
 

 

 

ΟΑΚ ΑΕ 

Έργο : «AΠOKATAΣTAΣH KAI 
BEΛTIΩΣH ΔIAMOPΦΩΣEΩN 
ΠEPIBAΛΛONTA XΩPOY THΣ 
I. MONHΣ XPYΣOΣKAΛITIΣAΣ 
KAI TOY ΠAPΘENΩNA KAI 
TOΠOΘETHΣHΣ H/M 

EΓKATAΣTAΣEΩN ΣTO 
KTIPIO TOY ΠAPΘENΩNA» 

Προϋπολογισμός : 633359.14€ (με ΦΠΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα συντάχθηκε από τη Διεύθυνση 

Υδραυλικών Έργων του ΟΑΚ ΑΕ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Τμήμα Μελετών 

ΟΑΚ ΑΕ  
  

 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
Ο Δ/ντής 

Υδραυλικών Έργων 
Μ. ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ   

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Δ/ντής 

Υδραυλικών Έργων 
Μ. ΠΑΤΡΕΛΑΚΗΣ  

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την αριθμ. πρωτ. …../…..-05-2022 Απόφαση του ΔΣ του Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 

ΧΑΝΙΑ, ΜΑΙΟΣ 2022 

  



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

Άρθρο A.T. 1: 

(ΟΙΚ54.34) 

Εξώφυλλα γαλλικού τύπου 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5431) 

 

Εξώφυλλα γαλλικού τύπου, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πλήρη, οιουδήποτε σχεδίου,  σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 ‘Ξύλινα κουφώματα’, με ορθοστάτες και άνω τραβέρσα 
(πανωκάσσι) τετραξύλου (κάσσας) 9x13 cm, με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι) και 
κάτω τραβέρσα (κατωκάσσι) 9x9 cm, πλαίσια (τελάρα) εξωφύλλων πάχους 4 cm και πλάτους 
όπως στο σχέδιο, φυλλαράκια 1,2x4 cm, περιθώρια (περβάζια), αρμοκάλυπτρα, σιδηρικά 
στερεώσεως, αναρτήσεως και λειτουργίας, μικροϋλικά και εργασία κατασκευής στερεώσεως και 
αναρτήσεως. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή 
οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 

 

- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, 
ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή 
εκτονούμενα κλπ. 

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 

- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από 
οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, 
πολυουραιθάνης κλπ), 

- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα 
δίφυλλα κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί 
με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 

- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των 
κονιαμάτων στήριξης, 

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο 
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 

- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 

- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών 
εξαρτημάτων, 

- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 

- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια, 

- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν 
παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 

- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 

- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 

- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης 
και κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή 
αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο, 

β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο 
άρθρο): 

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες, 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, 

γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής 
δομικής ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη 
τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 

Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος 
ξυλείας και V2 ο νέος. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν είκοσι εννιά ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 129.00€ 

 

Άρθρο A.T. 2: 

(ΟΙΚ54.80.02) 

Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5605) 

 

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή 
οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 

 

- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, 
ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή 
εκτονούμενα κλπ. 

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 

- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από 
οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, 
πολυουραιθάνης κλπ), 

- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα 
δίφυλλα κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί 
με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 

- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των 
κονιαμάτων στήριξης, 

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο 
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 

- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 

- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών 
εξαρτημάτων, 

- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 

- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια, 

- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν 
παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 

- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 

- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης 
και κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή 
αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο, 

β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο 
άρθρο): 

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες, 

- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, 

γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής 
δομικής ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη 
τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 

Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος 
ξυλείας και V2 ο νέος. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 900.00€ 

 

Άρθρο A.T. 3: 

(ΟΙΚ10.01.02) 

Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά 
μέσα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104) 

 

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). 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το παρόν άρθρο έχει 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 του 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. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1.65€ 

 

Άρθρο A.T. 4: 

(ΟΙΚ10.04) 

Μεταφορά υλικών με μονότροχο 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1127) 

 

Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως. 

Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον για τις μεταφορές υλικών (και όχι των 
προϊόντων εκσκαφών, οι οποίες ρυθμίζονται στα αντίστοιχα αυτών κεφάλαια) σε περιπτώσεις 
δυσπροσίτων και ειδικών έργων. 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Για την εφαρμογή του 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. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 2.00€ 

 

Άρθρο A.T. 5: 

(ΟΙΚ20.01.01) 

Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2101) 

 

Εκθάμνωση εδάφους ή εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m, με την 
αποκόμιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καθαριζόμενης επιφάνειας (m²). 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Η φόρτωση επί αυτοκινήτου προς μεταφορά και οριστική απόθεση των πάσης φύσεως προϊόντων 
εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές. 

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος 
(συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για 
επανεπιχώσεις). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4.50€ 

 

Άρθρο A.T. 6: 

(ΟΙΚ20.05.02) 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε 
εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση 
εκρηκτικών υλών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2127) 

 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 
μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το 
χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι 
μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή 
μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους 
του ΝΕΤ ΟΙΚ. 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Οι ποσότητες των προς απόρριψη προϊόντων εκσκαφών θα επιμετρώνται σε όγκο ορύγματος 
(συνολική ποσότητα προϊόντων εκσκαφών - καθαιρέσεων μείον ποσότητες που διατίθενται για 
επανεπιχώσεις). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 51.04€ 

 

Άρθρο A.T. 7: 

(ΟΙΚ20.20) 

Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162) 

 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 
λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου 
του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η 
διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων 
διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από 
οποιαδήποτε απόσταση.  Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την επίχωση. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι 
μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή 
μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους 
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). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 38.74€ 

 

Άρθρο A.T. 8: 

(ΟΙΚ20.21) 

Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162) 

 

Κατασκευή στρώσεων από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, μη πλαστικά. Περιλαμβάνονται οι 
πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η διάστρωση σε 
πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή 
δονητικές πλάκες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 ‘Επανεπιχώσεις σκαμμάτων 
θεμελίων τεχνικών έργων’. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά 
την επίχωση. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι 
μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους 
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). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 5.00€ 

 

Άρθρο A.T. 9: 

(ΟΙΚ20.30) 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171) 

 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων 
εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Η φορτοεκφόρτωση και η καθαρή μεταφορά προς οριστική απόθεση των πάσης φύσεως 
προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. Οι 
μεν φορτοεκφορτώσεις τιμολογούνται με βάση τα σχετικά άρθρα του ΝΕΤ ΟΙΚ, η δε καθαρή 
μεταφορά με τον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*}, σύμφωνα με τους Γενικούς Ορους 
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). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0.90€ 

 

Άρθρο A.T. 10: 

(ΟΙΚ22.02) 

Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204) 

 

Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, 
οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 ‘Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός’. 

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

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

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 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

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. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 45.54€ 

 

Άρθρο A.T. 11: 

(ΟΙΚ22.04) 

Καθαιρέσεις πλινθοδομών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222) 

 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 
ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 ‘Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία 
χειρός’. 

