σύµφωνα µε τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 
02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων µε φυτική γη".  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
- Η προσκόµιση κατάλληλης φυτικής γης που έχει αποτεθεί κατά την εκτέλεση των 
εκσκαφών του έργου (φορτοεκφορτώσεις, µεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε 
απόσταση και σταλία αυτοκινήτων)  
- Η προετοιµασία της επιφάνειας τοποθέτησης της φυτικής γης.  
- Η τοποθέτηση, η διάστρωση, η ελαφρά συµπύκνωση της φυτικής γης και η 
συντήρησή της µέχρι τη λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου.  
Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της προβλεπόµενης από την µελέτη στάθµης 
µορφής της πλήρωσης, µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής 
ποσότητας φυτικών γαιών.  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο διαστρωθείσας ελαφρώς συµπυκνωµένης φυτικής γης, µε 
λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, 
m3 
 
Τιµη / m3 2,30 δύο και τριάντα EUR  2,30 EUR 
 
Α.Τ.   4: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ10.01.02 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ1104 
 
Φορτοεκφόρτωση υλικών µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 
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) 
ton 
 
Τιµη / ton 1,65 ένα και εξήντα πέντε EUR  1,65 EUR 



Α.Τ.   5: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ32.01.05  
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ3215 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 
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 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  
01-01-05-00 "∆ονητική 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. ∆εν 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). 
m3 
 
Τιµη / m3 95,00 ενενήντα πέντε EUR  95,00 EUR 
 
Α.Τ.   6: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ22.15.01 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ2226 
 
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα µε εφαρµογή συνήθων 
µεθόδων καθαίρεσης 
Καθαίρεση και τεµαχισµός στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα όλων 
των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας, µε διατήρηση 
του υπολοίπου δοµήµατος άθικτου.  
 
Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούµενου εξοπλισµού και 
εργαλείων, των µέσων κοπής του οπλισµού (µε τα σχετικά αναλώσιµα), των 
ικριωµάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων ο 
τεµαχισµός των ευµεγέθων στοιχείων σκυροδέµατος και η µεταφορά τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα".  
 
Εφαρµογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης µε χρήση υδραυλικής σφύρας σε 
συνδυασµό ή µη µε πιστολέτα πεπιεσµένου αέρα και συναφή εξοπλισµό  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
m3 
 
Τιµη / m3 57,00 πενήντα επτά EUR  57,00 EUR 
 
Α.Τ.   7: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ38.03 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ3816 
 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
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. 



m2 
 
Τιµη / m2 15,70 δέκα πέντε και εβδοµήντα EUR  15,70 EUR 
 
Α.Τ.   8: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ38.20.02 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ3873  
 
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, κατηγορίας B500C (S500s) 
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 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

Ονοµ.  
διάµετρος 
(mm)  

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm2)  

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m)  

5,0  X  X  19,6 0,154 
5,5  X  X  23,8 0,187 
6,0 X X X X X 28,3 0,222 
6,5  X  X  33,2 0,260 
7,0  X  X  38,5 0,302 
7,5  X  X  44,2 0,347 
8,0 X X X X X 50,3 0,395 
10,0 X  X  X 78,5 0,617 
12,0 X  X  X 113 0,888 



Πεδίο εφαρµογής 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

Ονοµ.  
διάµετρος 
(mm)  

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm2)  

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m)  

14,0 X  X  X 154 1,21 
16,0 X  X  X 201 1,58 
18,0 X     254 2,00 
20,0 X     314 2,47 
22,0 X     380 2,98 
25,0 X     491 3,85 
28,0 X     616 4,83 
32,0 X     804 6,31 
40,0 X     1257 9,86 
 
Στις επιµετρούµενες ποσότητες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, 
διαµόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα 
ακόλουθα:  
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  
- Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  
- Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 
συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών.  
- Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας.  
- Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).  
- Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία .  
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου 
σύµφωνα µε την µελέτη. 
kg 
 
Τιµη / kg 1,07 ένα και επτά EUR  1,07 EUR 
 
 
Α.Τ.   9: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: Ο∆Ο∆.1 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ2269A 
 
Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη 
Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, 
οποιουδήποτε πάχους, µε χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται 
αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόµενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το 
παραµένον οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.  
 
Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων 
καθαίρεσης, τιµολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες’’  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη. 
m 
 



Τιµη / m 1,00 ένα EUR  1,00 EUR 
 
ΟΜΑ∆Α Β: ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ 
 
Α.Τ.   10: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ77.80.01Σχ. 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7785.1 
 
Χρωµατισµοί εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
ειδικοί όροι:  
 
α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 
κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα 
θέρµανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής 
(κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών 
από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)  
 
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 
θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 
αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 
για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.  
Τα χρώµατα θα είναι οικολογικά και κατάλληλα για χώρους εκπαίδευσης. 
 
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.  
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.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
m2 
 
Τιµη / m2 9,00 εννέα EUR  9,00 EUR 
 
 
 
 
 



 
Α.Τ.   11: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ77.82 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7787 
 
Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών µε ελαιόχρωµα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
ειδικοί όροι:  
 
α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 
κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα 
θέρµανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής 
(κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών 
από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)  
 
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 
θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 
αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 
για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.  
 
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την 
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 
εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 
της τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 
Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό 
που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε 
τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.  
Χρωµατισµοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών δια χρώµατος υδατικής 
διασποράς σε δύο διαστρώσεις κατόπιν ασταρώµατος µε υλικό υποστρώµατος, 
σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων 
επιφανειών".  
 
Προετοιµασία της επιφανείας, ξερόζιασµα, στοκάρισµα, σπατουλάρισµα, διάστρωση 
υλικού υποστρώµατος, τρίψιµο, ψιλοστοκάρισµα, διάστρωση δύο στρώσεων 
χρώµατοακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως (υλικά και εργασία).  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
m2 
 
Τιµη / m2 11,80 έντεκα και ογδόντα EUR  11,80 EUR 
 
Α.Τ.   12: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ77.15 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7735 
 
Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
ειδικοί όροι:  



 
α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 
κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα 
θέρµανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής 
(κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών 
από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)  
 
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 
θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 
αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 
για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.  
 
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την 
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 
εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 
της τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 
Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό 
που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε 
τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.  
Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".  
 
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών, 
καθαρισµός, λείανση µε γυαλόχαρτο, αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό βάσεως 
ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού µικροµοριακού υλικού βάσεως νερού, µε 
αντοχή στα αλκάλια.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
m2 
 
Τιµη / m2 1,70 ένα και εβδοµήντα EUR  1,70 EUR 
 
Α.Τ.   13: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ77.55 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7755 
 
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνµε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
ειδικοί όροι:  
 
α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 
κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα 
θέρµανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής 
(κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών 
από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)  
 



β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 
θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 
αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 
για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.  
 
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την 
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 
εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 
της τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 
Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό 
που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε 
τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.  
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 
 
Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και εργασία,  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
m2 
 
Τιµη / m2 6,70 έξι και εβδοµήντα EUR  6,70 EUR 
 
Α.Τ.   14: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ50.01.01 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ4811.1 
 
Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς 
Κατασκευή υαλοτοίχων και επιστρώσεων από υαλόπλινθους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1051-2 
"Yαλος για δοµική χρήση - Υαλότουβλα δόµησης και επιστρώσεων - Μέρος 2: 
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης/ Πρότυπο προϊόντος", µε σήµανση CE, λευκούς ή 
έγχρωµους διαστάσεων 19x19x8 cm ή 24x24x8 cm, µε κονίαµα από λευκό τσιµέντο 
των 150 kg/m3 ή έτοιµο κονίαµα κατά ΕΝ 998-2, µε προσθήκη στις συνδέσεις 
ράβδων οπλισµού 2Φ6 ή 2Φ8 και προς τις δύο διευθύνσεις.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
m2 
 
