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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες τελειωµένης
εργασίας και που  ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες  που θα εκτελεσθούν στη
περιοχή  του  υπόψη  έργου,  ανεξάρτητα  από  τη  θέση  και  την  έκταση αυτών
περιλαµβάνονται :

α.  Ολες οι  δαπάνες που  απαιτούνται για  την πλήρη  και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών του έργου που αναφέρονται στην  επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του
παρόντος και τα λοιπά τεύχη και  σχέδια, όπως αυτά αναγράφονται στην ∆ιακήρυξη
∆ηµοπρασίας του έργου.
β.  Γενικά  κάθε  δαπάνη,  έστω  και  αν  δεν  κατονοµάζεται  ρητά, αλλά είναι
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας.
Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, που να έχει σχέση προς
το είδος και  την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα  και τον αριθµό του
εργατοτεχνικού  προσωπικού, όπως  και την  δυνατότητα χρησιµοποίησης ή  όχι
µηχανικών µέσων.

1.2 Ετσι ενδεικτικά και όχι  περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση
του  όρου   "κάθε  δαπάνη")  οι  παρακάτω   δαπάνες  που  περιλαµβάνονται  στο
περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου :

α. Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο χρήσης, αποθήκευσης, φύλαξης,
επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξαίρετα των υλικών που είναι αναγκαία για
τα  έργα,  µε  όλες  τις  απαιτούµενες  φορτοεκφορτώσεις  και  τις κάθε είδους
µετακινήσεις,  µέχρι   την  πλήρη  ενσωµάτωσή  τους,   εκτός  αν  περιγράφεται
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.

β.  Οι  δαπάνες  µισθών,   ηµεροµισθίων,  υπερωριών,  ασφάλισης  (στο  Ι.Κ.Α.,
ασφαλιστικές   εταιρίες,   άλλους   ηµεδαπούς   και  αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς
Οργανισµούς κατά  περίπτωση όπως απαιτείται κ.λ.π.),  δώρων εορτών, επιδόµατος
αδείας κλπ, του κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος το έργο προσωπικού,
του  εξειδικευµένου ή  όχι προσωπικού  των γραφείων,  εργοταξίων, µηχανηµάτων,
συνεργείων κλπ  ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου  στον τόπο του έργου  ή αλλού
(εντός και εκτός της Ελλάδος).

γ. Οι  δαπάνες για την  κινητοποίηση του αναδόχου,  την εξεύρεση (ενοικίαση  ή
αγορά), οργάνωση,  διαρρύθµιση κλπ των  εργοταξιακών χώρων, τις  εγκαταστάσεις
αυτών,  τις παροχές  νερού, ηλεκτρικού  ρεύµατος κλπ  ευκολιών, τις σχετικές
συνδέσεις,  την  εγκατάσταση  γραφείων  αναδόχου  και  ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας,
σύµφωνα µε την ΕΣΥ και σύµφωνα µε τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης.

δ.  Οι δαπάνες  λειτουργίας όλων  των παραπάνω  εργοταξιακών εγκαταστάσεων και
ευκολιών.
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ε. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού Εργαστηρίου και την
εκτέλεση δοκιµών.

στ.   Οι  δαπάνες   πλήρους  κατασκευής   προκατασκευασµένων  στοιχείων   (που
περιλαµβάνουν  και τις  δαπάνες υλικών,  εργασίας, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων,
βοηθητικών έργων κλπ) µε τις φορτοεκφορτώσεις  και µεταφορές µέχρι τη θέση της
τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο).

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

η. Οι δαπάνες ασφάλειας του  εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων, εργαζοµένων ή
τρίτων ή την πρόληψη πρόκλησης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

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

ι.  Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόµισης  και  λειτουργίας  των µηχανηµάτων που
απαιτούνται  για τα  έργα, µέσα   στις οποίες  περιλαµβάνονται τα  µισθώµατα, η
αποθήκευση, φύλαξη και η ασφάλιση αυτών,  η επιβάρυνση για λόγους απόσβεσης, η
επισκευή  και  συντήρηση,  οι  για  οποιαδήποτε  αιτία ηµεραργίες, η παραλαβή,
µεταφορά  επί  τόπου  και  επιστροφή  αυτών,  οι  άγονες µετακινήσεις τους, τα
απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά κλπ.