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

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

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. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 15.70€ 

 

Άρθρο A.T. 12: 

(ΟΙΚ22.10.01) 

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση 
συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226) 

 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο 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 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των 
ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 'Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα'. 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

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. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 51.04€ 

 

Άρθρο A.T. 13: 

(ΟΙΚ22.15.01) 

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με 
εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226) 

 

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 στις θέσεις φόρτωσης, 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. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

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. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα εννιά ευρώ και τέσσερα λεπτά 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 (Αριθμητικώς): 79.04€ 

 

Άρθρο A.T. 14: 

(ΟΙΚ22.23) 

Καθαίρεση επιχρισμάτων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252) 

 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

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. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5.60€ 

 

Άρθρο A.T. 15: 

(ΟΙΚ22.45) 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 

 

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

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

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

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). 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

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. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 16.80€ 

 

Άρθρο A.T. 16: 

(ΟΙΚ22.51) 

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5276) 

 

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), 
σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

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. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα έξι ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 56.00€ 

 

Άρθρο A.T. 17: 

(ΟΙΚ22.52) 

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 

 

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαμαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή με 
μόνωση, με τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την καταβίβαση και 
διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόμηση 
χρησίμων υλικών και την μεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

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 
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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. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2.60€ 

 

Άρθρο A.T. 18: 

(ΟΙΚ22.65.02) 

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, για μεταλλικά κιγκλιδώματα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 

 

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

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

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. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0.35€ 

 

Άρθρο A.T. 19: 

(ΟΙΚ32.01.05) 

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’, 

01-01-04-00 ‘Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος’, 
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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. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 95.00€ 

 

Άρθρο A.T. 20: 

(ΟΙΚ41.02.01) 

Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή, λιθόστρωτα πάχους 
μέσου πάχους έως 25 cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4106) 

 

Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομήμ σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 
‘Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους’. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των αργών 
λίθων επί τόπου του έργου, οι πλάγιες μεταφορές και η εργασία διαμόρφωσης της επιφανείας του 
προς κάλυψη εδάφους και η διαλογή και τοποθέτηση των αργών λίθων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 9.00€ 

 

Άρθρο A.T. 21: 

(ΟΙΚ42.11.03) 

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου, 
δύο ορατών όψεων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4213) 

 

Αργολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου, πάσης 
φύσεως τοίχων, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σε στάθμη μέχρι +4,00 m από το δάπεδο 
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 ‘Λιθόκτιστοι τοίχοι’. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή 
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται 
από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από σποραδική 
επεξεργασία κατά το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδομή). 

Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα 
έχουν σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας 
ώστε να κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm. 

Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες: 

 

- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, 
σκουριά, χρώματα κλπ), 

- επι τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίμων 
κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE, 

- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά 
βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), 

- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. 

- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων, 

 

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), 
κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο 
σκυρόδεμα, τα οποία αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαμορφώσεις 
όψεων, οι οποίες αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 75.00€ 

 

Άρθρο A.T. 22: 

(ΟΙΚ42.26) 

Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4226) 

 

Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (γωνιών, παραστάδων, λαμπάδων κ.λπ.) με χρήση 
και κατεργασία ευμεγέθων λίθων. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή 
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται 
από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από σποραδική 
επεξεργασία κατά το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους (αργολιθοδομή). 

Οι αργοί λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα 
έχουν σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί σποραδικής επεξεργασίας 
ώστε να κτίζονται με αρμούς το πολύ 25 mm. 

Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες: 

 

- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, 
σκουριά, χρώματα κλπ), 

- επι τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίμων 
κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE, 

- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά 
βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), 

- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. 

- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων, 

 

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), 
κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο 
σκυρόδεμα, τα οποία αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαμορφώσεις 
όψεων, οι οποίες αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 11.20€ 

 

Άρθρο A.T. 23: 

(ΟΙΚ43.06.01) 

Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης, με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4306) 

 

Λιθοδομές από αργούς λίθους και των απαιτουμένων γωνιολίθων μεγάλων (αγκωναριών) και 
μικρών (παραγκωνίων) για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψεως και σε οποιοδήποτε ύψος ή 
βάθος από το έδαφος ή βάσεων με ανωτάτη στάθμη πάνω από το μέσο υψόμετρο κάθε πλευράς 
μη υπερβαίνων τα 1, 50m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 ‘Λιθόκτιστοι τοίχοι’. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή 
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται 
από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από επεξεργασία ώτε να 
αποκτήσουν κανονικά σχήματα και διακριτές επιφάνειες (ημιλαξευτή λιθοδομή) ή κανονικά 
σχήματα σε σταθερά μεγέθη και ομοιόμορφες επιφάνειες (λαξευτή λιθοδομή). 

Οι λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν 
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας ώστε να κτίζονται 
με αρμούς το πολύ 8 mm στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδομής και 15 mm περίπτωση της 
ημιλαξευτής λιθοδομής. 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες: 

 

- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, 
σκουριά, χρώματα κλπ), 

- επι τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίμων 
κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE, 

- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά 
βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), 

- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. 

- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων. 

 

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), 
κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο 
σκυρόδεμα, τα οποία αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαμορφώσεις 
όψεων, οι οποίες αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα τέσσερα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 84.00€ 

 

Άρθρο A.T. 24: 

(ΟΙΚ43.22) 

Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4307) 

 

Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων από επιλεγμένους φυσικούς πλακοειδείς λίθους και κατεργασία 
του κονιάματος των αρμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 ‘Λιθόκτιστοι τοίχοι’. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Με τις τιμές των άρθρων της παρούσας ενότητας τιμολογούνται οι εργασίες για την κατασκευή 
εσωτερικών ή εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, από φυσικούς λίθους που προέρχονται 
από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται μετά από επεξεργασία ώτε να 
αποκτήσουν κανονικά σχήματα και διακριτές επιφάνειες (ημιλαξευτή λιθοδομή) ή κανονικά 
σχήματα σε σταθερά μεγέθη και ομοιόμορφες επιφάνειες (λαξευτή λιθοδομή). 

Οι λίθοι δεν θα έχουν προσμίξεις ή ρηγματώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα έχουν 
σημαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας ώστε να κτίζονται 
με αρμούς το πολύ 8 mm στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδομής και 15 mm περίπτωση της 
ημιλαξευτής λιθοδομής. 

Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες όλες οι δαπάνες: 

 

- αποθήκευσης και φύλαξης των λίθων σε χώρους χωρίς νερά, πάγο ή άλλους ρύπους (λάσπη, 
σκουριά, χρώματα κλπ), 

- επι τόπου παραγωγής των αναφερόμενων τύπων κονιαμάτων τοιχοποιάς, ή χρήσης ετοίμων 
κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ-998-2, βιομηχανικής προέλευσης με σήμανση CE, 

- ενδεχόμενης χρήσης χρωστικών ουσιών κονιαμάτων (pigments), σε αναλογία έως 5% κατά 
βάρος της συνδετικής ύλης, ή/και τριμμάτων οπτής αργίλου (συνήθως σε μίγματα κατηγορίας Μ1 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2), 

- κατασκευής των απαιτούμενων απλών αρμολογημάτων. 

- κατασκευής τυχόν ολόσωμων ανωφλίων, ποδιών ή κατωφλίων. 

 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατασκευή στρώσης έδρασης (μαξιλάρι), 
κατακόρυφων ή οριζόντιων ενισχυτικών ζωνών, ανωφλίων και ποδιών από ελαφρά οπλισμένο 
σκυρόδεμα, τα οποία αποζημιώνονται με την τιμή του άρθρου 49.01, καθώς και οι διαμορφώσεις 
όψεων, οι οποίες αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις τιμές της ενότητας 45. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν έξι ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 106.00€ 

 

Άρθρο A.T. 25: 

(ΟΙΚ45.01.01) 

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4501) 

 

Διαμόρφωση όψεων λιθοδομής χωρικού τύπου, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας 
κατά την δόμηση των τοίχων με την διαλογή των λίθων που τοποθετούνται στην ορατή επιφάνεια 
και την επεξεργασία τους με χονδροπελέκημα, με την κατεργασία του κονιάματος δόμησης των 
αρμών της πρόσοψης, την απόξεση του επιφανειακού κονιάματος με κατάλληλο εργαλείο πριν 
αποξηρανθεί για την εκβάθυνση των αρμών σε βάθος 2 - 4 cm, και τον καθαρισμό της επιφανείας 
από τα κονιάματα με λινάτσα, ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Διαμόρφωση με λίθους επεξεργασμένους με το σφυρί (χονδροπελέκημα). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 9.00€ 

