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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
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Τ.Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ 

Τηλ.: 213-2038-140 

Fax : 213-2038-514 

ΕΡΓΟ: 

 
 

Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου 
του διατηρητέου κτιρίου επί των 
οδών Σουρή & Βασ. Όλγας 
(επισκευές, ενίσχυση φέροντος 
οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης 
από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) 

Κ.Α. 61-7341.001 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών,  Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 
Ενάριθμος:2017ΣΕ27510091 
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CPV: 45453000-7, 45453100-8,  

45110000-1, 45262300-4, 
45262522-6, 45300000-0,  
45430000-0, 45422100-2,  
45421140-7, 45400000-1 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 604.838,71€ 

 ΦΠΑ 145.161,29€ 

 ΣΥΝΟΛΟ: 750.000,00€ 

   

 
 
 
 
 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

(συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 8 και λοιπές διατάξεις του Ν. 4412/2016) 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

  



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΥΡΗ ΚΑΙ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 
(ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ) 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το υπό μελέτη διατηρητέο κτίριο βρίσκεται επί των οδών Βασιλίσσης Όλγας 14 και Σουρή στο 

οικοδομικό τετράγωνο 88 του δήμου Αμαρουσίου. Πρόκειται για διώροφη κατοικία χαρακτηρισμένη 

σύμφωνα με  την υπ’ αριθμ. 3780/647/29.2.1993 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 349 Δ’/12.4.1993). 

Εντός του οικοπέδου βρίσκονται προσκτίσματα τα οποία δεν χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα, καθώς 

είναι ξένα προς το αρχικό κτίριο. Το διατηρητέο κτίριο θα αξιοποιηθεί ως πολιτιστικό κτίριο και γι’ αυτό 

το λόγο θα πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευών, ενίσχυσης φέροντος οργανισμού καθώς και 

καθαίρεση των προσκτισμάτων του, προκειμένου να ενταχθεί η νέα χρήση.  

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή και αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του 

διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας, με βάση την αντίστοιχη εγκεκριμένη Μελέτη 

Εφαρμογής, της οποίας τα σχέδια και τεύχη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών τευχών 

της εργολαβίας. 

 

2.1. Περιγραφή 

Το υπό μελέτη διατηρητέο κτίριο βρίσκεται επί των οδών Βασιλίσσης Όλγας 14 και Σουρή στο 

οικοδομικό τετράγωνο 88 του δήμου Αμαρουσίου. Πρόκειται για διώροφη κατοικία χαρακτηρισμένη 

σύμφωνα με  την υπ’ αριθμ. 3780/647/29.2.1993 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 349 Δ’/12.4.1993). 

Εντός του οικοπέδου βρίσκονται προσκτίσματα, τα οποία δεν χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα, καθώς 

είναι ξένα προς το αρχικό κτίριο. Το διατηρητέο κτίριο θα αξιοποιηθεί ως πολιτιστικό κτίριο και γι’ αυτό 

το λόγο θα πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευών, ενίσχυσης φέροντος οργανισμού καθώς και 

καθαίρεση των προσκτισμάτων του, προκειμένου να ενταχθεί η νέα χρήση.  

Σήμερα το κτίριο είναι κλειστό με εμφανή τα σημάδια του χρόνου και της εγκατάλειψης.  

Ο  κατακόρυφος φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι φέρουσα λιθοδομή πάχους 65-70εκ στο ισόγειο 

και 50-60εκ στον όροφο. Τα προσκτίσματα δεν ακολουθούν την ίδια λογική και είναι κατασκευασμένα 

από διάφορα υλικά (πέτρα, σκυρόδεμα). 

Στόχος της μελέτης είναι η αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του κτιρίου, η συντήρηση του και η  

αναστολή των φθοροποιών παραγόντων, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί, λειτουργώντας με  μια νέα 

χρήση. 

Οι αρχές των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι οι εξής: 

 Συντήρηση όλων των στοιχείων του κτιρίου (κατασκευαστικές λεπτομέρειες, τελειώματα). 

 Σεβασμός στο πρωτότυπο κτίριο. 

 Συντήρηση και διατήρηση κατά τον μέγιστο βαθμό, των υλικών του κτιρίου. 

 Προτίμηση παραδοσιακών τεχνικών και υλικών, όπου αυτό είναι αποδεκτό και δεν επηρεάζει 

την ασφάλεια των χρηστών του κτιρίου. 
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 Επιλογή νέων υλικών και τεχνικών, συμβατών με τα υφιστάμενα. 

 Επεμβάσεις κατά το δυνατόν αναστρέψιμες, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επαναφοράς 

του κτιρίου στην κατάσταση που βρισκόταν πριν την επέμβαση (αρχή αναστρεψιμότητας). 

 Ανθεκτικότητα σε διάρκεια των νέων επεμβάσεων (ώστε να μεγιστοποιείται ο ωφέλιμος χρόνος 

διάρκειας αυτών των επεμβάσεων και να περιορίζονται συχνές και συνήθως δαπανηρές 

επεμβάσεις). 

 

Αναλυτικό Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών επισυνάπτεται στην 

Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής. 

 

2.2. Προϋπολογισμός των έργων 

 

Συνοπτικά η ανάλυση του προϋπολογισμού σε ευρώ έχει ως εξής: 

Εργασίες προϋπολογισμού: 445.687,60 

Γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου (18%): 80.223,77 

Μερικό σύνολο: 525.911,37 

Απρόβλεπτα (15%): 78.886,71 

Αναθεωρήσεις: 40,64 

Φ.Π.Α. (24%): 145.161,29 

Γενικό σύνολο: 750.000,00 

 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
  
 
 
 
                        Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
για την ENCODIΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ 
 

 
 

 
      ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ                Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                           ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ                 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

        Φ. ΤΟΛΟΥΔΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
    

  

            Ε. ΛΑΛΟΥ                                                  Ι. ΧΑΛΑΡΗΣ                                               Μ. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ 
   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ                       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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Προϋπολογισμός Μελέτης 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 2/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

 
1 Ομάδα Α: Χωματουργικά, 

καθαιρέσεις 
        

1.1 Καθαίρεση επιχρισμάτων A.T. 1 ΟΙΚ22.23 ΟΙΚ-2252 m² 1750.0000 5.60 9800.00  

1.2 
Καθαίρεση επικεραμώσεων, χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων κεράμων 

A.T. 2 
ΟΙΚ22.22.0

1 
ΟΙΚ-2241 m² 200.0000 6.70 1340.00  

1.3 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 
τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών 

A.T. 3 
ΟΙΚ22.20.0

1 
ΟΙΚ-2236 m² 120.0000 7.90 948.00  

1.4 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 
τύπου και οιουδήποτε πάχους, με προσοχή, 
για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό 
> 50% 

A.T. 4 
ΟΙΚ22.20.0

2 
ΟΙΚ-2237 m² 150.0000 11.20 1680.00  

1.5 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων A.T. 5 ΟΙΚ22.50 ΟΙΚ-2275 m² 130.0000 5.60 728.00  

1.6 
Αποξήλωση ξυλίνων κατασκευών (ερμαρίων, 
κλπ) 

A.T. 6 
ΧΡΣΟΙΚ22.

50Β 
ΟΙΚ-2275 m² 10.0000 5.60 56.00  

1.7 
Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισμού 
πατωμάτων 

A.T. 7 ΟΙΚ22.72 ΟΙΚ-2275 m³ 1.000 45.00 45.00  

1.8 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων A.T. 8 ΟΙΚ22.45 ΟΙΚ-2275 m² 130.0000 16.80 2184.00  

1.9 
Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης 
στέγης 

A.T. 9 ΟΙΚ22.51 ΟΙΚ-5276 m³ 10.000 56.00 560.00  

1.10 
Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με 
σχιστόπλακες 

A.T. 
10 

ΟΙΚ22.71 ΟΙΚ-2241 m² 35.0000 6.70 234.50  

1.11 
Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή 
λιθοδομή 

A.T. 
11 

ΟΙΚ22.02 ΟΙΚ-2204 m³ 60.000 22.50 1350.00  

1.12 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 
A.T. 
12 

ΟΙΚ22.04 ΟΙΚ-2222 m³ 50.000 15.70 785.00  



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
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Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1.13 
Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός 
τύπου, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για 
την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

A.T. 
13 

ΟΙΚ22.21.0
1 

ΟΙΚ-2238 m² 25.0000 4.50 112.50  

1.14 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 
A.T. 
14 

ΟΙΚ22.56 ΟΙΚ-6102 kg 850.000 0.35 297.50  

1.15 Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης 
A.T. 
15 

ΟΙΚ22.52 ΟΙΚ-2275 m² 20.0000 2.60 52.00  

1.16 
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, για μεταλλικά 
κιγκλιδώματα 

A.T. 
16 

ΟΙΚ22.65.0
2 

ΟΙΚ-2275 kg 105.000 0.35 36.75  

1.17 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων 
A.T. 
17 

ΟΙΚ22.54 ΟΙΚ-2252 m² 130.0000 9.00 1170.00  

1.18 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 
A.T. 
18 

ΟΙΚ22.53 ΟΙΚ-2275 m² 240.0000 5.60 1344.00  

1.19 
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων 
μεθόδων καθαίρεσης 

A.T. 
19 

ΟΙΚ22.15.0
1 

ΟΙΚ-2226 m³ 10.000 56.00 560.00  

1.20 
Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε 
πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω 
των 2,00 m² και έως 2,50 m² 