ια. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης  και µεταφοράς µε ή χωρίς προσωρινές
αποθέσεις µέχρι τη θέση χρησιµοποίησης κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων,
κλπ, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου.

ιβ. Οι  δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης  µηχανηµάτων και προσωπικού,
εκτέλεση  των  έργων  µε  µεθοδολογία  χαµηλής  παραγωγικότητας  κλπ, λόγω των
εµποδίων  που  εισάγει  η  εξασφάλιση  της  υπάρχουσας  κυκλοφορίας  κατά  την
κατασκευή, σε συνδυασµό µε τη κατά φάσεις εκτέλεση των έργων, όπως προβλέπεται
από το πρόγραµµα και τις τµηµατικές προθεσµίες προόδου των έργων.

ιγ. Οι  τυχόν αναγκαίες µελέτες και  υποστήριξης των κυρίων αγωγών  και οχετών
ΟΚΩ που συναντώνται κατά τη διάρκεια των εκσκαφών.

ιδ. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω συµπληρωµατικών
µέτρων  - έργων  ασφάλειας, για  τη µη  παρακώλυση της  οµαλής διεξαγωγής  της
κυκλοφορίας, όπως π.χ. :

I. Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων σκαµµάτων, πλάτους µικρότερου των 5,00
µ που τυχόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και
πεζών σε οδούς µικρής σηµασίας.

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

Οι δαπάνες  µεταφοράς, προσέγγισης, αποµάκρυνσης  αυτών, καθώς επίσης  και της
καθηµερινής  κάλυψης  σκαµµάτων  µε   σιδηρά  φύλλα  (λαµαρίνες),  όπου  τούτο
απαιτείται για την  αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχηµάτων και  πεζών, όπως και
οποιονδήποτε  κατασκευών  αντιστήριξης  των  πρανών  των  ορυγµάτων για λόγους
ασφαλείας της κυκλοφορίας και των κατασκευών.

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

ιστ.  Οι  δαπάνες  προεργασίας  επιφανειών  για  τις  οποιεσδήποτε  ασφαλτικές
επιστρώσεις  επ'αυτών  (παλαιών  ή  νέων  επιφανειών)  όπως  π.χ.  πικούνισµα,
σκούπισµα, καθαρισµός, άρση και µεταφορά  των προϊόντων που παράγονται από τις
παραπάνω  εργασίες  κλπ  (εκτός  αν  περιγράφεται  διαφορετικά  στα  άρθρα του
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Τιµολογίου).

ιζ.  Οι δαπάνες  διάνοιξης τοµών  ή οπών  στα τοιχώµατα  υφισταµένων φρεατίων,
αγωγών ή τεχνικών  έργων, για την σύνδεση αγωγών  που συµβάλλουν σ'αυτά (εκτός
αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου).

ιη.  Οι  δαπάνες  καθυστερήσεων   λόγω  εργοταξιακών  γενικά  δυσχερειών,  που
προέρχονται από  κάθε είδος εγκαταστάσεις  και δίκτυα εταιριών  και Οργανισµών
Κοινής Ωφελείας.

ιθ.  Οι δαπάνες  των ειδικών  µελετών που  προβλέπονται από  την ΕΣΥ  (µελέτες
σύνθεσης σκυροδεµάτων κλπ.)

κ. Οι δαπάνες  αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει  µέτρων για την προστασία
του περιβάλλοντος σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης.

κα. Οι  δαπάνες του κάθε  είδους διοδίων, επιβαρύνσεων  στα υλικά από  φόρους,
τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κλπ.

κβ.  Οι  δαπάνες  από  τις  κάθε  είδους  αντλήσεις  και  την αντιµετώπιση των
επιφανειακών,  υπόγειων  και  πηγαίων  νερών,  σύµφωνα  µε  τους λοιπούς όρους
δηµοπράτησης.