 

Άρθρο A.T. 26: 

(ΟΙΚ51.04.01) 

Έμπηξη ξύλινων πασσάλων, πάσσαλοι διαμέτρου ή πλευράς μέχρι 
20 cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5104) 

 

Έμπηξη ξύλινων πασσάλων μήκους μέχρι 2,0 m με την βαρειά ή μηχανικό πασσαλοπήκτη στο 
προβλεπόμενο βάθος, εντός οποιουδήποτε εδάφους πλην ημιβράχου και βράχου, εν ξηρώ ή σε 
νερό. Συμπεριλαμβάνεται η προστασία των κεφαλών με μεταλλική στεφάνη, η ενδεχόμενη 
τοποθέτησης μεταλλικών αιχμών, η διαβροχή του τυχόν ξηρού εδάφους και η κοπής με 
χειροπρίονο των κεφαλών μετά την έμπηξη. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) εμπηχθέντος πασσάλου. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 20.00€ 

 

Άρθρο A.T. 27: 

(ΟΙΚ52.36.01) 

Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ημιπεραστές διατομές, 
με ημιπεραστά σκουρέττα, με λοξή ή ορθή πατούρα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5236) 

 

Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων, από λευκή ξυλεία χωρίς κατεργασία των επιφανειών, 
σε υπάρχοντα σκελετό, με τα υλικά και μικροϋλικά τα ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους 
κατασκευής. 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επενδυμένης επιφάνειας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 16.75€ 

 

Άρθρο A.T. 28: 

(ΟΙΚ52.61.01) 

Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με βυζαντικά κεραμίδια, ανοίγματος 
έως 6,00 m 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5261) 

 

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά), σύμφωνα με την στατική μελέτη, 
μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με 
δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, 
κορυφοδοκούς, κατά μήκος και εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία 
πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm και με 
σανίδωμα πάχους 18 mm από ξυλεία πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες 
ανάρτησης ελκυστήρων κ.λπ.) και γενικά με τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου καθώς και την εργασία 
πλήρους κατασκευής. 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και 
μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72.των ΝΕΤ 
ΟΙΚ. 

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον 
ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του πάχους του 
σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα έξι ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 56.00€ 

 

Άρθρο A.T. 29: 

(ΟΙΚ52.80.03) 

Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 2,5 cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5283) 

 

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 22.50€ 

 

Άρθρο A.T. 30: 

(ΟΙΚ54.51) 

Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5451.1) 

 

Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 ‘Ξύλινα 
κουφώματα’, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με τετράξυλο (κάσσα) 9x9 cm, αρμοκαλύπτραι 2,5x2,5 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

cm, θυρόφυλλα με πλαίσια (τελάρα) 5x13 cm, καθρέφτες (ταμπλάδες), οποιουδήποτε σχεδίου από 
δυο στρώσεις, από τις οποίες η εσωτερική με πάχος 8 mm από κόντρα πλακέ ή μοριοσανίδες, και 
η εξωτερική με πάχος 1,5 cm από ξύλα πλάτους το πολύ 7 cm, συνδεομένες μεταξύ τους με 
εντορμίες (γκινισιές) και πήχεις από σκληρή ξυλεία και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, 
στερεώσεως και λειτουργίας (πλήν χωνευτής κλεδαριάς και χειρολαβών) και μικροϋλικά και 
εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαμβανομένης και της εργασίας 
τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή 
οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 

 

- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, 
ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή 
εκτονούμενα κλπ. 

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 

- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από 
οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, 
πολυουραιθάνης κλπ), 

- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα 
δίφυλλα κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί 
με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 

- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των 
κονιαμάτων στήριξης, 

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο 
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 

- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 

- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών 
εξαρτημάτων, 

- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 

- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια, 

- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν 
παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 

- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 

- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 

- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης 
και κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή 
αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο, 

β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο 
άρθρο): 

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες, 

- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, 

γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής 
δομικής ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη 
τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 

Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος 
ξυλείας και V2 ο νέος. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 (Αριθμητικώς): 168.00€ 

 

Άρθρο A.T. 31: 

(ΟΙΚ54.80.02) 

Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5605) 

 

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για τις εργασίες κατασκευής ξυλίνων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή 
οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 

 

- Ολα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, 
ξυλουργικές κόλλες, γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή 
εκτονούμενα κλπ. 

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 

- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από 
οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, 
πολυουραιθάνης κλπ), 

- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα 
δίφυλλα κουφώματα ) από εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί 
με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης της κάσσας, 

- Οι σύνδέσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των 
κονιαμάτων στήριξης, 

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο 
διαστάσεων τουλάχιστον 2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άθρα), 

- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 

- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών 
εξαρτημάτων, 

- Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχησή τους, 

- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια, 

- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν 
παραμένουν θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 

- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 

- Τα υλικά πλήρωσης πρεσσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 

- Ολα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης 
και κίνησής των κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή 
αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο, 

β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο 
άρθρο): 

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες, 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια, 

γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής 
δομικής ξυλείας του κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη 
τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 

Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος 
ξυλείας και V2 ο νέος. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 900.00€ 

 

Άρθρο A.T. 32: 

(ΟΙΚ64.16.01) 

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1’’ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6416) 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, 
ειδικά τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 11.80€ 

 

Άρθρο A.T. 33: 

(ΟΙΚ64.16.03) 

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2’’ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418) 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από 
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, 
ειδικά τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα επτά ευρώ και σαράντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 17.40€ 

 

Άρθρο A.T. 34: 

(ΟΙΚ64.41) 

Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής 'L' ή 'T' 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6441) 

 

Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ‘L’ή ‘T’, απλοί ή με αντηρίδες, καρφωτοί, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων, συμπεριλαμβανόμενης της διάνοιξης οπών πρόσδεσης, πλήρως 
τοποθετημένοι, με έμπηξη στο έδαφος, ή με πάκτωση με λίθους ή σε βάση από σκυρόδεμα (χωρίς 
την αξία του). 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 (Αριθμητικώς): 2.70€ 

 

Άρθρο A.T. 35: 

(ΟΙΚ64.47) 

Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6447) 

 

Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 2,5 cm και βάρους 1,0 kg/m2 από σύρμα κυματοειδές 
(κατσαρό), τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας περιφραγμάτων. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2.80€ 

 

Άρθρο A.T. 36: 

(ΟΙΚ71.01.01) 

Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων τοιχοδομών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7101) 

 

Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών σε οποιοδήποτε ύψος, με τσιμεντοκονίαμα των 
450 kg τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου, η 
επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων, το άνοιγμα, η απόξεση και η πλύση των αρμών με 
καθαρό νερό και μεταλλική βούρτσα μέχρι βάθους 2 έως 3 cm από την επιφάνεια του τοίχου, η 
διαβροχή του τοίχου αμέσως πριν από την έναρξη του αρμολογήματος, η πλήρωση με 
τσιμεντοκονία, η συμπίεση, η μόρφωση, ο τελικός καθαρισμός, τα απαιτούμενα ικριώματα, κλπ. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) όψεως. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

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. 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας 
λόγω καιρικών συνθηκών). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 16.80€ 

 

Άρθρο A.T. 37: 

(ΟΙΚ71.85) 

Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136) 

 

Επιχρίσματα τοίχων ή οροφών με έτοιμο κονίαμα των 150 kg τσιμέντου ανά m3, με έγρωμα 
πρόσμικτα, βιομηχανικής προέλευσης, παραδιδόμενο σε σάκκους ή σιλό, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 
‘Προδιαγραφή κονιαμάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Εξωτερικά και εσωτερικά επιχρίσματα’, με 
σήμανση CE. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, η απώλεια υλικού 
(φύρα), τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

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). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα οκτώ ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 18.00€ 

 

Άρθρο A.T. 38: 

(ΟΙΚ72.04) 

Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ 

 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7204) 

 

Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, σε σειρές κεραμιδιών, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 ‘Επικεραμώσεις στεγών κατά μεν την κλίση της στέγης σε 
αποστάσεις έως 2,00 m, με διαμόρφωση   τριώνς στρωτήρων και των αντιστοίχων δύο 
καλυπτήρων, κατά δε την οριζόντια έννοια σε αποστάσεις έως 2,50 m με διαμόρφωση δύο 
στρωτήρων και καλυπτρών, με εν ξηρώ τοποθέτηση των κεραμιδιών και κολυμβητή τοποθέτηη 
των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.  