A.T. 
20 

ΟΙΚ22.30.0
8 

ΟΙΚ-2264.1Δ τεμ 2 39.00 78.00  

1.21 
Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου 
κορμού μέχρι 0,25 m 

A.T. 
21 

ΟΙΚ20.01.0
1 

ΟΙΚ-2101 m² 200.0000 4.50 900.00  

1.22 Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια) 
A.T. 
22 

ΟΙΚ20.07 ΟΙΚ-2135.1 m³ 80.000 30.20 2416.00  

1.23 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-
ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ 
χώρων 

A.T. 
23 

ΟΙΚ20.02 ΟΙΚ-2112 m³ 150.000 10.50 1575.00  

1.24 

Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους 
πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα 
γεωυφάσματος, με διάτρητους σωλήνες D 200 
mm 

A.T. 
24 

ΟΙΚ21.03.0
4 

ΥΔΡ-6620.4 m 100.000 16.90 1690.00  



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 4/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1.25 
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 
λατομείου 

A.T. 
25 

ΟΙΚ20.20 ΟΙΚ-2162 m³ 130.000 23.40 3042.00  

1.26 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 
A.T. 
26 

ΟΙΚ23.03 ΟΙΚ-2303 m² 355.0000 5.60 1988.00  

1.27 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς 
χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την 
διάστρωση των προϊόντων μετά την 
εκφόρτωση 

A.T. 
27 

ΟΙΚ20.31.0
2 

ΟΙΚ-2173 m³ 80.000 5.00 400.00  

1.28 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με 
μηχανικά μέσα 

A.T. 
28 

ΟΙΚ20.30 ΟΙΚ-2171 m³ 450.000 0.90 405.00  

1.29 
Μεταφορές με αυτοκίνητο, δια μέσου οδών 
καλής βατότητας 

A.T. 
29 

ΟΙΚ10.07.0
1 

ΟΙΚ-1136 ton·km 14105.0000 0.35 4936.75  

1.30 Διαχείριση ΑΕΚΚ 
A.T. 
30 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ22.05 

ΟΙΚ-2223 m³ 450.000 7.50 3375.00 44089.00 

 2 Ομάδα Β: Σκυροδέματα         

2.1 

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση 
και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση 
αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 

A.T. 
31 

ΟΙΚ32.02.0
4 

ΟΙΚ-3214 m³ 35.000 84.00 2940.00  

2.2 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση 
και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

A.T. 
32 

ΟΙΚ32.01.0
5 

ΟΙΚ 3215 m³ 15.000 95.00 1425.00  

2.3 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση 
και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 

A.T. 
33 

ΟΙΚ32.01.0
6 

ΟΙΚ 3215 m³ 10.000 101.00 1010.00  

2.4 
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει 

A.T. 
34 

ΟΙΚ32.25.0
4 

ΟΙΚ 3223.Α.6 m³ 15.000 22.50 337.50  



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 5/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

τα 30,00 m³, για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 

2.5 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος 
οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει 
τα 30,00 m³, για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C25/30 

A.T. 
35 

ΟΙΚ32.25.0
5 

ΟΙΚ 3223.Α.7 m³ 10.000 22.50 225.00  

2.6 
Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό 
κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων 

A.T. 
36 

ΟΙΚ35.02 ΟΙΚ 3504 m³ 5.000 110.00 550.00  

2.7 
Εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος εκτός 
υπόγειων έργων 

A.T. 
37 

ΟΔΟΒ-
29.7 

ΥΔΡ 7017 m³ 50.000 127.00 6350.00  

2.8 
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο 
σκυρόδεμα, γραμμικά δρομικών τοίχων 

A.T. 
38 

ΟΙΚ49.01.0
1 

ΟΙΚ 3213 m 15.000 16.80 252.00  

2.9 
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο 
σκυρόδεμα, γραμμικά μπατικών τοίχων 

A.T. 
39 

ΟΙΚ49.01.0
2 

ΟΙΚ 3213 m 30.000 19.70 591.00  

2.10 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
A.T. 
40 

ΟΙΚ38.02 ΟΙΚ 3811 m² 140.0000 22.50 3150.00  

2.11 Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους 
A.T. 
41 

ΟΙΚ38.06 ΟΙΚ 3824 m² 70.0000 7.80 546.00  

2.12 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, 
κατηγορίας B500C (S500s) 

A.T. 
42 

ΟΙΚ38.20.0
2 

ΟΙΚ-3873 kg 1650.000 1.07 1765.50  

2.13 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά 
πλέγματα B500C (S500s) 

A.T. 
43 

ΟΙΚ38.20.0
3 

ΟΙΚ-3873 kg 1200.000 1.01 1212.00  

2.14 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή 
A.T. 
44 

ΟΙΚ22.35 ΟΙΚ-2267 τεμ 350 3.90 1365.00  

2.15 
Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich 
από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση 
ελαφρομπετόν 

A.T. 
45 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ72.65 

ΟΙΚ 6401 m² 40.0000 45.00 1800.00 23519.00 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 6/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

 
3 Ομάδα Γ: Λιθοδομές, 

τοιχοποιίες, επιχρίσματα 
        

3.1 
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 
των 150 kg τσιμέντου, δύο ορατών όψεων 

A.T. 
46 

ΟΙΚ42.05.0
3 

ΟΙΚ-4207 m³ 20.000 73.00 1460.00  

3.2 
Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, 
πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 

A.T. 
47 

ΟΙΚ46.10.0
2 

ΟΙΚ-4662.1 m² 20.0000 22.50 450.00  

3.3 
Οπτοπλινθοδομές με διακένους 
τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, 
πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 

A.T. 
48 

ΟΙΚ46.10.0
4 

ΟΙΚ-4664.1 m² 30.0000 33.50 1005.00  

3.4 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
μαρμαροκονίαμα 

A.T. 
49 

ΟΙΚ71.31 ΟΙΚ 7131 m² 970.0000 11.20 10864.00  

3.5 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού 
πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 

A.T. 
50 

ΟΙΚ71.52 ΟΙΚ 7152 m² 960.0000 14.00 13440.00  

3.6 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
τσιμεντοκονίαμα 

A.T. 
51 

ΟΙΚ71.21 ΟΙΚ 7121 m² 830.0000 13.50 11205.00  

3.7 
Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους 
από το δάπεδο εργασίας 

A.T. 
52 

ΟΙΚ71.71 ΟΙΚ 7171 m² 350.0000 0.68 238.00  

3.8 
Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε 
επιφάνειες από επίχρισμα 

A.T. 
53 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ38.18 

ΟΙΚ 3816 m 25.000 2.80 70.00  

3.9 
Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό 
σκελετό και επένδυση εξωτερικά με 
τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα 

A.T. 
54 

ΟΙΚ50.10 ΟΙΚ-4713 m² 18.0000 56.00 1008.00 39740.00 

 4 Ομάδα Δ: Δίκτυα         

 4-1 Δ.1: Ύδρευση         

4-1.1 
Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας 
διαμέτρου Φ16 mm και πάχους 1mm 

A.T. 
55 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8041.5 

ΑΤΗΕ Ν8041 m 37.000 16.50 610.50  



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 7/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

4-1.2 
Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm 
πάχους τοιχώματος 0,90 mm 

A.T. 
56 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8041.7.1 

ΗΛΜ 007 
(100,00%) 

m 67.000 11.53 772.51  

4-1.3 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.90mm 
εξωτ. διαμέτρου 28mm 

A.T. 
57 

ΧΡΣΗΜΧ 
8041.8.1 

ΗΛΜ 007 
100% 

m 35.000 14.20 497.00  

4-1.4 
Θερμική μόνωση  σωληνώσεων ζεστού-κρύου 
νερού με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ  

A.T. 
58 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8540.3.1

.3A 

ΑΤΗΕ 
Ν\8540.3.1.3A 

m 86.000 4.50 387.00  

4-1.5 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) 
ορειχάλκινη βαρέως τύπου ,με μοχλό 
χειρισμού  διαμέτρου Φ 1/2 ins 

A.T. 
59 

ΧΡΣΧΡΣΑ
ΤΗΕ 

Ν8106.1 
ΗΛΜ 11 τεμ 17 15.94 270.98  

4-1.6 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) 
ορειχάλκινη βαρέως τύπου ,με μοχλό 
χειρισμού  διαμέτρου Φ 3/4 ins 

A.T. 
60 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8106.2 

ΗΛΜ 11 τεμ 5 20.07 100.35  

4-1.7 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) 
ορειχάλκινη βαρέως τύπου ,με μοχλό 
χειρισμού  διαμέτρου Φ 1 ins 

A.T. 
61 

ΧΡΣΧΡΣΑ
ΤΗΕ 

Ν8106.3 
ΗΛΜ 11 τεμ 2 24.84 49.68  

4-1.8 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη  
διαμέτρου Φ 1 ins με γλωτίδα (κλαπέ) 
συνδεομένη με σπείρωμα  

A.T. 
62 

ΧΡΣΗΜΧ 
8125.1.3 

ΗΛΜ 011 
(100,00%) 

τεμ 1 26.11 26.11  

4-1.9 Υδρομετρητής διαμέτρου Φ 1 Ins 
A.T. 
63 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8124.10 

ΗΛΜ 12 τεμ 1 195.00 195.00  

4-1.10 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) γωνιακή, 
ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Φ 1/2 ins 

A.T. 
64 

ΧΡΣΑΤΗΕ
8131.2.1 

ΗΛΜ 011 
(100,00%) 

τεμ 11 14.91 164.01  

4-1.11 
Συλλέκτης (ορειχάλκινος) 3/4'' ύδρευσης με 
ενσωματωμένους διακόπτες 5 παροχών 

A.T. 
65 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8603.13.