κγ. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε  είδους εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές και
τους  Οργανισµούς  ή  και  τις   Εταιρίες  Κοινής  Ωφελείας  (ΟΚΩ)  (εκτός  αν
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου).

κδ.  Οι  υπόλοιπες  ειδικές  δαπάνες  που  βαρύνουν  τον  ανάδοχο,  όπως αυτές
αναφέρονται  στις ισχύουσες  Συγγραφές Υποχρεώσεων  (ΕΣΥ, ΤΣΥ,  ΓΣΥ) και  τους
λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

1.3 Στις τιµές µονάδας του έργου περιλαµβάνεται και κάθε δαπάνη κατά την οποία
ενδέχεται  να   επιβαρυνθεί  ο  ανάδοχος  για   την  αδιάκοπη  εξασφάλιση  της
λειτουργίας των υπαρχόντων αποχετευτικών δικτύων όµβριων της περιοχής.

1.4  Ανάλογα  προβλήµατα  και  η   αντίστοιχη  προσοχή  του  αναδόχου  µε  τις
συνεπαγόµενες δαπάνες,  µπορούν να προκύψουν από  τη διατήρηση της λειτουργίας
και  τη   µεγάλη  σηµασία  που   έχουν  ορισµένοι  άλλοι   αγωγοί  και  λοιπές
εγκαταστάσεις  υπόλοιπων δικτύων  ΟΚΩ (ΟΤΕ,   ∆ΕΗ κλπ.)  Και οι  δαπάνες αυτές
περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές του Τιµολογίου.

1.5  Στις τιµές  µονάδας του  Τιµολογίου δεν  συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για
γενικά έξοδα κλπ για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως και για
όφελος αυτού,  δηλαδή για τις  δαπάνες επιστασίας, τις  κάθε είδους κρατήσεις,
φόρους  δασµούς,   ασφάλιστρα,  τέλη  χαρτοσήµου,   συµφωνητικών,  αποδείξεων,
πιστοποιήσεων   πληρωµών,  κλπ.   τόκους  των   κεφαλαίων,  τις   κάθε  είδους
µετακινήσεις του  εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού,  τις πρόσθετες δαπάνες
λόγω  δυσχερειών και  εµποδίων κάθε  είδους κατά  την εκτέλεση,  τα διοικητικά
έξοδα, τη λειτουργία γραφείων, κλπ και γενικά τα επισφαλή έξοδα από δυσχέρειες
κάθε είδους πού έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες
τις  εργασίες  και  σε  οποιαδήποτε  θέση  των  έργων καθορίζεται σε .........
................ ως προς τις τιµές του Τιµολογίου.

1.6  Ο  Φόρος  Προστιθέµενης  Αξίας  (ΦΠΑ)  επί  των τιµολογίων εισπράξεων του
αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του έργου.
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ΙΙ.  ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΟΙΚ ΚΠΤ-20.05.01.Μ-Α2.1.1Αρθρο1

 Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων µε χρήση µηχανικών µέσων- Σε εδάφη γαιώδη-

ηµιβραχώδη 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124)

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

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

από το χαµηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 

0,30m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή 

άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την 

µόρφωση των παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη 

των παρειών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές 

θεµελίων τεχνικών έργων"

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

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

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 2124: 100,00%

Ευρώ : Τέσσερα και Πενήντα λεπτά € 4,50
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-20.10-Α2.1.2Αρθρο2

  Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162)

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή 

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

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

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

σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων".

Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, εφαρµόζεται ο 

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

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου.

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

Ευρώ : Τέσσερα και Πενήντα λεπτά € 4,50
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ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ

ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.05-Α2.2.1Αρθρο1

 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 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",

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

01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",

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

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου 

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

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

ειδική µελέτη συνθέσεως.

Στην τιµή περιλαµβάνονται:

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

του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, 

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

παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 

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

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

εργοτάξιο προς διάστρωση.

Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη 

της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 

χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική 

διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα 

η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα.

Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 

τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος 

καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.

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

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

και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

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

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

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

τελειώµατος.

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

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

της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν 

υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
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απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο).

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

κελύφη, αψίδες και τρούλους.

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 

τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3215: 100,00%

Ευρώ : Ενενήντα πέντε € 95,00
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.05-ΑΝ2.2.2Αρθρο2

 Μανδύας εκτοξευοµένου σκυροδέµατος  πάχους µέχρι 10cm 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215)

Μανδύας µονόπλευρος εκτοξευοµένου σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25 πάχους µέχρι 

10cm επί τοίχων από οπτοπλίνθους

η τσιµεντοπλίνθους ή φυσικούς λίθους οιασδήποτε στάθµης από το έδαφος

 εκτοξευόµενο σε δύο στώσεις. Ως αδρανές υλικό χρησιµοποιήται άµµος κονιοδεµάτων 

και θραυστό υλικό λατοµείου διαµέτρου κόκκου µέχρι 7 mm. Περιεκτικότητα τσιµέντου 

600 kg/m3 κατά τα λοιπά σύµφωνα 

µε την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΤΕΠ 1501  14-02-09-02.

Στην τιµή περιλαµβάνονται ακόµη:

α. Η αξία, η κατεργασία τοποθέτηση και στερέωση του απαιτούµενου σιδηρού οπλισµού 

που θα περιλαµβάνει

   εσχάρα Φ10/20 µε οριζόντιες και κατακόρυφες ράβδους Φ10 κατηγορίας Β500C. 

β. Καθαρισµός της επιφάνειας εκτόξευσης µε αφαίρεση του κονιάµατος και καθαρισµός 

των αρµών της τοιχοποιίας µέχρι βάθους 2 cm.

γ. Πλύσιµο της επιφάνειας µε άφθονο νερό υπό πίεση

δ. Μετά την εκτόξευση και επί µία βδοµάδα η επιφάνεια θα διατηρείται συνεχώς 

υγρή.

ε. Ο απαιτούµενος ξυλότυπος και ικριώµατα εργασίας κινητά.

(Γιά τη διαµόργωση του άρθρου λαµβάνεται A=4 kg/m2Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 3215: 100,00%

Ευρώ : Οκτακόσια ενενήντα € 890,00
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

ΟΙΚ ΚΠΤ-54.46.02-Α2.3.1Αρθρο1

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

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.2)

Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύµφωνα µε την µελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και 

στις δύο όψεις µε φύλλα πρεσσαριστά µε κόντρα - πλακέ, πλήρη ή µε φεγγίτη, 

συνολικού πάχους 5 cm αποτελούµενα από πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της 

κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα 

"µισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "µισοχαρακτές" 

καθαρής διατοµής τουλάχιστον 36x8 mm µε κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε 

πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, 

στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και 

µικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαµβανοµένης 

και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών,

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 5446.2: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν είκοσι τρία € 123,00
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-62.60.03-Α2.3.2Αρθρο2

 Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες- Θύρες πυρασφαλείας, 

µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236)

Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης µεταλλικής ανοιγόµενης θύρας πυρασφαλείας, 

συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευµένο Φορέα, 

αποτελούµενης από κάσσα από στραντζαρισµένη λαµαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm 

µε διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερµοδιογκούµενες ταινίες), θυρόφυλλο 

τύπου sandwich, µε εξωτερική επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου 

πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάµβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 

kg/m3 µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές 

ρητίνες), µε µεντεσσέδες βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD), κλειδαριά και 

χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο 

πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και µπάρα 

πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο, 

σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση 

της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε τσιµεντοκονίαµα των 600 

kg τσιµέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθµιση όλων των εξαρτηµάτων της 

θύρας.

Περιλαµβάνονται γενικώς τα ακόλουθα:

- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), 

στερέωσης (χηµικά ή εκτονούµενα βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, 

σύµφωνα µε τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από 

ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα,

- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, 

κυψελωτό χαρτί, κλπ),

- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων.

Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων 
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των άρθρων, στη περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα 

µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή αναπροσαρµόζεται µε βάση την αναλογία συνολικού 

βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6236: 100,00%

Ευρώ : Τριακόσια τριάντα πέντε € 335,00
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-64.17-Α2.4.1Αρθρο3

  Κιγκλιδώµατα από ανοξείδωτο χάλυβα 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418)

Κατασκευή κιγκλιδώµατος από ανοξείδωτες διατοµές, ποιότητας AISI 304, οιουδήποτε 

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

στερεωµένη στον µεταλλικό σκελετό µε ανοξείδωτες βίδες, µεταλλικά ευθύγραµµα 

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

ανοξείδωτα στοιχεία, συρµατόσχοινα, εντατήρες, κοχλίες, περικόχλια και 

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

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

µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη.

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηθέντος κιγκλιδώµατος

Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6418: 100,00%

Ευρώ : Εννέα € 9,00
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-65.17.04-ΑΝΠ2.5.1Αρθρο4

 Υαλοστάσια συνθετικά (PVC)µεµονωµένα ανοιγόµένα  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522)

Υαλοστάσια συνθετικά (PVC)µεµονωµένα ανοιγόµένα µε σταθερό τµήµα µέχρι ύψους 1,5µ 

από το δάπεδο, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, µε σκελετό 

κάσσας (πλαισίου), σύµφωνα µε την µελέτη . Τα υαλοστάσια θα έχουν τις ακόλουθες 

προδιαγραφές:

? Θα είναι σύµφωνα µε την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 για τις απαιτήσεις

? Αεροπερατότητας

? Υδατοπερατότητας

? Αντίστασης στην ανεµοπίεση

? Μηχανικών αντοχών

? Αντοχών σε κλιµατικές επιδράσεις και σε χρήση

? Αντίστασης σε κρούση

? Αντίστασης σε κατακόρυφο φορτίο

? Αντοχής σε στατική στρέψη

? Αντίσταση σε στρέψη και επαναλαµβανόµενη στρέψη

? Αντοχής σε λανθασµένους χειρισµούς

? Συντελεστής θερµικής διαπερατότητας πλαισίου Uf =1,0 W/m²K

? Συντελεστής θερµικής διαπερατότητας κουφώµατος Uw=0,61W/m²K

? ∆ιατοµή οκτώ θαλάµων

? ∆ιάταξη υποδοχής διπλών υαλοπινάκων

? Χρώµα λευκό

δ) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα και τα ακόλουθα 

(εργασία και υλικά):
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δ1) Η τοποθέτηση όλων των µηχανισµών ασφαλείας και λειτουργίας, 

δ2) Η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 

τουλάχιστον 1,8 mm, διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε τα στηρίγµατα του σκελετού από 

γαλβανισµένες λάµες 50Χ3 mm,

δ3) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα 

αποτούµενα µικροϋλικά, σύµφωνα µε οδηγίες τοποθέτησης του προµηθευτή του 

προϊόντος, για την πλήρη, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-

στεγανότητας, της ηχοµόνωσης της και θερµοµόνωσης.

δ4) Η τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούµενων συνδέσµων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες 

ανοικτών διατοµών προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακαµψία τους κατά τη µεταφορά η 

τη τοποθέτηση.

ε) Τα σκούρα (παντζούρια) και το τµήµα της κάσσας  που τους αντιστοιχεί, 

τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση το εµβαδόν τους, µε εφαρµογή του άρθρου ΟΙΚ 

65.44.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 6522: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν σαράντα πέντε € 145,00
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ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ

ΟΙΚ ΚΠΤ-73.26.03-Α2.6.1Αρθρο1

 Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα- Επενδύσεις τοίχων µε 

πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1)

Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωµα, σύµφωνα µε την µελέτη 

και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και 

εξωτερικές", τοποθετούµενα µετά την απόξεση των επιχρισµάτων, σε υπόστρωµα 

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

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, µε αρµούς το πολύ 1 mm, µε πλήρωση των κενών 