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών και του  τσιμεντοκονιάματος, οι 
φθορές τους, τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

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. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι οκτώ ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 28.00€ 

 

Άρθρο A.T. 39: 

(ΟΙΚ73.11) 

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311) 

 

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, 
επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με 
αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, 
πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ‘Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους’. 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 22.50€ 

 

Άρθρο A.T. 40: 

(ΟΙΚ73.12) 

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7312) 

 

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 30 cm, με αρμούς πάχους το 
πολύ 1 cm με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους 
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ‘Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους’. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι οκτώ ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 28.00€ 

 

Άρθρο A.T. 41: 

(ΟΙΚ73.36.01) 

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις 
στρώσεις, πάχους τσιμεντοκονίας 3,0 cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7335) 

 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα οκτώ ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 18.00€ 

 

Άρθρο A.T. 42: 

(ΟΙΚ73.59.01) 

Διαστρώσεις γαρμπιλοδέματος με λιθοσύντριμα (γαρμπιλομωσαϊκό) 
πάχους 3,5 cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7359) 

 

Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαικού πάχους 3,5 cm με κοινό τσιμέντο και θραυστά αδρανή  
διαστάσεων 0,4 έως 1,0 cm. Υλικά και εργασία αναμίξεως, διαστρώσεως, κυλινδρώσεως και 
κατεργασίας με μηχανή ή χειροτροχό ώστε η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα επίπεδη και λεία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 14.60€ 

 

Άρθρο A.T. 43: 

(ΠΡΣΒ6) 

Πλακόστρωση με κυβόλιθους 

 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2922) 

 

Κατασκευή πλακόστρωσης με κυβόλιθους 10 x 10 x 10 cm, με διάκενο 4,0 cm μεταξύ τους για την 
εγκατάσταση πρασίνου. Οι κυβόλιθοι θα είναι τοποθετημένοι σε στρώση άμμου πάχους 3 cm και 
τα διάκενα θα γεμίζουν με κηπευτικό χώμα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής 
της υπόβασης, προμήθειας και μεταφοράς των υλικών καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και των εργαλείων που απαιτούνται. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 35.00€ 

 

Άρθρο A.T. 44: 

(ΧΡΣΧ.36) 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ WC AMEA 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης OIK 3215) 

 

Περιλαμβάνει τις εργασίες για την πλήρη διαμόρφωση του προβλεπόμενου από τα σχέδια του 
έργου δωματίου του Παρθενώνα σε δωμάτιο και wc κατάλληλο για ΑΜΕΑ. Περιλαμβάνεται 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η κατασκευή διαχωριστικού τοίχου από διπλή γυψοσανίδα 
(εσωτερικά τοποθετείται κατάλληλη ανθυγρή γυψοσανίδα) με τα απαιτούμενα μεταλλικά πλαίσια 
στήριξης, τοποθέτηση πόρτας WC για ΑΜΕΑ, πλήρους εξοπλισμού ειδών υγειινής κατάλληλων για 
ΑΜΕΑ, καθαίρεση παλαιάς πόρτας και κατασκευή νέας μεγαλύτερου ανοίγματος (εφόσον 
απαιτείται από τις προδιαγραφές ΑΜΕΑ), επένδυση του λουτρού με πλακίδια πορσελάνης σε ύψος 
έως 2,00μ, πλήρη εγκατάσταση συστήματος αποχέτευσης και ύδρευσης, κατασκευή στεγανού 
φρεατίου λυμάτων εκτός του δωματίου και τοποθέτηση κατάλληλης αντλίας και αγωγών για την 
μεταφορά των λυμάτων στη θέση του βιολογικού καθαρισμού. Περιλαμβάνεται επιπλέον τα υλικά 
και κάθε απαιτούμενη εργασία για την τοποθέτηση των αγωγών μεταφοράς λυμάτων έως τη θέση 
του βιολογικού της μονής σύμφωνα και με τις υποδείξεις της αρχαιολογίας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 7500.00€ 

 

Άρθρο A.T. 45: 

(ΠΡΣΔ7) 

Προμήθεια κηπευτικού χώματος 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1710) 

 

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-
07-05-00. Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους 
σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από 
σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά 
υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 8.50€ 

 

Άρθρο A.T. 46: Κλιματιστικά σώματα inverter 9000 BTU με τις απαιτούμενες 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

(ΧΡΣΧ.21) σωληνώσεις 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση 17 κλιματιστικών σωμάτων inverter 9000 BTU, ενεργειακής 
κλάσης θέρμανσης A+,  ενεργειακής κλάσης ψύξης Α++, κεντρική μονάδα η οποία τοποθετείται σε 
κατάλληλο χώρο νοτιοδυτικά του κτιρίου του παρθενώνα, προμήθεια και τοποθέτηση ενός μπόιλερ 
κατάλληλης δυναμικότητας για τις κλίνες της μονάδας καθώς και κάθε απαιτούμενη εργασία για την 
προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση σωληνώσεων ζεστού νερού προς τους χώρους υγιεινής, 
σωληνώσεις για τη σύνδεση της κεντρικής μονάδας και του κλιματιστικού με κάθε κλίνη, και κάθε 
άλλη απαιτούμενη εργασία και υλικά για την πλήρη λειτουργία του συστήματος ψύξης-θερμανσης 
και ζεστού νερού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια του έργου.  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 35000.00€ 

 

Άρθρο A.T. 47: 

(ΧΡΣΧ.22) 

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας, με μονάδα αυτονομίας επίτοιχο 
διάρκειας 2Η 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση  Φωτιστικού σώματος ασφαλείας, με μονάδα αυτονομίας 
επίτοιχο διάρκειας 2Η σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 60.00€ 

 

Άρθρο A.T. 48: 

(ΧΡΣΧ.23) 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια Πυροσβεστήρα κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές του έργου 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 35.00€ 

 

Άρθρο A.T. 49: 

(ΧΡΣΧ.24) 

Σταθμός Ειδικών Πυροσβεστικών Εργαλείων και Μέσων (ΣΕΠΕΜ) 
τύπου Α, επίτοιχος ή χωνευτός, πλήρης. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια Σταθμού Ειδικών Πυροσβεστικών Εργαλείων και Μέσων (ΣΕΠΕΜ) τύπου Α, 
επίτοιχου ή χωνευτόυ, πλήρη, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι δύο λεπτά 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 (Αριθμητικώς): 225.22€ 

 

Άρθρο A.T. 50: 

(ΧΡΣΧ.25) 

Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση Πυροσβεστικής φωλιάς επίτοιχου ή χωνευτής, σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές του έργου 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τετρακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 400.00€ 

 

Άρθρο A.T. 51: 

(ΧΡΣΧ.26) 

Διακόπτες κομιτατερ αλε ρετούρ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση διακοπτών κομιτατερ αλε ρετούρ σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του έργου 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 10.00€ 

 

Άρθρο A.T. 52: 

(ΧΡΣΧ.27) 

Διακόπτες αλε ρετούρ ακραίοι 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση Διακοπτων αλε ρετούρ ακραίων σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του έργου 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 10.00€ 

 

Άρθρο A.T. 53: 

(ΧΡΣΧ.28) 