Τιµη / m2 135,00 εκατό τριάντα πέντε EUR  135,00 EUR 
 
Α.Τ.   15: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ79.05 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7903 
 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά 
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι:  
 
(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών 
αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς 



ενσωµάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από 
σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοµένων 
του προµηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή 
έργα.  
(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές 
τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του 
προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόµενη ποσότητα στην 
συσκευασία.  
(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 
Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό 
που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε 
τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.  
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 
kg 
 
Τιµη / kg 9,50 εννέα και πενήντα EUR  9,50 EUR 
 
Α.Τ.   16: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ71.36 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7136 
 
Επιχρίσµατα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι:  
α) Στις τιµές µονάδας συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και 
υλικά):  
- Προετοιµασία των επιφανειών εφαρµογής του επιχρίσµατος. όπως αφαίρεση 
ρύπων (µε κατάλληλο απορρυπαντικό), µούχλας (µε  
µυκητοκτόνο διάλυµα), χαλαρών υλικών (µε βούρτσισµα) κλπ - Η αποκοπή µεγάλων 
εξοχών της υποκείµενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας,  
- 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).  
Επιχρίσµατα τριπτά (πεταχτά) εκτελούµενα µε το µιστρί, χωρίς διάστρωση 
λασπώµατος, µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1:2 επί τοίχων, 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", σε δυο στρώσεις ασβεστοτσιµεντοκονιάµατος 1:2 (µε άµµο µεσόκοκκη), 
τελικού µέσου πάχους 15 mm,  
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό 
εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
m2 
 
Τιµη / m2 8,40 οκτώ και σαράντα EUR  8,40 EUR 
 
Α.Τ.   17: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ79.08 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7903 
 
Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά 
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι 
ακόλουθοι γενικοί όροι:  
 
(α) Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών 
αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς 
ενσωµάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από 
σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοµένων 
του προµηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή 
έργα.  
(β) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές 
τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του 
προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόµενη ποσότητα στην 
συσκευασία.  
(γ) Η χρήση όλων των ενσωµατουµένων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 
Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό 
που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε 
τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.  
Επίστρωση µε προαναµιγµένα τσιµεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισµένης 
συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (µε σήµανση CE), εκτελουµένη επί 
οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του 
υλικού επί τόπου, ο καθαρισµός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η 
εφαρµογή του υλικού σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, καθώς και η 
προµήθεια και εφαρµογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συµβατού µε το υλικό, 
αν αυτό συνιστάται από τον προµηθευτή του.  
 
 
 



 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τσιµεντοειδούς υλικού, µε βάση το απόβαρο των 
συσκευασιών που χρησιµοποιήθηκαν στο έργο. 
kg 
 
Τιµη / kg 5,60 πέντε και εξήντα EUR  5,60 EUR 
 
Α.Τ.   18: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ77.20.01 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7744 
 
Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου 
αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
ειδικοί όροι:  
 
α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 
κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα 
θέρµανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής 
(κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών 
από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)  
 
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 
θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 
αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 
για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.  
 
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την 
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 
εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 
της τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 
Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό 
που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε 
τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.  
Εφαρµογή αντισκωριακής βαφής µε την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφανείας, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 
χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών".  
Εφαρµογή υλικού µε βάση ανόργανα πιγµέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής 
δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του ψευδαργύρου (ZnO), το 
φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιµατίτη ( ΜΙΟ) ή µε 
βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος 
ξηρού υµένα τα 50 µικρά.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
m2 
 
Τιµη / m2 2,20 δύο και είκοσι EUR  2,20 EUR 
 
 



 
Α.Τ.   19: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ72.16 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7211 
 