µε λεπτόρρευστο τσιµεντοκονίαµα των 600 kg και αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, µε ή 

χωρίς χρωστικές ή αρµόστοκο.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πλακίδια, η τσιµεντοκονία ή η κόλλα επί 

τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρµολόγηση, ο τελικός 

καθαρισµός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την διέλευση 

υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευµατοδοτών κλπ,

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7326.1: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα ένα € 31,00
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-73.33.01-Α2.6.2Αρθρο2

 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331)

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

υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 

cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε 

αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε κόλλα 

πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των 

αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό 

πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής 

επιφανείας του δαπέδου.

Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα 

υλικά πάσης φύσεως επί τόπου.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7331: 100,00%

Ευρώ : Τριάντα ένα και Πενήντα λεπτά € 31,50
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-73.99-Α2.6.3Αρθρο3

  Πλαστικές γωνίες προστασίας ακµών βαθµίδων 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7399)

Πλαστικές γωνίες προστασίας ακµών βαθµίδων µετά των υλικών στερεώσεως. 1 m 

προσθίας ακµής βαθµίδων

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)

Μονάδα µέτρησης :
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7399: 100,00%
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Ευρώ : Τέσσερα και Πενήντα λεπτά € 4,50
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-78.05.10-Α2.9.1Αρθρο4

  Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809)

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήµατος, πλάτους και µήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, µε σήµανση 

CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εµβαδού ετοίµου 

φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή µη (ο τυχόν σκελετός τιµολογείται 

ιδιαιτέρως).

Συµπεριλαµβάνονται υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 

τοποθετήσεως.

Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εµβαδού ετοίµου φύλλου 

µικρότερου από 0.72 m2, οι τιµές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 προσαυξάνονται 

µε την τιµή του άρθρου 78.05.13.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7809: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα έξι και Ογδόντα λεπτά € 16,80
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ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚ ΚΠΤ-77.15-Α2.8.1Αρθρο1

  Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735)

Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς σύµφωνα µε την 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών, καθαρισµός, 

λείανση µε γυαλόχαρτο, αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, 

διαλύτου, ή ακρυλικού µικροµοριακού υλικού βάσεως νερού, µε αντοχή στα αλκάλια.

Ειδικοί όροι:

α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 

µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών 

και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, 

καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, 

επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να 

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 

νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 

θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 

αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας για 

την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την 

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 

εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της 

τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που 

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 

περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7735: 100,00%

Ευρώ : Ενα και Εβδοµήντα λεπτά € 1,70
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-77.80.02-Α2.8.2Αρθρο2

 Χρωµατισµοί επί Εξωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής 

ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1)

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, 

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

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

επιφανειών επιχρισµάτων".

Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού 

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

Ειδικοί όροι:

α) Στις τιµές των άρθρων περιλαµβάνονται ανηγµένες οι εργασίες και τα απαιτούµενα 

µικροϋλικά για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών 

και εξοπλισµού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόµια, σώµατα θέρµανσης κλπ, 
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καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωµάτων, δαπέδψν, 

επενδύσεων κλπ) ή ετοίµων χρωµατισµένων επιφανειών από ρύπανση που µπορεί να 

προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων 

νάϋλον, οικοδοµικού χαρτιού κλπ)

β) Τα έτοιµα συσκευασµένα υλικά βαφής ή προετοιµασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), 

θα χρησιµοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωµα µε διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται 

αυτό από τον προµηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερµοκρασίας και υγρασίας για 

την εφαρµογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόµενες από τον παραγωγό.

γ) Οταν προβλέπεται από την µελέτη του έργου η πληρωµή ικριωµάτων για την 

εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή 

εξωτερικές, δεν θα εφαρµόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της 

τιµής των χρωµατισµών πάνω από ορισµένο ύψος.