Διακόπτες απλοί 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση διακοπτών απλών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
έργου 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 10.00€ 

 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Άρθρο A.T. 54: 

(ΧΡΣΧ.29) 

Πρίζες σούκο 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση πριζών σούκο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
έργου 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 9.00€ 

 

Άρθρο A.T. 55: 

(ΧΡΣΧ.30) 

Πρίζες μοντεμ- τηλ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση Πριζών μοντεμ- τηλ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
έργου 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 12.00€ 

 

Άρθρο A.T. 56: 

(ΧΡΣΧ.31) 

Φωτιστικό σώμα οροφής με λαμπτήρες Led 30W 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση Φωτιστικού σώματος οροφής με λαμπτήρες Led 30W σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πενήντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 155.00€ 

 

Άρθρο A.T. 57: 

(ΧΡΣΧ.32) 

φωτιστικό σώμα  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
του έργου  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 195.00€ 

 

Άρθρο A.T. 58: 

(ΧΡΣΧ.33) 

Επίτοιχο φωτιστικό σώμα εξωτερικού χώρου με λαμπα Led 18W 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση επίτοιχου φωτιστικού σώματος εξωτερικού χώρου με λαμπα 
Led 18W σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 150.00€ 

 

Άρθρο A.T. 59: 

(ΧΡΣΧ.34) 

Στεγανός βόθρος 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την πλήρη κατασκευή συστημάτος βιολογικού καθαρισμού υγρών λυμάτων δυναμικότητας έως 
4m3 το εικοσιτετράωρο. Το σύστημα βιολογικής επεξεργασίας είναι τύπου S.B.R. (σύστημα 
διακεκομένου αερισμού) ή αντίστοιχο μετά από τεκμηρίωση του αναδόχου και αποδοχή από τη 
διευθύνουσα υπηρεσία και θα επιτυγχάνει βαθμό καθαρισμού 98%. Θα προσκομίζεται κατ 
ελάχιστο 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας για διάβρωση και 5ετή εγγύηση για τα στοιχεία αερισμού. 
Σε περίπτωση διαφοροποίησης του τελικού συστήματος βιολογικού καθαρισμού οι εγγυήσεις θα 
προσαρμόζονται ανάλογα. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε εργασία για την πλήρη τοποθέτηση του 
συστήματος και η σύνδεσή του με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποχέτευσης των χώρων 
υγιεινής ώστε να είναι λειτουργικό, καθώς και η αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου στην 
πρότερη κατάσταση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται οι απαραίτητες εκσκαφές και 
επιχώσεις, η προμήθεια επιτόπου του έργου του συστήματος και η εγκατάταση του, τα κάθε είδους 
απαραίτητα υλικά σωληνώσεις, κόλες κλπ για τη σύνδεση αλλά και τη μεταφορά του 
επεξεργασμένου νερού εκτός του κτιρίου, η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου και η αρχική 
ρύθμιση του συστήματος. Το σύστημα πρέπει να είναι κλειστού τύπου, να μπορεί να τοποθετηθεί 
σε εξωτερικό χώρο και να μην δημιουργεί προβλήματα οσμών και θορύβου. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα επτά χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 17000.00€ 

 

Άρθρο A.T. 60: 

(ΧΡΣATHE 
N8774.6.7) 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 
5Χ25mm2 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ  47  ) 

 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια , προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικών (κολλάρα , κοχλίες , μούφες , τσιμεντοκονίαμα , τακάκια , πέδιλα , κασσιτεροκόλληση , 
μονωτικά , ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων) τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο κτιρίου , τοποθέτηση διαμόρφωση σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 
κανονική λειτουργία 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα επτά ευρώ και σαράντα έξι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 37.46€ 

 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Άρθρο A.T. 61: 

(ΧΡΣATHE 
8774.3.2) 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 
2,5 mm2 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47 ) 

 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια , προσκόμιση υλικών  μικροϋλικών 
(κολλάρα , κοχλίες , μούφες , τσιμεντοκονίαμα , τακάκια , πέδιλα , κασσιτεροκόλληση , μονωτικά , 
ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων) τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και 
οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο  κτιρίου , τοποθέτηση διαμόρφωση σύνδεση των άκρων του (στα 
κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως ) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
λειτουργία 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5.48€ 

 

Άρθρο A.T. 62: 

(ΧΡΣATHE 
N8917.2.2) 

Μικροαυτόματος ασφάλισης ηλεκτρικών γραμμών με διακοπή φάσης 
και ουδετέρου μονοπολικός εντάσεως 16 Α 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 55) 

 

Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου SN201 της ABB . Είναι 
κατάλληλος για την προστασία κυκλωμάτων στην τελική διανομή έναντι υπερφορτίσεων και 
βραχυκυκλωμάτων , προστασία ωμικών και χωρητικών φορτίων με  χαμηλό ρεύμα ζεύξης . 
Προσφέρουν εξοικονόμηση χώρου καθώς διαθέτουν ικανότητα  διακοπής φάσης και ουδετέρου σε 
ένα στοιχείο πλάτους 18 mm . Κατάλληλος γιά τοποθέτηση μέσα μεταλλικό ή πλαστικό πίνακα 
διανομής με την ανάλογη δαπάνη αγωγούς εσωτερικής συνδεσμολογίας , φύσεως μονωτικά 
στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά 
και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 16.36€ 

 

Άρθρο A.T. 63: 

(ΧΡΣATHE 
N9307.1.2 ) 

Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστάσεων 30Χ30 
βάθους έως 40εκ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 10) 

 

 Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων απο σκυρόδεμα πάχους τουλάχιστον 10  εκατοστων 
, με τον πυθμένα διαστρωμένο με σκυρόδεμα Σ150 10 εκατοστών , με διπλό  χυτοσιδηρό κάλυμα 
διαστάσεων 30Χ30 εκατοστά , βάθους 40 εκατοστά δηλαδή προμήθεια , μεταφορά όλων των 
υλικών που χρειάζονται , κατασκευή ξυλοτύπου , ενσωμάτωση των άκρων των υπογείων 
σωλήνων διελεύσεως των καλωδίων στο μπετόν , και γενικώς εκτέλεσις κάθε εργασίας 
συμπεριλαμβανομένων των εκσκαφών για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του φρεατίου  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν δύο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 102.94€ 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

Άρθρο A.T. 64: 

(ΧΡΣΟΙΚΝ2121.1) 

Εκσκαφή τάφρου γαιώδης για όδευση δικτύων ,επίχωση με άμμο και 
προϊόντα εκσκαφής , απομάκρυνση των υπολοίπων και 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2124) 

 

 Εκσκαφή τάφρου γαιώδης για όδευση δικτύων πλάτους έως 0.80 μ .O σε παντός είδους 

 έδαφος ως εις το 2121 αλλά διά χρήσεως μηχανικών μέσων , πλήρωση του ορύγματος με 

 άμμο λατομείου πάχους 30 εκ . σε δύο στρώσεις , τοποθέτηση ειδικής ταινίας σήμανσης , 

 επίχωση με τα προϊόντα εκσκαφής πλην των ογκωδών λίθων , απομάκρυνση των 

 περισσευόντων προϊόντων εκσκαφής εκτός των χώρων της πολυτεχνειούπολης και πλήρης 

 αποκατάσταση του εδάφους στη προτέρα αυτού κατάσταση . Δεν περιλαμβάνεται στη τιμή 

 η τοποθέτηση οιουνδήποτε είδους δικτύου εντός του ορύγματος . 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα οκτώ ευρώ και εξήντα τρία λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 18.63€ 

 

Άρθρο A.T. 65: 

(ΧΡΣΟΙΚ N2123.1 
) 

Εκσκαφή τάφρου ημιβραχώδης για όδευση δικτύων ,επίχωση με 
άμμο και προϊόντα εκσκαφής ,απομάκρυνση των υπολοίπων και 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου βάθους έως 0.50μ. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2124) 