Α1 
ΗΛΜ 077  τεμ 1 160.00 160.00  

4-1.12 
Συλλέκτης (ορειχάλκινος) 1'' ύδρευσης με 
ενσωματωμένους διακόπτες 7 παροχών 

A.T. 
66 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8603.13.

Α2 
ΗΛΜ 077  τεμ 1 224.00 224.00  
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ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

4-1.13 
Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού 
ύδατος, τοποθετημένος σε νιπτήρα Φ 1/2 ins, 
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

A.T. 
67 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8141.2.2 

ΗΛΜ 013 
(100,00%) 

τεμ 2 60.62 121.24  

4-1.14 
Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού 
ύδατος, νεροχύτη Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος 

A.T. 
68 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8141.3.2 

ΗΛΜ 013 
(100,00%) 

τεμ 1 70.30 70.30  

4-1.15 Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins 
A.T. 
69 

ΧΡΣΑΤΗΕ
8115.2 

ΗΛΜ 12 τεμ 2 15.85 31.70  

4-1.16 Ταχυθερμοσίφωνας ηλεκτρικός  
A.T. 
70 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8258.1 

ΗΛΜ 24 τεμ 2 254.00 508.00  

4-1.17 
Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό 
σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος 
1/2 ins Για πίεση λειτουργίας έως 12 atm 

A.T. 
71 

ΧΡΣΧΡΣΑ
ΤΗΕ 

8606.2.1 
ΗΛΜ11 τεμ 1 26.65 26.65  

4-1.18 
Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης, βάθος 0,50 m 
διαστάσ. 40cm x 40cm 

A.T. 
72 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8068.2.3

Α 

ΗΛΜ 008 
(100,00%) 

τεμ 7 120.00 840.00  

4-1.19 Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά 
A.T. 
73 

ΧΡΣΗΜ9 ΑΤΗΕ 8072 kg 84.000 2.75 231.00 5286.03 

 4-2 Δ.2: Αποχέτευση-Όμβρια         

4-2.1 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από 
σκληρό PVC πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm 

A.T. 
74 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8043.1.2 

ΗΛΜ 8 100% m 5.000 12.02 60.10  

4-2.2 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από 
σκληρό PVC πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm 

A.T. 
75 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8043.1.3 

ΗΛΜ 8 100% m 5.000 12.27 61.35  

4-2.3 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από 
σκληρό PVC πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 
mm 

A.T. 
76 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8043.1.7 

ΗΛΜ 8 100% m 63.000 21.20 1335.60  

4-2.4 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από 
σκληρό PVC πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 
mm 

A.T. 
77 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8043.1.8 

ΗΛΜ 8 100% m 16.000 24.50 392.00  



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 9/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

4-2.5 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από 
σκληρό P.V.C. διαμέτρου 100 mm πιέσεως 
λειτουργίας 4 atm 

A.T. 
78 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8042.1.7 

ΗΛΜ 8 m 19.000 18.50 351.50  

4-2.6 Πώμα (τάπα) καθαρισμού διαμέτρου 100 mm  
A.T. 
79 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8054.5 

ΗΛΜ 8 τεμ 3 22.26 66.78  

4-2.7 
Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και 
κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm 

A.T. 
80 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8049.1 

ΗΛΜ 008 
(100,00%) 

τεμ 3 48.00 144.00  

4-2.8 
Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού 
(καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm 

A.T. 
81 

ΧΡΣΜ -
8130 

ΗΛΜ-8 τεμ 1 11.61 11.61  

4-2.9 Μηχανοσιφωνας πλαστικος διαμετρου 125 μμ 
A.T. 
82 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8053.1 

ΗΛΜ 008 
(100,00%) 

τεμ 1 95.00 95.00  

4-2.10 
Βαλβίδα αντεπιστροφής DN100 με γλωτίδα 
(κλαπέ) 

A.T. 
83 

ΧΡΣΗΜΧ 
8125.1.4A 

ΗΛΜ 011 
(100,00%) 

τεμ 1 165.00 165.00  

4-2.11 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους 
περίπου 50 cm, δύο σκαφών διαστάσεων 
περίπου 35Χ40Χ13 cm, μήκους 1.80 m 

A.T. 
84 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8165.2.1-Β 

ΗΛΜ 017 
(100,00%) 

τεμ 1 90.00 90.00  

4-2.12 
Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο 
σκαφών   

A.T. 
85 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8166.2 

ΗΛΜ 17 τεμ 1 35.00 35.00  

4-2.13 
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 
46Χ64 cm πλήρης 

A.T. 
86 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8160.3 

ΗΛΜ 017 
(100,00%) 

τεμ 2 153.27 306.54  

4-2.14 Δοχείο ρευστού σάπωνα ανοξείδωτο πλήρες 
A.T. 
87 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8174.1 

ΗΛΜ 13 τεμ 2 56.06 112.12  

4-2.15 
Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 
0,60 cm  

A.T. 
88 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8169.1.2 

ΗΛΜ 013 
(100,00%) 

τεμ 2 21.22 42.44  

4-2.16 
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ 
Διαστάσεων 42x60 cm 

A.T. 
89 

ΧΡΣΧΡΣΑ
ΤΗΕ 

8168.1.2 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8168.1.2 

τεμ 2 45.00 90.00  

4-2.17 
Πετσετοθήκη ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη 
σταθερή μονή 

A.T. 
90 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8176.1.1 

ΗΛΜ 
Ν8176.1.1 

τεμ 2 22.00 44.00  



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 10/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

4-2.18 
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη 
Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα 
εξαρτήματά του 

A.T. 
91 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8151.2 

ΗΛΜ 017 
(100,00%) 

τεμ 2 235.00 470.00  

4-2.19 
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα 
χρώματος λευκού 

A.T. 
92 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8179.2 

ΗΛΜ 18  τεμ 2 22.97 45.94  

4-2.20 Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι 
A.T. 
93 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
ΥΔΡ 

8178.2 

ΗΛΜ 014 
100% 

τεμ 2 18.00 36.00  

4-2.21 
Εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών υγιεινής 
χώρου WC ΑΜΕΑ 

A.T. 
94 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8303.4 

ΗΛΜ 14 κ.α. 1.00 1560.00 1560.00  

4-2.22 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 
(ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος απο 0.5m έως 
1.00 Μ και διαστάσεων 80 cm Χ 80 cm 

A.T. 
95 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
NEO 

Ν8068.2.6 

ΗΛΜ 010 
(100,00%) 

τεμ 10 280.00 2800.00  

4-2.23 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 
(ακαθάρτων η ομβρίων) βάθος μεγαλύτερο 
από 1.00 Μ και διαστάσεων 80 cm Χ 80 cm 

A.T. 
96 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
NEO 

Ν8068.2.6
Α 

ΗΛΜ 010 
(100,00%) 

τεμ 1 350.00 350.00  

4-2.24 Κανάλι απορροής υδάτων στέγης (ντερές) 
A.T. 
97 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8058.1 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8058 

m 68.000 35.00 2380.00  

4-2.25 
Κεφαλή υδρορροής σύμφωνα με τα σχέδια, την 
τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές 

A.T. 
98 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8058.1Α 

ΑΤΗΕ 
Ν8058.1Α 

τεμ 7 78.39 548.73  

4-2.26 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή 
διαμέτρου Φ 4 ins και πάχους 4.50mm, ISO - 
MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) 

A.T. 
99 

ΧΡΣATHE 
8036.9 

ΗΛΜ 005 
100% 

m 55.000 68.00 3740.00  

4-2.27 Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά 
A.T. 
100 

ΧΡΣΗΜ9 ΑΤΗΕ 8072 kg 12.000 2.75 33.00  

4-2.28 
Σχάρα καναλιού απορροής υδάτων πλάτους 
15cm και μήκους 1.00m γαλβανισμένη με 
κανάλι απορροής 

A.T. 
101 

ΧΡΣΝ.ΑΤΗ
Ε8066.Α2.