Επικεράµωση µε κεραµίδια ρωµαϊκού τύπου 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι:  
α) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα 
(εργασία και υλικά):  
- Τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές 
καταλήξεις κλπ).  
- Οι διαµόρφωση διόδων σωληνώσεων, µεταλλικών στοιχείων κλπ.  
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.  
- Η στερέωση των κεραµιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, µε σύρµα 
από σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούµενες, 
γαλβανισµένα καρφιά κλπ.  
- Το κονίαµα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε 
σύνθεσης), στην περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράµωσης 
- Η ενδεχόµενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των 
οπών στις κάτω απολήξεις επιστέγασης µε βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραµίδια.  
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές µεµβράνες για την στεγάνωση αρµών 
απολήξεων καπνοδόχων κλπ,  
- Τα κονιαµάτα κάθε µορφής στην περίπτωση κολυµβητής κατασκευής και τα 
αντίστοιχα πρόσµικτα αυτών.  
β) Στις τιµές των άρθρων επικεραµώσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται (εκτός αν 
αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού, 
γαλβανισµένης λαµαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαµένου αλλουµινίου.  
γ) Οι τιµές µονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρµογή 
ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο 
και τις ενδεχόµενες αυξηµένες επικαλύψεις των κεραµιδιών οι οποίες απαιτούνται 
από τις τοπικές συνθήκες, συµπεριλαµβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των 
µέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
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.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας 
m2 
 
Τιµη / m2 23,50 είκοσι τρία και πενήντα EUR  23,50 EUR 
 
Α.Τ.   20: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ77.71.03 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7771 
 
Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µε βερνικόχρωµα δύο συστατικών βάσεως 
νερού η διαλύτου. 



Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
ειδικοί όροι:  
 
α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 
κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα 
θέρµανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής 
(κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών 
από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)  
 
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 
θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 
αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 
για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.  
 
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την 
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 
εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 
της τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 
Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό 
που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε 
τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.  
Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
10-05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών". 
 
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασµα, σπατουλάρισµα, στοκαρίσµατα, ψιλοστοκαρίσµατα, 
διάστρωση αλκυδικού υποστρώµατος ή υποστρώµατος δύο συστατικών και 
διάστρωση βερνικοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
m2 
 
Τιµη / m2 15,70 δέκα πέντε και εβδοµήντα EUR  15,70 EUR 
 
Α.Τ.   21: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ77.80.02 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7785.1 
 
Χρωµατισµοί εξωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-
ακριλικής βάσεως. 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
ειδικοί όροι:  
 
α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 
µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων 
κατασκευών και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα 
θέρµανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής 
(κουφωµάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών 
από ρύπανση που µπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)  



 
β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 
θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 
αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας 
για την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.  
 
γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την 
εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 
εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 
της τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του 
Υλικού (MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό 
που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε 
τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η 
δαπάνη περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.  
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.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
m2 
 
Τιµη / m2 10,10 δέκα και δέκα EUR  10,10 EUR 
 
Α.Τ.   22: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ73.11Σχ. 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7311 
 
Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ακανόνιστες τύπου Άρτας 
Επιστρώσεις µε χονδρόπλακες ακανόνιστες τύπου Άρτας µέσου πάχους 5 cm και 
επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί υποστρώµατος από ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1 : 2 
1/2 των 150 kg τσιµέντου πάχους 3 cm, µε αρµούς µέσου πάχους 2 cm 
αρµολογούµενους µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg, µε τα υλικά, πλάκες, 
τσιµεντοκονίαµα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται ο καθαρισµός των διαµορφωµένων – πλακοστρωµένων 
πεζοδροµίων και η υπερύψωση – µετακίνηση φρεατίων όπου αυτό απαιτείται, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
m2 
 
Τιµη / m2 22,50 είκοσι δύο και πενήντα EUR  22,50 EUR 
 
 
 
 



 
 