 

 Εκσκαφή τάφρου ημιβραχώδης για όδευση δικτύων πλάτους έως Ο.80 μ . σε παντός 

 είδους έδαφος ως εις το 2121 αλλά διά χρήσεως μηχανικών μέσων , πλήρωση του 

 ορύγματος με άμμο λατομείου πάχους 30 εκ . σε δύο στρώσεις ,τοποθέτηση ειδικής 

 ταινίας σήμανσης , επίχωση με τα προϊόντα εκσκαφής πλην των ογκωδών λίθων , 

 απομάκρυνση των περισσευόντων προϊόντων εκσκαφής εκτός των χώρων της 

 πολυτεχνειούπολης και πλήρης αποκατάσταση του εδάφους στη προτέρα αυτού 

 κατάσταση . Δεν περιλαμβάνεται στη τιμή η τοποθέτηση οιουνδήποτε είδους δικτύου 

 εντός του ορύγματος . 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 24.65€ 

 

Άρθρο A.T. 66: 

(ΧΡΣATHE 
N8729.3) 

Σωλήν πλαστική θωρακισμένη τύπου geonflex για τοποθέτηση στο 
έδαφος Φ 23 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 41) 

 

 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC , ενδεικτικού τύπου  geonflex 
ενσωματωμένος στο έδαφος , εντος εκσκαφής , ήτοι εργασία τοποθέτησης της  σωλήνας , με 
πυκνό δέσιμο σε σημεία που να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η  αντοχή κατά την 
επιχωμάτωση κατάλληλη διαμόρφωση των άκρων της εξόδου του σωλήνα από σκάμα ή τις λοιπές 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

εργασίες στερέωσης σε οιονδήποτε διαφορετικό τρόπο τοποθέτησης.  Περιλαμβάνεται η εργασία 
ελέγχου καθ όλη την φάση της επιχωμάτωσης . Τέλος περιλαμβάνεται η εργασία αποκατάστασης 
τυχόν ζημιών με εντοπισμό της θέσης  ζημιάς της σωλήνας . 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και ένα λεπτό 

 (Αριθμητικώς): 4.01€ 

 

Άρθρο A.T. 67: 

(ΧΡΣATHE 
N8729.5 ) 

Σωλήν πλαστική θωρακισμένη τύπου geonflex για τοποθέτηση στο 
έδαφος Φ 36 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 41) 

 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC , ενδεικτικού τύπου  geonflex 
ενσωματωμένος στο έδαφος , εντος εκσκαφής , ήτοι εργασία τοποθέτησης της  σωλήνας , με 
πυκνό δέσιμο σε σημεία που να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η  αντοχή κατά την 
επιχωμάτωση κατάλληλη διαμόρφωση των άκρων της εξόδου του σωλήνα από σκάμα ή τις λοιπές 
εργασίες στερέωσης σε οιονδήποτε διαφορετικό τρόπο τοποθέτησης . Περιλαμβάνεται η εργασία 
ελέγχου καθ όλη την φάση της επιχωμάτωσης .  Τέλος περιλαμβάνεται η εργασία αποκατάστασης 
τυχόν ζημιών με εντοπισμό της θέσης ζημιάς της σωλήνας . 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και εξήντα τρία λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7.63€ 

 

Άρθρο A.T. 68: 

(ΧΡΣATHE 
N8042.2.11) 

Σωλήνας PVC 6 atm Φ 160 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 

 

 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 

 6,0 atm , κατά ΕΛΟΤ 686 / β για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης 

 κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα ένα άκρο σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας , πλήρως τοποθετημένος και με αποκατάσταση των οικοδομικών στοιχείων από 
όπου διέρχεται με ειδικά τσιμεντοειδή διογκούμενα υλικά . Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια 
κάθε σχήματος (εκτός τα σιφώνια και  τις διατάξεις καθαρισμού των δικτύων ), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως (διαιρούμενα κολλάρα με ελαστικό παρέμβυσμα ) κλπ και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και 

 συνδέσεως . 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι εννιά ευρώ και είκοσι τρία λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 29.23€ 

 

Άρθρο A.T. 69: 

(ΧΡΣATHE 
N8042.2.12) 

Σωλήνας PVC 6 atm Φ 200 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 6,0 atm , 
κατά ΕΛΟΤ 686 /β για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης  κόλλας ή με σύνδεση 
με διαμορφούμενη μούφα ένα άκρο του σωλήνα και  ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας , πλήρως 
τοποθετημένος και με αποκατάσταση των  οικοδομικών στοιχείων από όπου διέρχεται με ειδικά 
τσιμεντοειδή διογκούμενα υλικά. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (εκτός τα 
σιφώνια και  τις διατάξεις καθαρισμού των δικτύων ) , τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως 
(διαιρούμενα κολλάρα με ελαστικό παρέμβυσμα ) κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα επτά ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 37.81€ 

 

Άρθρο A.T. 70: 

(ΧΡΣATHE 
N8066.2.1 ) 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύου αποχετεύσεως βάθους από 0,50-1,00m 
50 Χ 50cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 10) 

 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων ) Περιλαμβάνει : 

 - Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες , ή βραχώδες , με μηχανικά μέσα ή με διά χειρός , - διάστρωση του 
πυθμένα με σκυρόδεμα 200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm 

 - δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και 

 τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου , 

 - εναλλακτικά μπορεί να γίνει το σύνολο της πράπλευσρης επιφάνειας με χρήση 

 ξυλότυπου και οπλισμένου σκυροδέματος , τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού 
τεμαχίου πλαστικού σωλήνα Φ 160 mm (ή διατομής ανάλογης σε σχέση με τις απολήγουσες και 
την αναχωρούσα από το φρεάτιο σωλήνα ) τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού γιά 
διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου 
του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου ,  

 - χρήση ξυλοτύπου για την ολοκλήρωση της άνω πλευράς του φρεατίου , 

 - τοποθέτηση του κατάλληλου σιδηρού οπλισμού , ανάλογα τις διαστάσεις τη θέση και 

 τη χρήση του φρεατίου , τη τοποθέτηση του προβλεπόμενου καλύματος (που τιμολογείται 
ξεχωριστά ), τη σκυροδέτηση και διαμόρφωση της τελικής άνω επιφάνειας του φρεατίου , 

 - την εξαγωγή και αποκομιδή όλων των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών με μεταφορά 
και απόθεσή τους σε οιανδήποτε θεσμοθετημένο κατάλληλο χώρο μακριά από  το εργοτάξιο και 
τους χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης γενικότερα . 

 Δηλαδή υλικά , εργασία και χρήση κάθε αναγκαίου ειδικού ή όχι εργαλείου ή  εξοπλισμού για τη 
παράδοση σε πληρη και κανονική λειτουργία . Δεν περιλαμβάνεται το χυτοσιδηρό κάλυμα του 
φρεατίου . 

 Διαστάσεις φρεατίου μετρούμενες εσωτερικά τελικές . 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια οκτώ ευρώ και πενήντα ένα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 208.51€ 

 

Άρθρο A.T. 71: 

(ΧΡΣATHE 8072 ) 

Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 29) 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά , πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα 

 στεγανοποιήσεως 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1.47€ 

 

Άρθρο A.T. 72: 

(ΥΔΡ11.02.03) 

Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, 
ηλεκτροπρεσσαριστές 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752) 

 

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

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

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

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

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

Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες ηλεκτρο-πρεσσαριστές, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 ‘Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες 
ηλεκτροπρεσσαριστές’ 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 3.10€ 

 

Άρθρο A.T. 73: 

(ΧΡΣATHE 
N8970.1 ) 

Φωτιστικό σώμα LED ,ανάδειξης ,εξωτερικού χώρου ,24V, 24 W 
,στεγανό , ενδεικτικού τύπου wallwasher 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59) 

 

 Φωτιστικό σώμα LED ανάδειξης , εξωτερικού χώρου , 24V , 24 W στεγανό , ενδεικτικού  τύπου 
wallwasher , γραμμικού φωτισμού , χρώματος φωτισμού 3000Κ , απόδωσης 2000 -  3000lm , 
σταγανότητας IP65 , διαστάσεων 105 X 3.5 Χ 5 cm , χρώματος ανθρακί, ( ενδεικτικό μοντέλο VK 
/02137 / G/ c/100 ).  Πλήρες , με τις λυχνίες σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή Προδιαγραφές 
μελέτης και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως περιλαμβανομένης της χρήσης  ικριωμάτων 
παντός τύπου (εάν απαιτούνται ). 