1Α 

ΗΛΜ8066.Α2.
1Α 

τεμ 3 110.00 330.00  



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 11/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

4-2.29 
Δίδυμο αντλητικό συγκρότημα απόνερων 
παροχής 1 m3/h για μανομετρικό ύψος 3mΥΣ 

A.T. 
102 

ΧΡΣATHE 
8216.Ν1.Δ 

ΗΛΜ 010  τεμ 2 700.00 1400.00  

4-2.30 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - 
ημιβραχώδες 

A.T. 
103 

ΟΔΟΑ-2 ΟΔΟ 1123Α m³ 15.000 0.70 10.50  

4-2.31 
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, 
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

A.T. 
104 

ΟΙΚ20.10 ΟΙΚ-2162 m³ 14.000 4.50 63.00 17170.21 

 4-3 Δ.3: Πυρόσβεση         

4-3.1 Απλή πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος   
A.T. 
105 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν.8204 

ΗΛΜ 7 τεμ 2 123.88 247.76  

4-3.2 
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, 
φορητός Γομώσεως 6 kg  

A.T. 
106 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8202.2 

ΗΛΜ 19  τεμ 2 78.00 156.00  

4-3.3 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός 
γομώσεως 6  kg 

A.T. 
107 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8201.1.2  

ΗΛΜ 019 
(100,00%) 

τεμ 7 45.00 315.00 718.76 

 4-4 Δ.4: Κλιματισμός         

4-4.1 
Αεραγωγός, κυκλικής διατομής από αλουμίνιο 
ονομαστικής διαμέτρου 150 mm 

A.T. 
108 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.Ν4.1 

ΗΛΜ 39 m 20.000 15.00 300.00  

4-4.2 
Ανεμιστήρας εξαερισμού, παροxής 150 m3/h, 
διαμέτρου 100mm 

A.T. 
109 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν.8561.Ν2 

ΗΛΜ 39 τεμ 1 95.00 95.00  

4-4.3 Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A 1/4'' 
A.T. 
110 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.3.N1

Α 
ΗΛΜ 32 m 175.000 6.00 1050.00  

4-4.4 Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A 3/8'' 
A.T. 
111 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.3.N2

Α 
ΗΛΜ 32 m 30.000 8.00 240.00  

4-4.5 Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A 1/2'' 
A.T. 
112 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.3.N3

Α 
ΗΛΜ 32 m 180.000 10.00 1800.00  



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 12/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

4-4.6 Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A 5/8'' 
A.T. 
113 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.3.N4

Α 
ΗΛΜ 32 m 30.000 11.00 330.00  

4-4.7 Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A 3/4'' 
A.T. 
114 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.3.N5

Α 
ΗΛΜ 32 m 12.000 12.00 144.00  

4-4.8 Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A 1 1/8'' 
A.T. 
115 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.3.N7

Α 
ΗΛΜ 32 m 10.000 16.00 160.00  

4-4.9 Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A 1 3/8'' 
A.T. 
116 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.3.N7.

1Α 
ΗΛΜ 32 m 12.000 19.00 228.00  

4-4.10 

Διακλαδωτήρας (joint) σωληνώσεων για 
σωληνώσεις κυκλοφορίας ψυκτικού υγρού-
αερίου-ανάκτησης θερμότητας συστήματος 
VRV 

A.T. 
117 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.120

.1 
ΗΛΜ 7 τεμ 2 180.00 360.00  

4-4.11 Συλλέκτης συστήματος VRV 8 παροχών 
A.T. 
118 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.120

.2 
ΗΛΜ 7 τεμ 2 250.00 500.00  

4-4.12 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από 
σκληρό P.V.C. διαμέτρου 32 mm πιέσεως 
λειτουργίας 6 atm γιά 20 C 

A.T. 
119 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8042.1.1 

ΗΛΜ-8 m 52.000 12.00 624.00  

4-4.13 
Εσωτερική μονάδα απ ευθείας εκτόνωσης  
δαπέδου 2,2 KW  

A.T. 
120 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.1Α1 

ΗΛΜ 33 τεμ 1 1390.00 1390.00  

4-4.14 
Εσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού  
απ ευθείας εκτόνωσης δαπεδου 2,8 KW  

A.T. 
121 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.22Α 

ΗΛΜ 33 τεμ 3 1450.00 4350.00  

4-4.15 
Εσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού  
απ ευθείας εκτόνωσης δαπεδου 3,6 KW  

A.T. 
122 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.23Α

1 
ΗΛΜ 33 τεμ 1 1490.00 1490.00  



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 13/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

4-4.16 
Εσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού  
απ ευθείας εκτόνωσης δαπεδου 4,5 KW  

A.T. 
123 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.21Α

2 
ΗΛΜ 33 τεμ 6 1550.00 9300.00  

4-4.17 
Εσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού  
απ ευθείας εκτόνωσης δαπεδου 5,6 KW  

A.T. 
124 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.24Α

1 
ΗΛΜ 33 τεμ 2 1590.00 3180.00  

4-4.18 
Εσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού  
απ ευθείας εκτόνωσης δαπεδου 7,1 KW  

A.T. 
125 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.25Α 

ΗΛΜ 33 τεμ 3 1640.00 4920.00  

4-4.19 
Επίτοιχο ηλεκτρονικό χειριστήριο εσωτερικών 
μονάδων συστήματος VRV   

A.T. 
126 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9533.51 

ΗΛΜ 62 τεμ 16 155.00 2480.00  

4-4.20 
Εξωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού 
απ ευθείας εκτόνωσης τυπου αντλίας 
θερμοτητας Qψυξης=73.50 ΚW  

A.T. 
127 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8574.4Α 

ΗΛΜ 37 τεμ 1 
17800.0

0 
17800.00  

4-4.21 
Στόμιο οροφής τύπου disk valve, απαγωγής 
αέρα από αλουμίνιο διαμέτρου Φ 200mm 

A.T. 
128 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8548.1 

ΑΤΗΕ 
Ν8548.1 

τεμ 1 48.00 48.00 50789.00 

 4-5 Δ5: Ισχυρά Ρεύματα         

4-5.1 
Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3Χ1.5 
mm2, χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισμένο 

A.T. 
129 

ΧΡΣΑΤΗΕ
8766.3.1 

ΗΛΜ 46 m 750.000 5.07 3802.50  

4-5.2 
Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 
2,5 mm2  

A.T. 
130 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8766.3.2 

ΗΛΜ 46 m 1350.000 5.42 7317.00  

4-5.3 
Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3Χ6 
mm2, χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισμένο 

A.T. 
131 

ΧΡΣΑΤΗΕ
8766.3.4 

ΗΛΜ 46 m 56.000 8.21 459.76  

4-5.4 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο 
Μονοπολικό - Διατομής 1X16 mm2 

A.T. 
132 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8774.1.6 

ΗΛΜ 47 m 30.000 6.25 187.50  

4-5.5 
Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατομής 3Χ2.5 
mm2, ορατό η εντοιχισμένο 

A.T. 
133 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8774.3.2 

ΗΛΜ 102 m 120.000 5.74 688.80  

4-5.6 
Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατομής 3Χ6 
mm2, ορατό η εντοιχισμένο 

A.T. 
134 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8774.3.4 

ΗΛΜ 102 m 110.000 9.20 1012.00  



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 14/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

4-5.7 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 
Τριπολικό με ουδέτερο μειωμένης διατομής 
Διατομής 3 X 25+16 mm2 

A.T. 
135 

ΧΡΣΧΡΣΑ
ΤΗΕ 

8774.4.1 
ΗΛΜ47 m 30.000 23.35 700.50  

4-5.8 
Καλώδιο τύπου NYY τετραπολικό διατομής 
4Χ4 mm2, ορατό η εντοιχισμένο 

A.T. 
136 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8774.5.3 

ΗΛΜ 47 m 25.000 8.90 222.50  

4-5.9 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 
Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 mm2 

A.T. 
137 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8774.6.2 

ΗΛΜ 47 m 450.000 7.64 3438.00  

4-5.10 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 
Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6 mm2  

A.T. 
138 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8774.6.4 

ΗΛΜ 47 m 33.000 11.43 377.19  

4-5.11 
Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό, διατομής 5 
Χ 10 mm2, ορατό ή εντοιχισμένο 

A.T. 
139 

ΧΡΣσχ 
ΑΤΗΕ 
8774.6  

ΗΛΜ 47 m 38.000 14.50 551.00  

4-5.12 
Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό, διατομής 
5Χ16 mm2, ορατό ή εντοιχισμένο 

A.T. 
140 

ΧΡΣσχ 
ΑΤΗΕ 

8774.6.Ν1  
ΗΛΜ-102 m 31.000 16.57 513.67  

4-5.13 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, 
ίσιος, Φ 16 mm,ορατός η εντοιχισμένος 

A.T. 
141 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8732.1.3 

ΗΛΜ 041 
(100,00%) 

m 230.000 3.98 915.40  

4-5.14 
Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου 
κατά IEC για χρήση σε ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις Φ16 mm 

A.T. 
142 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2

.1 

ΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.1 

m 310.000 4.90 1519.00  

4-5.15 
Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου 
κατά IEC για χρήση σε ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις Φ25 mm 

A.T. 
143 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2

.3 

ΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.3 

m 230.000 5.60 1288.00  

4-5.16 
Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου 
κατά IEC για χρήση σε ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις Φ50 mm 

A.T. 
144 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2

.6 

ΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.6 

m 120.000 7.15 858.00  

4-5.17 

Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο 
(HDPE) για χρήση σε ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις εντός εδάφους διαμέτρου DN 
100 mm 

A.T. 
145 

ΧΡΣΝΑΗΛ
Μ 

Ν1.60.20.4
0.13 

ΗΛΜ 5 m 90.000 8.20 738.00  



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 15/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

4-5.18 
Κυτίο διακλαδώσεως, πλαστικό διαμέτρου ή 
διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm 

A.T. 
146 

ΧΡΣΜ -
8735.2.3 

ΗΛΜ-41 τεμ 57 5.94 338.58  

4-5.19 
Εσχαρα καλωδιων γαλβανισμενη υψους 50μμ 
και πλατους 200μμ 

A.T. 
147 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8799.6.5.2 

ΗΛΜ 041 
(100,00%) 

m 28.000 22.28 623.84  

4-5.20 
Εσχαρα καλωδιων γαλβανισμενη υψους 50μμ 
και πλατους 100μμ 

A.T. 
148 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8799.6.5.1 

ΗΛΜ 041 
(100,00%) 

m 4.000 19.10 76.40  

4-5.21 
Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης 
SCHUKO - Εντάσεως 16 Α -   

A.T. 
149 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8827.3.2 

ΗΛΜ 49 τεμ 5 14.69 73.45  

4-5.22 
Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO, εντάσεως 
16Α 

A.T. 
150 

ΧΡΣΑΤΗΕ\ 
8826.3.2 

ΗΛΜ 49 τεμ 52 9.04 470.08  

4-5.23 
Κουτί ενδοδαπέδιο με 4 διπλούς ρευματοδότες 
με κάλυμμα  

A.T. 
151 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8739.2 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8739 

τεμ 2 90.00 180.00  

4-5.24 Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό κυτίο 
A.T. 
152 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8736.2.1 

ΗΛΜ 4S τεμ 20 4.47 89.40  

4-5.25 
Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών 
πλήρης 

A.T. 
153 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8177.1 

ΗΛΜ 8177.1 τεμ 3 80.00 240.00  

4-5.26 
Φωτιστικό σώμα  (L1) κυκλικό, κρεμαστό 
δαχτυλιδοειδούς σχήματος, διαμέτρου 60cm 

A.T. 
154 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.