ΟΜΑ∆Α Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ –ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
– ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 
Α.Τ.   23: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ72.44.02 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7246 
 
Επικάλυψη οριζοντίων αρµών διαστολής µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm 
 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι:  
α) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα 
(εργασία και υλικά):  
- Τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές 
καταλήξεις κλπ).  
- Οι διαµόρφωση διόδων σωληνώσεων, µεταλλικών στοιχείων κλπ.  
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων.  
- Η στερέωση των κεραµιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, µε σύρµα 
από σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούµενες, 
γαλβανισµένα καρφιά κλπ.  
- Το κονίαµα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε 
σύνθεσης), στην περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράµωσης 
- Η ενδεχόµενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των 
οπών στις κάτω απολήξεις επιστέγασης µε βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραµίδια.  
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές µεµβράνες για την στεγάνωση αρµών 
απολήξεων καπνοδόχων κλπ,  
- Τα κονιαµάτα κάθε µορφής στην περίπτωση κολυµβητής κατασκευής και τα 
αντίστοιχα πρόσµικτα αυτών.  
β) Στις τιµές των άρθρων επικεραµώσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται (εκτός αν 
αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού, 
γαλβανισµένης λαµαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαµένου αλλουµινίου.  
γ) Οι τιµές µονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρµογή 
ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο 
και τις ενδεχόµενες αυξηµένες επικαλύψεις των κεραµιδιών οι οποίες απαιτούνται 
από τις τοπικές συνθήκες, συµπεριλαµβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των 
µέτρων ασφαλείας που απαιτούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1mm, σύµφωνα µε 
τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε στερέωση του ενός άκρου της επί του 
σκυροδέµατος µε εκτοξευόµενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου µε 
αρµοκάλυπτρο (δεν συµπεριλαµβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαµόρφωσή του µε 
αναδίπλωση.  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
µµ 
 
Τιµη / µµ 15,70 δέκα πέντε και εβδοµήντα EUR  15,70 EUR 
 
Α.Τ.   24: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ23.03 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ2303 
 
Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά 



Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά συµβατικού τύπου, µε δάπεδο εργασίας από µαδέρια, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα". 
 
Στην τιµή µονάδας συµπεριλαµβάνεται το ενοίκιο των µεταλλικών πλαισίων και 
στηριγµάτων, η µεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η 
εργασία συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης των ικριωµάτων και η φθορά της 
ξυλείας και των µεταλλικών µερών.  
 
Τα ικριώµατα θα είναι επαρκώς στερεωµένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα 
παρουσιάζουν κινητότητα και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα 
ασφαλείας και κλίµακες ανόδου.  
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την 
µελέτη του έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωµάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται 
ανηγµένα στις επί µέρους τιµές µονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως 
της Υπηρεσίας.  
 
Ως επιφάνεια προς επιµέτρηση λαµβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας 
εκτελούνται οι εργασίες, προσαυξανόµενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του 
ικριώµατος, εφ' όσον έχουν βάθος µεγαλύτερο από 0,20 m. ∆εν περιλαµβάνονται 
ενδεχόµενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ,  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
m2 
 
Τιµη / m2 5,60 πέντε και εξήντα EUR  5,60 EUR 
 
Α.Τ.   25: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ64.10.02Σχ. 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ6412 

Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες µαύρους Φ 1 1/2 '' 

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώµατος απλού από οριζόντια τµήµατα και 
ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες µαύρους, ανά 1 µέτρο, µε όλα τα ειδικά κοχλιωτά 
τεµάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεµάχια, αντισκωριακή βαφή σε δύο 
στρώσεις (µίνιο) καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού χρωµατισµού 
(συµπεριλαµβανοµένων των υλικών βαφής).  