 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια ενενήντα ευρώ και εννιά λεπτά 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 (Αριθμητικώς): 290.09€ 

 

Άρθρο A.T. 74: 

(ΧΡΣATHE 
N8970.2 ) 

Φωτιστικό σώμα LED ,κήπου , 24V, 10 W στεγανό 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59) 

 

Φωτιστικό σώμα LED εξωτερικού χώρου , κήπου καρφωτό (μπηχτό ) , 24V , 10 W στεγανό ,  
χρώματος φωτισμού 3000Κ , απόδωσης τουλάχιστον 745 lm , σταγανότητας IP65 , διαστάσεων 
Φ9.9 x 12 x 21 cm , χρώματος ανθρακί (ενδεικτικό μοντέλο 

 VK / 02113 /AN /W ). 

 Πλήρες , με τις λυχνίες σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή Προδιαγραφές μελέτης και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως περιλαμβανομένης της χρήσης ικριωμάτων παντός τύπου (εάν 
απαιτούνται )  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν δύο ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 102.81€ 

 

Άρθρο A.T. 75: 

(ΧΡΣATHE 
N8970.3 ) 

Φωτιστικό σώμα LED εξωτερικού χώρου ,γραμμικού τύπου ,24V ,24 
W στεγανό 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59) 

 

 Φωτιστικό σώμα LED εξωτερικού χώρου , γραμμικού τύπου (ράβδος ) 1 24V , 24 W 

 στεγανό , χρώματος φωτισμού 3000Κ , απόδωσης τουλάχιστον 2100 lm , στεγανότητας IP65 , 
διαστάσεων 100 x 11 x 6.5 cm , χρώματος ανθρακί (ενδεικτικό μοντέλο VK / 02016R / W/ 100 ) . 

 Πλήρες , με τις λυχνίες σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή Προδιαγραφές μελέτης και την 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως περιλαμβανομένης της χρήσης ικριωμάτων παντός τύπου (εάν 
απαιτούνται ). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 365.16€ 

 

Άρθρο A.T. 76: 

(ΧΡΣΧ.2) 

Έπιπλο αποθηκευτικού χώρου κουζίνας 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια Επιπλου αποθηκευτικού χώρου κουζίνας, σύνθεση πλήρης εμβαδού 10τ.μ. 
(διαστάσεων περίπου 3,70μ*2,50μ*0,60μ. Κατασκευή από MDF με επένδυση καπλαμά οξιά. Πόδια 
τορναριστά και πορτάκια από μασίφ ξύλο οξιάς 

Περιλαμβάνεται  φιμέ  κρύσταλλο στα πορτάκια  και  συρτάρια με οδηγούς με φρένο, σύμφωνα και 
με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 (Αριθμητικώς): 2500.00€ 

 

Άρθρο A.T. 77: 

(ΧΡΣΧ.3) 

Τραπεζαρία σετ εξυπηρέτησης 24 ατόμων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Τραπεζαρία σετ εξυπηρέτησης 24 ατόμων. Τραπέζια διαστάσεων 1,80Χ0,90  (τεμάχια 3)  

Καπάκι κατασκευή από mdf με επένδυση καπλαμά  οξιά,  4 Πόδια τορναριστά κατασκευή από 
μασίφ ξύλο οξιάς 

Καρέκλες κλασσική σειρά (τεμάχια 24), κατασκευή από μασίφ ξύλο οξιάς με κάθισμα ντυμένο με 
δερματίνη επιλογής της διαυθύνουσας υπηρεσίας 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 5000.00€ 

 

Άρθρο A.T. 78: 

(ΧΡΣΧ.4) 

Κρεβάτι μονό 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια ενός μονού ανατομικού κρεβατιού 0,90*1,90μ με στρώμα, σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Κεφαλάρι ίσιο από mdf με επένδυση καπλαμά οξιάς. Τραβέρσα 
κατασκευή από mdf 25mm με επένδυση καπλαμά οξιάς, Πόδια τορναριστά   κατασκευή από μασίφ 
ξύλο οξιάς 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πεντακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 500.00€ 

 

Άρθρο A.T. 79: 

(ΧΡΣX.4A) 

ΚΡΕΒΑΤΙ ΑΜΕΑ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια ενός διπλού ανατομικού κρεβατιού ΑΜΕΑ 1,20*2,00μ με στρώμα, σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 900.00€ 

 

Άρθρο A.T. 80: 

(ΧΡΣX.5 ) 

Κομοδίνο απλό με ένα συρτάρι 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Για την προμήθεια ενός κωμοδίνου απλού με ένα συρτάρι διαστάσεων 0,40Χ0,40 Χ0,50 με ένα 
συρτάρι. Κατασκευή από MDF με επένδυση καπλαμά οξιά  

4 Πόδια τορναριστά κατασκευή από μασίφ ξύλο οξιάς  σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές 
του έργου 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 150.00€ 

 

Άρθρο A.T. 81: 

(ΧΡΣX.6) 

Γραφείο βιβιλιοθήκη  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια ενός μέτρου μήκους γραφείου βιβιλιοθήκης διαστάσεων 1,20Χ0,50m . Καπάκι 
κατασκευή από mdf με επένδυση καπλαμά  οξιά 

Πόδια τορναριστά κατασκευή από μασίφ ξύλο οξιάς,  σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές 
του έργου 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 350.00€ 

 

Άρθρο A.T. 82: 

(ΧΡΣX.7) 

Εξοπλισμός κουζίνας 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια Εξοπλισμού κουζίνας σύμφωνα και με τις προδιαγραφές του έργου. 
Περιλαμβάνεται η κατασκευή κουτιών κουζίνας με ντουλάπια βάσης 5,00m 

 και κρεμαστών κουτιών 5,00m 

Εξωτερικά από νταπλαδωτά πορτάκια από mdf με επένδυση καπλαμά οξιάς 

Εσωτερικά από λευκή μελαμίνη. Κουτί νεροχύτη κατασκευή από κόντρα πλακέ θαλάσσης  με 
λευκό film. Περιλαμβάνονται πάγκος ανθυγρός 4cm , 4 συρτάρια ,πιατοθήκη κρεμαστή,  και κάδος 
απορριμμάτων. Προβλέπεται ο εντοιχισμός όλων των ηλεκτρικών συσκευών βάσει των 
διαστάσεων που θα δωθούν από τη διευθύνυοσα υπηρεσία. 