1 
ΗΛΜ 59 τεμ 13 280.00 3640.00  

4-5.27 
Φωτιστικό σώμα  (L2) επίτοιχο άμεσου-
έμμεσου φωτισμού με 2 λαμπτήρες Ε27 save 
energy, IP44 

A.T. 
155 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.

2 
ΗΛΜ 59 τεμ 13 135.00 1755.00  

4-5.28 
Φωτιστικό σώμα  (L3) τύπου spot ψευδοροφής 
τετράγωνο 

A.T. 
156 

ΧΡΣΧΡΣΑ
ΤΗΕ 

Ν8975.9Μ.
3A 

ΗΛΜ 59 τεμ 4 45.00 180.00  

4-5.29 
Φωτιστικό σώμα (L4) επίτοιχο άμεσου-
έμμεσου φωτισμού, top led 2x10W 

A.T. 
157 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.

4 
ΗΛΜ 59 τεμ 8 95.00 760.00  



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 16/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

4-5.30 
Ράγα ανάρτησης (L5) εκθεμάτων με 
ενσωματωμένη ράγα φωτισμού 12V 

A.T. 
158 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.

5 
ΗΛΜ 59 μμ 150.000 50.00 7500.00  

4-5.31 Φωτιστικό σώμα (L6) τύπου spot ράγας 
A.T. 
159 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.

6 
ΗΛΜ 59 τεμ 50 35.00 1750.00  

4-5.32 
Φωτιστικό σώμα (L7) εξωτερικού χώρου τύπου 
προβολέα 

A.T. 
160 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.

7 
ΗΛΜ 59 τεμ 10 135.00 1350.00  

4-5.33 
Φωτιστικό σώμα (L9) ενδοδαπέδιο (in ground) 
εξωτερικού χώρου 

A.T. 
161 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.

9 
ΗΛΜ 59 τεμ 14 75.00 1050.00  

4-5.34 
Φωτιστικό σώμα (L11) εξωτερικού χώρου 
κρεμαστό τύπου καμπάνας 

A.T. 
162 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.

11 
ΗΛΜ 59 τεμ 2 135.00 270.00  

4-5.35 Φωτιστικό σώμα (L14) χωνευτό ψευδοροφής 
A.T. 
163 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.

14A 
ΗΛΜ 59 τεμ 14 45.00 630.00  

4-5.36 
Κρυφός φωτισμός με ταινία led με το 
τροφοδοτικό 

A.T. 
164 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9.1

2Α 
ΗΛΜ 59 m 8.000 30.00 240.00  

4-5.37 
Φωτιστικό σώμα τοίχου, τύπου πλαφονιέρας 
με λαμπτήρα φθορισμού 

A.T. 
165 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8983.Ν3Α 

ΗΛΜ 60 τεμ 1 60.00 60.00  

4-5.38 

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αυτόνομο 
Φωτισμού και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής 
επίμηκες, προστασίας ΙΡ 20 Με λαμπτήρα 
φθορισμού 8 W και συσωρευτή 3,6 V/1,5 Ah, 
αυτονομίας 90 min 

A.T. 
166 

ΧΡΣΗΜ10
7 

ΑΤΗΕ 
Ν\8989.1.1.1 

τεμ 26 59.24 1540.24  

4-5.39 Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης  ''ΓΠ-ΙΣΟΓΕΙΟΥ''  
A.T. 
167 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8841.253.6 

ΗΛΜ 52 τεμ 1 2100.00 2100.00  



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 17/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

4-5.40 
Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης ''Α1.Π'' ΠΙΝΑΚΑΣ  
Α ΟΡΟΦΟΥ  

A.T. 
168 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8841.253.8 

ΗΛΜ 52 τεμ 1 1465.00 1465.00  

4-5.41 
Ηλεκτρικός πίνακας Κλιματισμού, τύπου 
πίλλαρ ΙΡ65 

A.T. 
169 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8840.1 

ΗΛΜ 52 τεμ 1 550.00 550.00  

4-5.42 
Διακόπης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A 
απλός μονοπολικός, τάσεως 250 V 

A.T. 
170 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8801.1.1 

ΗΛΜ 049 
(100,00%) 

τεμ 8 16.00 128.00  

4-5.43 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 
A κομιτατέρ η αλλέ ρετούρ τάσεως 250 V 

A.T. 
171 

ΧΡΣΑΤΗΕ
8801.1.4 

ΗΛΜ 049 
(100,00%) 

τεμ 24 18.00 432.00  

4-5.44 
Φρεάτιο διαστάσεων 40Χ40 cm 
διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων 

A.T. 
172 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8749.1 

ΗΛΜ 10 100%  τεμ 17 180.00 3060.00  

4-5.45 Σύνδεση μετρητού Δ.Ε.Η. 
A.T. 
173 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9347.2 

ΗΛΜ52 100% τεμ 1 754.60 754.60  

4-5.46 
Χάλκινος γειωτής τύπου 'Ε' σύνδεση με 
χάλκινο αγωγό Cu25mm2 

A.T. 
174 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9341.3.1  

ΗΛΜ 45 τεμ 1 1450.00 1450.00  

4-5.47 
Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος 
Διατομής 25mm2 

A.T. 
175 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
9340.3 

ΗΛΜ 45 m 35.000 8.60 301.00  

4-5.48 
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, 
εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

A.T. 
176 

ΟΙΚ20.10 ΟΙΚ-2162 m³ 30.000 4.50 135.00  

4-5.49 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - 
ημιβραχώδες 

A.T. 
177 

ΟΔΟΑ-2 ΟΔΟ 1123Α m³ 35.000 0.70 24.50  

4-5.50 
Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης της 
αέργου ισχύος 

A.T. 
178 

ΧΡΣATHE 
Ν8954.2.9

Β 
ΗΛΜ 86 τεμ 1 1500.00 1500.00 59305.91 

 4-6 Δ6: Ασθενή Ρεύματα         

4-6.1 
Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 6, 4 
ζευγών 

A.T. 
179 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8768.11 

ΗΛΜ 48 m 450.000 3.20 1440.00  

4-6.2 
Τηλεφωνικό καλώδιο ΟΤΕ A-02YS(L)2Y 10 Χ 2 
Χ 0,8 mm 

A.T. 
180 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8797.11 

ΗΛΜ 48 m 60.000 3.10 186.00  



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 18/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

4-6.3 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, 
ίσιος, Φ 16 mm,ορατός η εντοιχισμένος 

A.T. 
181 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8732.1.3 

ΗΛΜ 041 
(100,00%) 

m 220.000 4.08 897.60  

4-6.4 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, 
ίσιος, Φ 23 mm,ορατός η εντοιχισμένος 

A.T. 
182 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8732.1.4 

ΗΛΜ 41 m 136.000 5.01 681.36  

4-6.5 
Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου 
κατά IEC για χρήση σε ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις Φ25 mm 

A.T. 
183 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2

.3 

ΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.3 

m 160.000 5.60 896.00  

4-6.6 
Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 45 
Κατηγορίας 6  Βύσματος τύπου RJ 45 Διπλή 
2xRJ45 

A.T. 
184 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8994.6.2 

ΗΛΜ 61 τεμ 11 29.05 319.55  

4-6.7 
Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 45 
Κατηγορίας 6  Βύσματος τύπου RJ 45 Μονή 
1xRJ45 

A.T. 
185 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8994.6.1 

ΗΛΜ 61 τεμ 3 20.54 61.62  

4-6.8 Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό κυτίο 
A.T. 
186 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8736.2.1 

ΗΛΜ 4S τεμ 50 4.47 223.50  

4-6.9 Καμπίνα RACK 42U, 600x600mm 
A.T. 
187 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8993.Ν2.1 

ΗΛΜ 61  τεμ 1 1650.00 1650.00  

4-6.10 Τηλεφωνικος κατανεμητης 
A.T. 
188 

ΧΡΣσχ 
ΑΤΗΕ 

8993.Ν6 
ΗΛΜ 61 τεμ 1 230.00 230.00  

4-6.11 
Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 
10 cm με χυτοσιδηρό κάλυμμα διαστάσεων 
35Χ35 cm, βάθους 35 cm 

A.T. 
189 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9307.21 

ΗΛΜ 10  τεμ 2 85.00 170.00  

4-6.12 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την 
διέλευση καλωδίων κλπ βαρέως τύπου 
διαμέτρου 2 1/2 ins 

A.T. 
190 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
9316.6 

ΗΛΜ 5 m 20.000 23.59 471.80  

4-6.13 Καλώδιο HDMI 
A.T. 
191 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8797.11.1 