  Τιµη / µµ 20 EUR  Είκοσι EUR  20,00EUR 
 
Α.Τ.   26:  
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ23.14 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ2314.1 

Επενδύσεις πρόσοψης ικριωµάτων 

Επένδυση πρόσοψης ικριωµάτων µε λινάτσες ή συνθετικά υφαντά φύλλα, 
προσδεµένα µε σύρµα ή συνδετήρες στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία του 
ικριώµατος. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης και τα φύλλα επικάλυψης επαρκώς 
τανυσµένα.  
 
Επισηµαίνεται ότι η επένδυση των εξωτερικών ικριωµάτων είναι υποχρεωτική για 
όλες τις κατασκευές εντός κατοικηµένων περιοχών.  



 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 

m2 

Τιµη / m2 0,65 Μηδεν και εξήντα πέντε EUR  0,65 EUR 
 
Α.Τ.   27: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ65.17.04Σχ. 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ6522 
 
Υαλοστάσια αλουµινίου µε θερµοδιακοπή, µεµονωµένα δίφυλλα, µε ή χωρίς σταθερό 
φεγγίτη, ανοιγόµενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, µε ή χωρίς ανάκλιση,  
 
Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 65 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρµογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι:  
α) Οι µέσες τιµές των αντοχών των ράβδων αλουµινίου θα είναι:  
- φορτίο θραύσης 180 - 220 MPa,  
- όριο ελαστικότητας 140 - 180 MPa,  
- επιµήκυνση ε = 4 - 6%.  
β) Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  
- για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 mm,  
- για κατασκευές στο εξωτερικό αυτού 20 mm  
- σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 mm.  
γ) Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 mm.  
δ) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα και τα ακόλουθα 
(εργασία και υλικά):  
δ1) Η τοποθέτηση όλων των µηχανισµών ασφαλείας και λειτουργίας, µε την αξία των 
υλικών αυτών. Στην τιµή 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.  
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", χρώµατος επιλογής της υπηρεσίας 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

m2 



Τιµη / m2 190,00 εκατό ενενήντα EUR  190,00 EUR 
 
Α.Τ.   28: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ76.22.03 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ7609.2  

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + µεµβράνη + 
4 mm + µεµβράνη + 4 mm) 

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα 
διαφανή (clear float) και µεµβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε 
διαστάσεων, πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά περεµβύσµατα από EPDM ή 
συναφελη και σιλικόνη. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθέτησης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "∆ιπλοί 
υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

m2 

Τιµη / m2 56,00 πενήντα έξι EUR  56,00 EUR 
 
Α.Τ.   29: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ22.45Σχ.  
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ2275 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων 

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 σε οποιαδήποτε απόσταση.  
 
Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - µεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων 
κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από 
την θέση εκτέλεσης των εργασιών µέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς µεταφορά, 
συµπεριλαµβάνονται ανηγµένες στις αντίστοιχες τιµές µονάδος.  
 
Με τις τιµές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 
22.60, 22.61 και 22.62 αποζηµιώνονται οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν 
γίνονται µεµονωµένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν 
(τοίχος, πλάκα, υποστύλωµα, οροφή, δάπεδο κλπ).  
 
Με τις τιµές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζηµιώνονται οι εργασίες 
διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά µέσα και δεν συµπεριλαµβάνουν τις 
εργασίες απλών διατρήσεων µε τα µέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών µέσων 
στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου 

m2 

Τιµη / m2 16,80 δέκα έξι και ογδόντα EUR  16,80 EUR 



Α.Τ.   30: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: ΟΙΚ52.01.02Σχ. 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ5202 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης αµµοδόχου 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης αµµοδόχου εξωτερικού χώρου µε σύστηµα 
προστασίας 
 
Η αµµοδόχος θα έχει διαστάσεις 4,00µ. χ 5,00µ. περίπου και θα είναι από 
εµποτισµένη ξυλεία καστανιάς πλαναρισµένη από όλες τις πλευρές, µε 
στρογγυλεµένες τις ακµές και πλήρως βερνικοχρωµατισµένη. 
 