Περιλαμβάνεται επίσης η προμήθεια και παράδοση επί τόπου του έργου Ανοξείδωτης Λάντζας 
κλειστής με δύο συρόμενες πόρτες και δύο γούρνες, διαστάσεων 120Χ70Χ87 cm και ένα ράφι 
εσωτερικά. Τέλος η προμήθεια και παράδοση επί τόπου του έργου Επιτραπέζιου εξοπλισμού που 
αποτελείται από πλήρες σετ σερβιρίσματος 48 τεμαχίων, επαγγελματικά σκεύη και εργαλεία 
κουζίνας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 7500.00€ 

 

Άρθρο A.T. 83: 

(ΧΡΣX.8) 

Επιπλο Βιβλιοθήκης διαστάσεων 2,00x2,80x2.40 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Για την προμήθεια ενος επίπλου Βιβλιοθήκης διαστάσεων 0,4χ2,80χ2,00 σύμφωνα και με τις 
προδιαγραφές του έργου. Κατασκευή από MDF με επένδυση καπλαμά οξιά  

Περιλαμβάνονται πορτάκια αποθήκευσης στη βάση και ανοιχτα ράφια  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια πεντακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1500.00€ 

 

Άρθρο A.T. 84: 

(ΧΡΣX.9) 

Πολυθρόνες 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια πολυθρόνων σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Κατασκευή 
σκελετού από μασίφ ξύλο οξιάς  

Ντυμένη όλη με δερματίνη επιλογής της διευθύνυοσας υπηρεσίας και σχέδιο καπιτονέ στην πλάτη 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 250.00€ 

 

Άρθρο A.T. 85: 

(ΧΡΣΧ.10) 

Ντουλάπα μονόφυλλη διαστάσεων 0,60χ 2,20 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια ντουλάπας μονόφυλλης διαστάσεων 0,60χ 2,20 σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του έργου. Κατασκευή από MDF με επένδυση καπλαμά οξιά  

4 Πόδια τορναριστά κατασκευή από μασίφ ξύλο οξιάς 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τετρακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 400.00€ 

 

Άρθρο A.T. 86: 

(ΧΡΣΧ.11) 

Ντουλάπα δίφυλλη διαστάσεων 1,20χ 2,20 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια ντουλάπας δίφυλλης διαστάσεων 1,20χ 2,20 σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του έργου. Κατασκευή από MDF με επένδυση καπλαμά οξιά  

4 Πόδια τορναριστά κατασκευή από μασίφ ξύλο οξιάς 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1000.00€ 

 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Άρθρο A.T. 87: 

(ΧΡΣX.12) 

Επαγγελματικό Ψυγείο 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση Επαγγελματικού Ψυγείου - Πάγκου συντήρησης με δύο πόρτες, 
χωρητικότητας 230 Lit κατ ελάχιστο, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα εσωτερικά και 
εξωτερικά, με μόνωση από πολυουρεθάνη (50kg ανά m3), αυτόματης απόψυξης, με πόρτες με 
μεντεσέδες επαναφοράς, υγειονομικό πάτο ψυγείου και λοιπά χαρακτηριστικά  σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές του έργου 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια επτακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1700.00€ 

 

Άρθρο A.T. 88: 

(ΧΡΣΧ.13) 

Επαγγελματικός Καταψύκτης  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση Επαγγελματικου Καταψυκτη μπαούλο, ελάχιστης 
χωρητικότητας 500 lit, θερμοκρασίας λειτουργίας -18 C έως 25 C, και λοιπά χαρακτηριστικά 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 900.00€ 

 

Άρθρο A.T. 89: 

(ΧΡΣΧ.14) 

Επαγγελματικές Εστίες 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση Επαγγελματικών Εστιών αερίου, βαρέως τύπου, κατ ελάχιστων 
4 μαντεμένιων εστιών πλήρως λειτουργικών, ισχύος άνω των 20Kw, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του έργου 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια τριακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1300.00€ 

 

Άρθρο A.T. 90: 

(ΧΡΣΧ.15) 

Επαγγελματικός Φούρνος-Υγραέριο και Εγκατάσταση 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση επαγγελματικού φούρνου - Yγραεριου και Εγκατάσταση 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και 
εγκατάσταση πλατό υγραερίου με ανοξείδωτη επιφάνεια ψησίματος, ελάχιστων διαστάσεων 
60Χ43Χ23cm, ισχύος άνω των 5Kw, και επαγγελματικού κυκλοθερμικού φούρνου χωρητικότητας 4 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

ταψιών διαστάσεων κατ ελάχιστον 44*32cm,  θερμοκρασίας 30 C έως 260 C, με ανεμιστήρα και 
εσωτερικό από ανοξείδωτη λαμαρίνα 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 2350.00€ 

 

Άρθρο A.T. 91: 

(ΧΡΣΧ.16) 

Απορροφητήρας 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση ανοξείδωτης Φούσκας Εξαερισμού Τοίχου Με μοτέρ και φίλτρο 
(απορροφητήρα), χωρίς κοφτερές προεξοχές, διαστάσεων 100Χ90Χ50cm  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια πεντακόσια εξήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1560.00€ 

 

Άρθρο A.T. 92: 

(ΧΡΣΧ.17) 

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου. 
(κατασκευή ιστοσελίδας για την προώθηση και ανάδειξη του κτιρίου του παρθενώνα και τις 
παρεχόμενες δωρεάν υπηρεσίες προς τους επισκέπτες) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 4500.00€ 

 

Άρθρο A.T. 93: 

(ΧΡΣΧ.18) 

Πλυντήριο-Στεγνωτήριο  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση επαγγελματικού πλυντηρίου ρούχων 15kg, χωρητικότητας 
κάδου 900 lit  και επαγγελματικού στεγνωτήριου ρούχων με κάδο από ανοξείδωτο ατσάλι, χρόνου 
στεγνώματος μικρότερου των 80min, προστασία τσαλακώματος, δυνατότητα εξωτερικής εξόδου 
υδρατμών  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 2700.00€ 

 

Άρθρο A.T. 94: 

(ΧΡΣΧ.19) 

Πλυντήριο πιάτων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός πλυντηρίου πιάτων επαγγελματικού τύπου, δυνατότητα 
χρόνου πλύσης 120sec, χωρητικότητας κάδου μεγαλύτερης των 15 lit και μπόιλερ μεγαλύτερης 
των 3 lit, ελάχιστων διαστάσεων καλαθιού 40Χ40cm και ωφέλιμο ύψος πόρτας άνω των 29cm 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 2000.00€ 

 

Άρθρο A.T. 95: 

(ΧΡΣΧ.20) 

Τηλεοράσεις  32 ιντσών LED FULL HD SMART WIFI  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια  Τηλεοράσεων  32 ιντσών LED FULL HD SMART WIFI  σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές του έργου 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 300.00€ 

 

Άρθρο A.T. 96: 

(ΧΡΣΧ.20α) 

Υπολογιστής επαγγελματικός επιτραπέζιος 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια  υπολογιστή επαγγελματικού επιτραπέζιου, με επεξεργαστή τύπου Intel I5-
10400  6C/12T 2,9Ghz Cache 12MB ή αντίστοιχο, κάρτα οθόνης G-Force GT730 2Gb/128Bit 
DDR3 ή αντίστοιχη, μνήμη RAM 8GB κατ ελάχιστο, σκληρό δίσκο SSD 240GB και SATA 1TB, 
DVD-RW 24X, οθόνη 23,8' wide TFT 1920X1080, περιφερειακά (ποντίκι, πληκτρολόγιο, δικτυακή 
κάμερα), πλήρως λειτουργικό 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1000.00€ 

 

Άρθρο A.T. 97: 

(ΧΡΣΧ.20β) 

Δορυφορικό πιάτο 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 

 

Για την προμήθεια  και εγκατάσταση ενός δορυφορικού δέκτη, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του έργου 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1000.00€ 

 

Άρθρο A.T. 98: 

(ΧΡΣΧ.35) 

Είδη ιματισμού κτιρίου Παρθενών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης -) 



 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

Για την προμήθεια ειδών ιματισμού ως εξής: 80 τεμάχια σεντόνια, 80 τεμάχια πετσέτες 
μπάνιου/προσώπου/χεριών, 35 τεμάχια κλινοσκεπάσματα (παπλώματα), 35 τεμάχια μαξιλάρια 
ανατομικά) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι χιλιάδες ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 6000.00€ 

 

 

 

 

 

Ο Συντάξας 

 

 

 

 

 

 

 

 