ΗΛΜ 48 m 30.000 5.50 165.00  

4-6.14 
Εσχαρα καλωδιων γαλβανισμενη υψους 50μμ 
και πλατους 200μμ 

A.T. 
192 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8799.6.5.2 

ΗΛΜ 041 
(100,00%) 

m 35.000 22.28 779.80  



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 19/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

4-6.15 
Εσχαρα καλωδιων γαλβανισμενη υψους 50μμ 
και πλατους 100μμ 

A.T. 
193 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8799.6.5.1 

ΗΛΜ 041 
(100,00%) 

m 5.000 19.10 95.50  

4-6.16 Oμοαξωνικό καλώδιο 75 Ω   
A.T. 
194 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9601.5 

ΗΛΜ 48 μμ 88.000 4.75 418.00  

4-6.17 
Κυτίο διακλαδώσεως, πλαστικό διαμέτρου ή 
διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm 

A.T. 
195 

ΧΡΣΜ -
8735.2.3 

ΗΛΜ-41 τεμ 4 5.94 23.76  

4-6.18 
Κεραιοδότης ραδιοφωνίας - τηλεόρασης, 
διακλάδωσης, διεύλευσης ή τερματικός Πρίζα 
λήψης R και TV 

A.T. 
196 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8865.7.2 

ΗΛΜ 61 τεμ 3 20.08 60.24  

4-6.19 Κεραία Τ.V. VΗF και UΗF   
A.T. 
197 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9730.9 

ΑΤΗΕ Ν9730 τεμ 1 300.00 300.00  

4-6.20 
Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου 
κατά IEC για χρήση σε ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις Φ16 mm 

A.T. 
198 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2

.1 

ΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.1 

m 44.000 4.90 215.60  

4-6.21 
Κυτίο διακλαδώσεως, πλαστικό διαμέτρου ή 
διαστάσεων Φ 80 x 80 mm  

A.T. 
199 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8735.2.2 

ΗΛΜ 41 τεμ 24 4.76 114.24  

4-6.22 
Αγωγός γυμνός χάλκινος μονόκλωνος διατομής 
6 mm2 

A.T. 
200 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
9339 

ΗΛΜ 45 m 25.000 4.34 108.50  

4-6.23 
Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος 
Διατομής 16 mm2 

A.T. 
201 

ΧΡΣΧΡΣΑ
ΤΗΕ 

8757.2.2 
ΗΛΜ45 m 30.000 6.50 195.00  

4-6.24 
Καλώδιο Συστήματος Συναγερμού διατομής 2 
Χ 0,22mm2  

A.T. 
202 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν2002.1.2

2 
ΗΛΜ48 m 520.000 3.35 1742.00  

4-6.25 
Καλώδιο Συστήματος Συναγερμού διατομής 4 
Χ 0,22mm2  

A.T. 
203 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν2002.1.2 

ΗΛΜ48 m 24.000 3.65 87.60  

4-6.26 Σειρηνα συναγερμου 
A.T. 
204 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9533.2 

ΗΛΜ 049 
(100,00%) 

τεμ 1 94.00 94.00  



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 20/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

4-6.27 
Σειρήνα Συνεγαρμού με Φωτεινό Επαναλήπτη 
(103 dB (A) 

A.T. 
205 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9533 

ΗΛΜ-62 τεμ 1 180.59 180.59  

4-6.28 Μαγνητική επαφή (1 ζεύγος) 
A.T. 
206 

ΧΡΣΑΤΗΕ
Ν9600.4 

ΗΛΜ62 τεμ 6 10.00 60.00  

4-6.29 Πληκτρολόγιο συναγερμού με οθόνη 
A.T. 
207 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν2002.4 

ΗΛΜ61 τεμ 2 103.00 206.00  

4-6.30 
Πίνακας συναγερμού αντικλεπτικής 
προστασίας, συμβατικός   ζωνών, επεκτάσιμος 

A.T. 
208 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\9651.2.1 

ΗΛΜ 62 τεμ 1 524.60 524.60  

4-6.31 Ραντάρ χώρου(διπλής ανιχν.) 
A.T. 
209 

ΧΡΣσχΝ96
00.Ν2 

σχΝ9600.Ν2 τεμ 17 53.39 907.63  

4-6.32 
Καλώδιο ΝΥΜΗΥ (A05VV-F) εύκαμπτο, 
διατομής: 2 Χ 1,5mm2 

A.T. 
210 

ΧΡΣσχΑΤ
ΗΕ 

9336.Ν1 
ΗΛΜ 46 m 200.000 3.65 730.00  

4-6.33 
Καλώδιο ΝΥΜΗΥ (A05VV-F) εύκαμπτο, 
διατομής: 4 Χ 1,5mm2 

A.T. 
211 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
9336.Ν1Α 

ΗΛΜ 46 m 5.000 4.30 21.50  

4-6.34 
Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου 
κατά IEC για χρήση σε ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις Φ16 mm 

A.T. 
212 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2

.1 

ΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.1 

m 44.000 4.90 215.60 14472.59 

 4-7 Δ7: Ανελκυστήρες         

4-7.1 
Ανελκυστήρας  για κυρτή σκάλα, τύπου 
καρέκλας για εσωτερικό χώρο, ωφέλιμο φορτίο 
125kg 

A.T. 
213 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
9001.Ν1-

2.1 
ΗΛΜ 63 τεμ 1 7120.00 7120.00  

4-7.2 

Πλήρως αυτόματη πλατφόρμα, ωφέλιμου 
φορτίου 250kg, ταχύτητα 0,10m/sec, με 
αυτόματο μηχανισμό αναδίπλωσης και 
αυτόματους βραχίονες για πλήρη αυτονομία. 

A.T. 
214 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
9001.Ν1-

2.2 
ΗΛΜ 63 τεμ 1 6530.00 6530.00 13650.00 

 4-8 Δ8: Αποξηλώσεις         



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 21/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

4-8.1 
Αποξήλωση υφιστάμενων 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

A.T. 
215 

ΧΡΣ-
ΗΜ134.1 

ΗΜ134.1 κ.α. 1.00 1300.00 1300.00 1300.00 

 
5 Ομάδα Ε: Επενδύσεις, 
επιστρώσεις, μονώσεις 

        

5.1 
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 
GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 

A.T. 
216 

ΟΙΚ73.33.0
1 

ΟΙΚ 7331 m² 5.0000 31.50 157.50  

5.2 
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 
GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 

A.T. 
217 

ΟΙΚ73.33.0
2 

ΟΙΚ 7331 m² 10.0000 33.50 335.00  

5.3 
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια 
GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 

A.T. 
218 

ΟΙΚ73.34.0
1 

ΟΙΚ 7326.1 m² 55.0000 33.50 1842.50  

5.4 
Επιστρώσεις με πλακίδιο τσιμέντου με σχέδιο 
παραδοσιακού τύπου πλευράς 20cm 

A.T. 
219 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ73.16.0

1Α 
ΟΙΚ 7317 m² 65.0000 19.00 1235.00  

5.5 
Επιστρώσεις με πλακίδιο τσιμέντου απλό 
παραδοσιακού τύπου πλευράς 20cm 

A.T. 
220 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ73.16.0

1Β 
ΟΙΚ 7317 m² 50.0000 17.00 850.00  

5.6 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από τσιμεντένια 
πλακίδια παραδοσιακού τύπου 

A.T. 
221 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ73.35A 

ΟΙΚ 7326.1 μμ 135.000 5.00 675.00  

5.7 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 
- 30 cm 

A.T. 
222 

ΟΙΚ73.16.0
1 

ΟΙΚ 7317 m² 90.0000 16.80 1512.00  

5.8 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από τσιμεντένια 
πλακίδια 

A.T. 
223 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ73.35 

ΟΙΚ 7326.1 μμ 35.000 4.50 157.50  

5.9 
Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm 
με τον σκελετό από καδρόνια, από λωρίδες 
ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm 

A.T. 
224 

ΟΙΚ53.30.0
1 

ΟΙΚ 5323 m² 125.0000 67.50 8437.50  

5.10 
Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους 
τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός 

A.T. 
225 

ΟΙΚ53.50.0
3 

ΟΙΚ 5353 μμ 130.000 7.30 949.00  

5.11 
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες 
μαρμάρου, με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως 

A.T. 
226 

ΟΙΚ74.30.0
9 

ΟΙΚ 7441 m² 10.0000 96.00 960.00  



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 22/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 
έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 

5.12 

Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) 
επιστρώσεων, από μάρμαρο σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό πάχους 3 cm και πλάτους 11 
- 30 cm 

A.T. 
227 

ΟΙΚ75.01.0
4 

ΟΙΚ 7508 m² 6.0000 106.00 636.00  

5.13 
Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από 
μάρμαρο πάχους 3 cm 

A.T. 
228 

ΟΙΚ75.36.0
1 

ΟΙΚ 7536 μμ 8.000 33.50 268.00  

5.14 
Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά 
σκληρό μάρμαρο πάχους 3 cm 

A.T. 
229 

ΟΙΚ75.31.0
4 

ΟΙΚ 7534 m² 12.0000 95.00 1140.00  

5.15 
Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με 
μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό 
πάχους 3 cm και πλάτους έως 20 cm 

A.T. 
230 

ΟΙΚ75.21.0
4 

ΟΙΚ 7526 m² 6.0000 73.00 438.00  

5.16 
Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με 
μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm 
(βατήρων/μετώπων) 