Η ξυλεία των λωρίδων  θα είναι πρώτης διαλογής µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
δ1)Υγρασία ξυλείας 
- καστανιάς 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 
 
Τα µεταλλικά µη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή 
(αλυσίδες, βίδες, σύνδεσµοι κλπ) θα είναι από χάλυβα θερµογαλβανισµένο ή 
βαµµένα ηλεκτροστατικά. Οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεµένα 
πλαστικά προστατευτικά, που θα πρέπει να έχουν αντοχή στις δυσµενείς καιρικές 
συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία. 
 
Τα βερνίκια και τα χρώµατα που θα χρησιµοποιηθούν, θα είναι µη τοξικά και µη 
αναφλέξιµα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε βάση το 
νερό ώστε να είναι ασφαλή και κατάλληλα για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωµατισµού 
των ξύλινων στοιχείων θα γίνεται µε ηλεκτροστατική βαφή. 
α) Στην τιµή των άρθρων συµπεριλαµβάνεται ανηγµένη η κατασκευή των διατάξεων 
αερισµού του καδρονιαρίσµατος (αρµός µεταξύ των λωρίδων).  
 
β) τα υλικά και µικροϋλικά, την τοποθέτηση, το ξύσιµο και τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και 
τον πλήρη καθαρισµό της επιφανείας, βαφή σε δύο στρώσεις (βερνίκι) καθώς και 
εργασία πλήρους τοποθέτησης και τελικού χρωµατισµού (συµπεριλαµβανοµένων 
των υλικών βαφής). 
 
γ) η ειδική επεξεργασµένη άµµος που έχει απολυµανθεί, πλυθεί και στεγνώσει 
βιολογικά. 
 
δ) το σύστηµα προστασίας της αµµοδόχου από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες και 
τα ζώα, για το διάστηµα που αυτή δεν θα χρησιµοποιείται, κατασκευασµένο από 
συνθετικό υλικό υψηλής ποιότητας και απεριόριστης αντοχής.    
 
ε) το δάπεδο από πλάκες ασφαλείας παιδικής χαράς 5 εκ. περίπου και πλάτους 
τουλάχιστον 1µέτρο περιµετρικά της αµµοδόχου.  
 
Οι πλάκες θα είναι κατασκευασµένες από µίγµα πολυουρεθάνης µε έγχρωµο 
ανακυκλωµένο καουτσούκ και θα διαθέτουν ειδικές αυλακώσεις για τη διευκόλυνση 
αποµάκρυνσης των νερών στο κάτω µέρος.  
 



Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των υλικών που απαιτούνται καθώς και η 
εργασία για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση της αµµοδόχου σύµφωνα µε το 
σχέδιο και τις οδηγίες της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Τιµή κατ΄ αποκοπή   

Τιµη / κατ΄ αποκοπή  800,00 EUR (οχτακόσια ΕΥΡΩ) EUR  800,00 EUR 
 
Α.Τ.   31: 
ΚΩ∆. ΑΡΘΡΟΥ: Ο∆ΟΒ.92.1 
ΚΩ∆. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: Υ∆Ρ7025 

Bλήτρα από ράβδους Φ10 mm 

Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισµού εντός υφισταµένων / διατηρουµένων 
στοιχείων/µελών κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (βλήτρα από χάλυβα 
οπλισµού σκυροδέµατος).  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
 