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 

(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτού του. Το προσωπικό που 

χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Αναδόχου µε τα 

κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη 

περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές µονάδας.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7785.1: 100,00%

Ευρώ : ∆έκα και ∆έκα λεπτά € 10,10
 

ΟΙΚ ΚΠΤ-76.27.02-Α2.7.1Αρθρο3

 ∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 

22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2)

∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή 

πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθµού 

φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό". πλήρως τοποθετηµένοι µε 

ελαστικά παρεµβύσµατα και σιλικόνη Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και 

µικροϋλικά επί τόπου.

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)

Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα
Αναθεωρείται µε   :  ΟΙΚ 7609.2: 100,00%

Ευρώ : Πενήντα τέσσερα € 54,00
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ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Υ∆ΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΗΜΧ 8141.2.23.1.1Αρθρο1

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

 τοποθετηµένος σε νιπτήρα       διαµέτρου 1/2 ins 

δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεµ)

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

Ευρώ : Εξήντα και Εξήντα τρία λεπτά € 60,63
 

ΗΜΧ 8141.4.33.1.3Αρθρο2

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

 λουτήρα ή λεκάνης   µε σταθερό και κινητό καταιονηστήρα  διαµέτρου 1/2 ins 

δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως

και πλήρους εγκαταστάσεως

(1 τεµ)

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

Ευρώ : Εκατόν ένα και Εβδοµήντα τρία λεπτά € 101,73
 

ΗΜΧ 8162.3.13.1.4Αρθρο3

 Λεκάνη καταιονηστήρα µε βαλβίδα από υαλώδη πορσελάνη διαστάσεων σκάφης

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

επί τόπου  και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως.

στοµίων

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 16: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν σαράντα εννέα και Πενήντα τρία λεπτά € 149,53
 

ΗΜΧ 8168.13.1.5Αρθρο4

 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm µπιζουτέ διαστάσεων 36 Χ 48 cm 

δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες µε κοµβία χρωµέ, µικροϋλικά επί τόπου

και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

(1 τεµ)

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

Ευρώ : Είκοσι ένα και Είκοσι τρία λεπτά € 21,23
 

ΗΜΧ 8181.23.1.6Αρθρο5

 Λεκάνη αποχωρητηρίου νηπίων από πορσελάνη υψους 35 cm (ευρωπαϊκού)

(καθηµένου) τύπου, δηλαδή  λεκάνη και  υλικά στερεώσεως  και συγκολλήσεως επί

τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων.

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 14: 100,00%

Ευρώ : Εκατόν πέντε και Σαράντα δύο λεπτά € 105,42
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∆ΙΑΦΟΡΑ ΗΜ

ΗΜΧ 8256.7.13.2.1Αρθρο1

 Θερµοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 100 l ισχύος 4000 W κατάλληλος γιά πίεση

λειτουργίας 10  ατµοσφαιρών, εφοδιασµένος µε όλα  τα αναγκαία όργανα αυτόµατης

λειτουργίας και ρυθµίσεως όπως και τα ασφαλτικά τους σύµφωνα µε τους ισχύοντες

κανονισµούς, δηλαδή θερµοσίφωνας µε τα όργανά  του και τα υλικά και µικροϋλικά

στερεώσεως  και   συνδέσεως.Περιλαµβάνονται  οι  χαλκοσωλήνες   και  τα  ρακόρ

συνδέσεως επί τόπου και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

(1 τεµ)

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :  ΗΛΜ 24: 100,00%

Ευρώ : ∆ιακόσια σαράντα ένα και Τριάντα εννέα λεπτά € 241,39
 

ΗΜΧ Ν685.23.2.2Αρθρο2

 Προµήθεια και εγκατάσταση ηλιακού θερµοσίφωνα  διπλής ενέργειας 160lt µετά των 

επιλεκτικών συλλεκτών και του ειδικού υγρού, κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 

ατµοσφαιρών (πίεση δοκιµής τουλάχιστον 16atm), εφοδιασµένος µε όλα τα αναγκαία 

όργανα αυτόµατης λειτουργίας και ρυθµίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους σύµφωνα 