A.T. 
231 

ΟΙΚ75.41.0
1 

ΟΙΚ 7541 μμ 8.000 39.00 312.00  

5.17 
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες γλυπτής 
διατομής, χρησίμου μήκους 1,41 έως 1,80 m 

A.T. 
232 

ΟΙΚ75.54.0
3 

ΟΙΚ 7556 μμ 5.000 112.00 560.00  

5.18 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό 
έως εξαιρετικά σκληρό πάχους 2 cm 

A.T. 
233 

ΟΙΚ75.11.0
2 

ΟΙΚ 7513 μμ 16.000 10.10 161.60  

5.19 
Τσιμεντοκονία πάχους 1,5 cm εξωτερικών 
επιφανειών 

A.T. 
234 

ΠΡΣΒ7 ΥΔΡ 6402 m² 50.0000 4.20 210.00  

5.20 Λείανση επιφανειών από μάρμαρο 
A.T. 
235 

ΧΡΣΟΙΚ74.
23 

ΟΙΚ 7416 m² 90.0000 6.70 603.00  

5.21 

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

A.T. 
236 

ΟΙΚ73.36.0
3 

ΟΙΚ 7340 m² 310.0000 20.20 6262.00  

5.22 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 
A.T. 
237 

ΟΙΚ78.34 ΟΙΚ 7809 m² 240.0000 22.50 5400.00  



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 23/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

5.23 Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες 
A.T. 
238 

ΟΙΚ78.35 ΟΙΚ 7809 m² 20.0000 24.70 494.00  

5.24 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου 
A.T. 
239 

ΟΙΚ72.16 ΟΙΚ 7211 m² 200.0000 23.50 4700.00  

5.25 
Μεμβράνη HDPE με αμφίπλευρες κωνικές ή 
σφαιρικές προεξοχές και επικολλημένο 
γεωύφασμα 

A.T. 
240 

ΟΙΚ79.19 ΟΙΚ 7912 m² 220.0000 19.10 4202.00  

5.26 Γεωύφάσματα μή υφαντά βάρους 205 gr/m² 
A.T. 
241 

ΟΙΚ79.15.0
3 

ΟΙΚ 7914 m² 450.0000 3.00 1350.00  

5.27 
Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά, με 
φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm 

A.T. 
242 

ΟΙΚ79.16.0
1 

ΟΙΚ 7914 m² 250.0000 0.55 137.50  

5.28 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 
A.T. 
243 

ΟΙΚ79.09 ΟΙΚ 7912 m² 50.0000 7.90 395.00  

5.29 

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, 
μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο 
(APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή 
πολυεστερικές ίνες 

A.T. 
244 

ΟΙΚ79.11.0
2 

ΟΙΚ 7912 m² 200.0000 13.50 2700.00  

5.30 
Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, 
μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές 
ίνες 

A.T. 
245 

ΟΙΚ79.12.0
2 

ΟΙΚ 7912 m² 200.0000 16.90 3380.00  

5.31 
Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή 
μεμβράνη 

A.T. 
246 

ΟΙΚ79.10 ΟΙΚ 7912 m² 200.0000 7.90 1580.00  

5.32 
Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης 
πολυουρεθάνης πάχους 50 mm 

A.T. 
247 

ΟΙΚ79.49 ΟΙΚ 7934 m² 40.0000 13.50 540.00  

5.33 
Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες 
από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 
50 mm 

A.T. 
248 

ΟΙΚ79.46 ΟΙΚ 7934 m² 200.0000 14.50 2900.00  

5.34 
Απομόνωση ξυλίνων δαπέδων με πλάκες 
υαλοβάμβακα πάχους 50 mm 

A.T. 
249 

ΟΙΚ79.42 ΟΙΚ 7942 m² 120.0000 7.30 876.00 56356.10 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 24/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

 
6 Ομάδα ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες 

ή μεταλλικές 
        

6.1 
Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και 
στέγες, από ξυλεία ελάτου, πριστή 

A.T. 
250 

ΟΙΚ52.01.0
2 

ΟΙΚ 5202 m³ 3.000 560.00 1680.00  

6.2 
Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής 
ξυλείας, από ξυλεία πριστή 

A.T. 
251 

ΟΙΚ52.76.0
2 

ΟΙΚ 5277 m³ 2.000 675.00 1350.00  

6.3 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή 
A.T. 
252 

ΟΙΚ52.79.0
2 

ΟΙΚ 5280 m³ 9.000 450.00 4050.00  

6.4 Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα 
A.T. 
253 

ΟΙΚ52.80.0
1 

ΟΙΚ 5281 m² 400.0000 16.75 6700.00  

6.5 
Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία, από 
ξυλεία πριστή 

A.T. 
254 

ΟΙΚ52.02.0
2 

ΟΙΚ 5204 m³ 1.000 560.00 560.00  

6.6 Σκάλα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας 
A.T. 
255 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ55.01.0

1 
ΟΙΚ 5501.1 τεμ 1 4500.00 4500.00  

6.7 
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm 

A.T. 
256 

ΟΙΚ61.06 ΟΙΚ  6104 kg 5350.000 2.80 14980.00  

6.8 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 
A.T. 
257 

ΟΙΚ61.30 ΟΙΚ 6118 kg 1200.000 3.10 3720.00  

6.9 Kλίμακες σιδηρές καρφωτές 
A.T. 
258 

ΟΙΚ63.01 ΟΙΚ 6301 kg 90.000 9.00 810.00  

6.10 
Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή 
τυποποιημένα 

A.T. 
259 

ΟΙΚ56.24 ΟΙΚ 5613.1 m² 10.0000 180.00 1800.00  

6.11 
Σφυρήλατα κιγκλιδώματα, απλού σχεδίου και 
ελαφράς κατασκευής 

A.T. 
260 

ΟΙΚ64.06.0
1 

ΟΙΚ 6401 kg 250.000 11.20 2800.00  

6.12 Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα 
A.T. 
261 

ΟΙΚ64.03 ΟΙΚ 6403 kg 350.000 6.70 2345.00  



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 25/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

6.13 Ταινίες ξύλινες (μπορντούρες) πλάτους 10 cm 
A.T. 
262 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ78.01Α 

ΟΙΚ 7801 μμ 230.000 9.00 2070.00  

6.14 Επενδύσεις με ξύλινα γωνιόκρανα 
A.T. 
263 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ52.31 

ΟΙΚ 5231 m 500.000 9.00 4500.00 51865.00 

 7 Ομάδα Ζ: Λοιπά, τελειώματα         

7.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή 
σκυροδέματος με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιο-ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσης με σπατουλάρισμα, 
εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών 
χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως 

A.T. 
264 

ΟΙΚ77.81.0
1 

ΟΙΚ 7786.1 m² 970.0000 13.50 13095.00  

7.2 
Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών 
επιχρισμάτων με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής 
ή στθρενιο-ακρυλικής βάσεως 

A.T. 
265 

ΟΙΚ77.80.0
2 

ΟΙΚ 7785.1 m² 830.0000 10.10 8383.00  

7.3 
Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης 
φύσεως λόγω προσθέτου ύψους 

A.T. 
266 

ΟΙΚ77.99 ΟΙΚ 7797 m² 350.0000 0.34 119.00  

7.4 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με 
χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως, χωρίς 
σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 

A.T. 
267 

ΟΙΚ77.84.0
1 

ΟΙΚ 7786.1 m² 240.0000 9.00 2160.00  

7.5 
Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για 
χρωματισμούς 

A.T. 
268 

ΟΙΚ77.16 ΟΙΚ 7736 m² 210.0000 2.20 462.00  

7.6 Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση 
A.T. 
269 

ΟΙΚ77.69 ΟΙΚ 7769 m² 120.0000 3.90 468.00  

7.7 

Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών 
βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλύτη 
ενός ή δυο συστατικών, με ελαιόχρωμα 
αλκυδικής ή τροποποιημένης 

A.T. 
270 

ΟΙΚ77.71.0
1 

ΟΙΚ 7771 m² 210.0000 10.70 2247.00  



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 26/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού ή 
διαλύτη 

7.8 
Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 
έως 4’’ 

A.T. 
271 

ΟΙΚ77.67.0
4 

ΟΙΚ 7767.8 μμ 40.000 4.50 180.00  

7.9 

Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή 
αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού 
ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο 
συστατικών 

A.T. 
272 

ΟΙΚ77.20.0
4 

ΟΙΚ 7744 m² 70.0000 2.70 189.00  

7.10 
Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για 
σπατουλαριστούς χρωματισμούς 

A.T. 
273 

ΟΙΚ77.25 ΟΙΚ 7745 m² 95.0000 6.60 627.00  

7.11 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών 
με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου 

A.T. 
274 

ΟΙΚ77.55 ΟΙΚ 7755 m² 95.0000 6.70 636.50  

7.12 Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές 
A.T. 
275 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ54.51 

ΟΙΚ 5451.1 m² 19.0000 250.00 4750.00  

7.13 Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου 
A.T. 
276 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ54.26 

ΟΙΚ 5426 m² 50.0000 290.00 14500.00  

7.14 
Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα 
περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, 
μονόφυλλα ή πολύφυλλα 

A.T. 
277 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ54.20.0

1 
ΟΙΚ 5421 m² 5.0000 150.00 750.00  

7.15 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές 
A.T. 
278 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ54.40.0

3 
ΟΙΚ 5443.1 m² 25.0000 180.00 4500.00  

7.16 
Επισκευή και βαφή παλαιών ξύλινων 
κουφωμάτων με διπλή στρώση ελαιοχρώματος 