- Η διάτρηση οπής µε διάµετρο µεγαλύτερη αυτής του συνδέσµου για να υπάρξει το 
απαραίτητο διάκενο για την εποξειδική κόλλα ή κονίαµα. Εάν δεν καθορίζεται 
διαφορετικά στην µελέτη η διάµετρος της οπής θα είναι Dβλητρ. + 4,0 mm. Για τους 
διατµητικούς συνδέσµους (βλήτρα) το βάθος της οπής θα είναι 10 x Dβλητρ., εκτός 
εάν καθορίζεται διαφορετικά στην µελέτη.  
- Η εκτράχυνση των παρειών της οπής µε συρµατόβουρτσα εκτράχυνσης, 
κατάλληλης διαµέτρου ώστε "να βρίσκει" στα τοιχώµατα της οπής.  
- Η προσωρινή σφράγιση προστασίας των οπών µέχρι να τοποθετηθούν οι ράβδοι 
οπλισµού.  
- Ο επιµελής καθαρισµός του εσωτερικού της οπής αµέσως πριν την τοποθέτηση της 
ράβδου οπλισµού:  
- µε πεπιεσµένο αέρα, αν πρόκεται να εφαρµοσθεί εποξειδική συγκολλητική ρητίνη 
- µε πλύση µε νερό υπό πίεση, αν πρόκειται να εφαρµοσθεί κονίαµα πάκτωσης.  
- Η προετοιµασία του συγκολλητικού υλικού (ρητίνης ή κονιάµατος), σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής αυτού και η εισαγωγή επαρκούς ποσότητας 
εντός της οπής.  
- Στις περιπτώσεις τοποθέτησης βλήτρων κατά την οριζόντια έννοια ή σε οροφές, για 
να αποφευχθεί η εκροή του συγκολλητικού υλικού θα χρησιµοποιούνται κόλλες ή 
κονιάµατα υψηλού ιξώδους κατάλληλα για εργασία προς τα πάνω (over head). 
Απαγορεύεται να επαλείφεται το βλήτρο µε συγκολλητικό υλικό και στην συνέχεια να 
τοποθετείται στην οπή. Με τον τρόπο αυτό δεν διασφαλίζεται ότι θα γεµίσει πολήρως 
το διάκενο µεταξύ συνδέσµου και παρειών (άντυγος) οπής.  
- Η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων και δοκιµών 
- οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση ότι τα βλήτρα τοποθετήθηκαν σύµφωνα µε την 
µελέτη και ότι το προεξέχον τµήµα είναι του προβλεποµένου µήκους 
- δοκιµή µε το χέρι της ακαµψίας όλων των βλήτρων, µετά από παρέλευση 29h εάν 
εφαρµοσθεί εποξειδικό συγκολλητικό ή 7 ηµερών εάν έχει εφαρµοσθεί κονίαµα 
- δοκιµή πλευρικής µετατόπισης σε ποσοστό 1% των βλήτρων: µε πλευρικές 
κρούσεις κάµπτονται τα προεξέχοντα τµήµατα κατά 45° και ελέγχεται εάν αστοχήσει 
το συγκολλητικό υλικό (εάν η δοκιµή είναι επιτυχής τα βλήτρα δεν επαναφέρονται 
στην αρχική τους θέση).  
 
Εαν διαπιστωθούν µή συµµορφώσεις κατά τις ανωτέρω δοκιµές, θα αποκαθίστανται 
µε διορθωτικά µέτρα που θα καθορίσει η Υπηρεσία. Οσα βλήτρα αστοχούν δεν θα 



επιµετρώνται προς πληρωµή.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης τα πάσης φύσεως ικριώµατα που θα απαιτηθούν 
για την εκτέλεση των εργασιών και οι τυχόν προσωρινές/βοηθητικές κατασκευές για 
την διακίνηση προσωπικού και µέσων εκτέλεσης των εργασιών.  
 
∆εν συµπεριλαµβάνεται η αξία του σιδήρου οπλισµού ποιότητας Β500C από τον 
οποίο θα διαµορφωθούν τα βλήτρα. Το βάρος αυτού θα επιµετρηθεί µαζί µε τον 
λοιπό εξοπλισµό των σκυροδεµάτων (θα συµπεριληφθεί στους πίνακες οπλισµών).  
 
Τιµή ανά τεµάχιο βλήτρου τοποθετηµένου και αποδεκτού σύµφωνα µε τα ανωτέρω 
(τεµ.). 

τεµ. 

Τιµη / τεµ. 5,80 πέντε και ογδόντα EUR  5,80 EUR 
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