µε τους ισχύοντες κανονισµούς, δηλαδή θερµοσίφωνας µε τα όργανά του και τα υλικά 

και µικροϋλικά στερεώσεως και συνδέσεως. Περιλαµβάνονται οι προµονωµένοι 

χαλκοσωλήνες µε εξωτερική επένδυση της µόνωσης και τα ρακόρ συνδέσεως επί τόπου 

και η εργασία τοποθετήσεως και πλήρους εγκατάστασης σε κεραµοσκεπή και η σύνδεσή 

του µε το δίκτυο ΖΝΧ του κτιρίου. Το θερµοδοχείο θα είναι κατασκευασµένο από 

2,5mm DPK χάλυβα µε εσωτερική επισµάλτωση. Θα φέρει µόνωση οικολογικής 

πολυουρεθάνης, πάχους τουλάχιστον 50mm (πυκνότητας τουλάχιστον 35Kgr/m3), για την 

διατήρηση του ζεστού νερού. Ο ενναλάκτης θα είναι Cu και θα υπάρχει ηλεκτρική 

αντίσταση ισχύος τουλάχιστον 3,5Kw. Θα φέρει βαλβίδα ασφαλείας κυκλώµατος και 

στόµια προσαγωγής και εξόδου νερού. Οι συλλέκτες θα έχουν επιφάνεια τουλάχιστον 

3,0 m2 και θα είναι κατασκευασµένοι από πλαίσιο ανοδιωµένου αλουµίνιου, 

πρισµατικό υαλοπίνακα άθραυστο πάχους τουλάχιστον 3,5mm µε σταθερό συντελεστή 

διαστολής χαµηλής περιεκτικότητας σε σιδήρο και υψηλής διαπερατότητας, 

επιλεκτικούς απορροφητές υψηλής απόδοσης, εξ ολοκλήρου από χαλκό. Θα φέρει ισχυρή 

θερµική µόνωση στα πλευρά και στην πλάτη οικολογικης πολυουρεθάνης, πάχους 

τουλάχιστον30mm (πυκνότητας τουλάχιστον 35Kgr/m3)και λάστιχο για συγκράτηση και 

στεγανοποίηση του υαλοπίνακα. Θα συνοδεύεται από βάση κεραµοσκεπής. Ο 

κατασκευαστής θα είναι πιστοποιηµένος κατα ISO9001. Το όλο σύστηµα θα φέρει 

εργοστασιακή εγγύηση τουλάχιστον 10 ετών

Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Χίλια τριακόσια € 1.300,00
 

ΗΜΧ Ν929.33.2.3Αρθρο3

 Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία εγκατάστασης αντικεραυνικής 

προστασίας  µε χρήση αλεξικέραυνου ακίδος σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 62561-1 & 2

Στην τιµή περιλαµβάνεται όλο το σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας που θα 

αποτελείται από αγωγό επιψευδαργυρωµένο διαµέτρου Φ8 ως αγωγός συλλογής ή 

καθόδουένα αλεξικεραυνικής προστασίας, πλήρως εγκατεστηµένος µε τα απαιτούµενα 

υλικά, στηρίγµατα και µικροϋλικά. 12 ακίδες αλεξικέραυνου χαλύβδινες,πλήρεις µετά 
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των υλικώνκαι µικροϋλικών στήριξης και σύνδεσης µε τον αγωγό. Θα κατασκευαστεί  

σύστηµα  τριγωνικής γείωσης εντός του εδάφους , συµπεριλαµβανοµένου και του 

φρεατίου προστασίας, µε το οποίο θα συνδεθεί.

 Στην τιµή περιλαβάνεται το κόστος όλων των εργασιών και η προµήθεια , προσκόµιση 

και εγκατάσταση όλων των απαιτούµενων υλικών για την πλήρη κατασκευή και παράδοση 

σε λειτουργία της αντικερευνικής προστασίας του κτιρίου.

Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια
Αναθεωρείται µε   :

Ευρώ : Χίλια εννιακόσια πενήντα € 1.950,00
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