A.T. 
279 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ77.91 

ΟΙΚ 7791 m² 50.0000 50.00 2500.00  

7.17 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - 
ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 
22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, 
κρύσταλλο 5 mm) 

A.T. 
280 

ΟΙΚ76.27.0
2 

ΟΙΚ 7609.2 m² 55.0000 54.00 2970.00  



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 27/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

7.18 Μηχανισμοί-Κλειδαριές κουφωμάτων 
A.T. 
281 

ΧΡΣΚλειδ   τεμ 52 50.00 2600.00  

7.19 Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m² 
A.T. 
282 

ΟΙΚ62.01 ΟΙΚ 6201 kg 70.000 7.90 553.00  

7.20 Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm 
A.T. 
283 

ΟΙΚ78.01 ΟΙΚ 7801 μμ 350.000 5.00 1750.00  

7.21 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12.5 mm 
A.T. 
284 

ΟΙΚ78.10.0
2 

ΟΙΚ 7809 m² 85.0000 31.50 2677.50  

7.22 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 
A.T. 
285 

ΠΡΣΔ7 ΠΡΣ 1710 m³ 40.000 8.50 340.00  

7.23 
Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την 
φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 

A.T. 
286 

ΠΡΣΓ1 ΠΡΣ 1140 στρ. 0.3000 105.00 31.50  

7.24 Δένδρα κατηγορίας Δ8 
A.T. 
287 

ΠΡΣΔ1.8 ΠΡΣ 5210 τεμ 5 170.00 850.00  

7.25 
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81 - 
150 lt 

A.T. 
288 

ΠΡΣΕ9.9 ΠΡΣ 5210 τεμ 5 10.00 50.00  

7.26 
Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού 
μηχανήματος διαστάσεων 1,20 Χ 1,20 Χ 1,20 
m 

A.T. 
289 

ΠΡΣΕ4.4 ΠΡΣ 5110 τεμ 5 5.00 25.00  

7.27 
Υποστύλωση δένδρου με την αξία του 
πασσάλου, για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m 

A.T. 
290 

ΠΡΣΕ11.1.
1 

ΠΡΣ 5240 τεμ 5 2.50 12.50 67426.00 

 

 Εργασίες προϋπολογισμού:  445687.60 

 Γενικά έξοδα & όφελος εργολάβου (18%):  80223.77 

 Μερικό σύνολο:  525911.37  
   

 Απρόβλεπτα (15%):  78886.71 

 Μερικό σύνολο:  604798.08 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 28/28 

Προϋπολογισμός Μελέτης 

    

 Αναθεωρήσεις:  40.64 

 Φ.Π.Α. (24%):  145161.29 

 Γενικό σύνολο:  750000.00 

 

 

 

              Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
        
 
 
 
                   Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
για την ENCODIΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ 
 

 
 
 
          ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ                Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

                                                           ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ                 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

        Φ. ΤΟΛΟΥΔΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

    
  

            Ε. ΛΑΛΟΥ                                                  Ι. ΧΑΛΑΡΗΣ                                               Μ. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ 
   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ                       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 



        

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ 
Τ.Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Τηλ.: 213-2038-140 
Fax : 213-2038-514 

ΕΡΓΟ: 

 
 

Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου 
του διατηρητέου κτιρίου επί των 
οδών Σουρή & Βασ. Όλγας 
(επισκευές, ενίσχυση φέροντος 
οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης 
από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) 

Κ.Α. 61-7341.001 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών,  Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 
Ενάριθμος:2017ΣΕ27510091 

NUTS: EL301 
CPV: 45453000-7, 45453100-8,  

45110000-1, 45262300-4, 
45262522-6, 45300000-0,  
45430000-0, 45422100-2,  
45421140-7, 45400000-1 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 604.838,71€ 

 ΦΠΑ 145.161,29€ 

 ΣΥΝΟΛΟ: 750.000,00€ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τιμολόγιο Μελέτης 

  



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 2/146 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην 

περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται 

στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση 

των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 

δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα 

του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει το 

προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 

εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 

μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 

τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

1.1.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 

βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 

φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 

φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλιές των μεταφορικών μέσων και 

τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 

πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 

μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, 

σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων 

Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 

και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 

1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις 

αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 
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Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 

συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση, των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή 

τους. 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 

(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 

ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις 

ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 

ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 

έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται 

ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πόσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων 

οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού 

προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που 

απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 

ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 

εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 

παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., 

στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή 

των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του 

απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πόσης φύσεως, οι 

φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων 

προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση 

των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, 

τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του 

χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες 

Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 

εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο 

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά 

έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 

συγκεκριμένου έργου. 
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1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 

μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 

μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 

πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 

πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι 

δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 

ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις 

κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 

φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων” που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 

μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 

εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις 

οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν 

απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών 

και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, 

οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης 

φύσεως σταλιές και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του 

Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 

διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 

προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 

παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 

επισημαίνονται με αστερίσκο [*]). 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 

λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

προσωπικού που οφείλονται: 

(α)   σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα    

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 5/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου  εκτέλεσης 

των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής 

εκτέλεσης των εργασιών), 

(γ)    στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για 

αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.), 

(δ)    στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, 

(ε)   στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών,  

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται 

ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος 

Τιμολογίου 

(στ)   στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 

(ζ)    σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου 

για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 

υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο 

από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, 

όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων 

εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 

σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 

σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση 

της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 

προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την 

πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 

εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 

επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται 

για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 

εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, 
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οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και 

εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας 

υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΟ]), 

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 

χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές 

μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με 

εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 

πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 

αυτοίδεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 

εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω. 

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης 

ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 

τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση 

των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 

κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 

που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 

οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα 

συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 

εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή 

τους. 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, 

Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, 

τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις 

για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση 

των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων 

μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη 

τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων 

και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
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1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 

δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του 

Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής 

του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή 

των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες 

εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων 

προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση 

σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και 

η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 

εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 

δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης 

των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 

τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, 

εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 

σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 

Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 

ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 

των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 

αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία 

επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 

μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή 

άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 

(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι 

οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος 

του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του 

Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες 

εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς 
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και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού 

των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α) Σταθερά έξοδα. δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 

βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 

εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 

άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 

εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 

λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής 

σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με 

τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 

περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 

αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 

χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 

χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου 

χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 

τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί 

να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση 
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ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες 

υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα. δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, 

τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει 

τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 

εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 

προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη 

μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 

απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι 

δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και 

οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) 

δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης 

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 

χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 

προσωπικού 

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς 

αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 

επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 

Κύριο του Έργου. 

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, 

αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται 

διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος 

Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων 

από σκυρόδεμα. PVC κ.λπ. 
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Για ονομαστική διάμετρο DΝ χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες 

στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 

κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 

χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 

ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

DN / DM 

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

Dm: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο 

παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 

υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του 

παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας 

σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο: 

DN/ 12 

όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας 

του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης 

ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:                              

ΒΝ / 240 

όπου ΒΝ: ΤΟ πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 

παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 

υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 

άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων 

μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών 

σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της 

Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 
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2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση 

της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που 

υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει 

τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 

διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, 

επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας 

της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο 

τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που 

αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 

αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε 

οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο 

άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιοσδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, 

υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 

• Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη 

που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 

•  Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη 

υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) 

αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα 

εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά 

μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών 

υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

•  Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν 

δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό 

εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" 

περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

• Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί 

βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες 
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κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των 

σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών 

ισχύος 300 HP, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 

2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς 

λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες 

ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος 

και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες 

ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και 

ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης 

(μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο 

(δίφυλλο παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 

χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που 

ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και 

φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας 

χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 13/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

-   Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

-   Αναστολείς θύρας - τοίχου 

-   Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

-   Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με 

Master Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό   σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα 

ελέγχου, με συσκευή μικροκυμάτων 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις 

διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Έργων" διατάξεις, εκτός 

εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση 

περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφανειών ή σε μέτρα 

μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά 

είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή 

κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με 

άλλο είδος χρωματισμού. 

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 

προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, 

εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται 

σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται 

σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. 

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω 

παράγραφο "Ειδικοί όροι του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι 

αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Τεχνικοί Όροι. 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 

αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, 

καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή 
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όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωμάτων. 

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι 

δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα 

οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 

ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και 

η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων 

κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

 

Όταν πρόκειται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 

επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής 

συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών 

διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή 

κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται 

παρακάτω: 

 

α/α  Είδος Συντελεστής 

1.  
 
 
 
 

Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με  

 υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το  

 50% του ύψους κάσσας θύρας.  
 α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 2,30 
 β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 2,70 
 γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 3,00 

2. 
 

Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
 

 με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το  

 50% του ύψους κάσσας θύρας.  

 α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,90 
 
 
 
 
 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 2,30 
 γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 2,60 

3. 
 Υαλοστάσια: 

 

 α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 1,00 
 β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 1,40 
 γ) με κάσσα επί μπατικού 1,80 
 δ) παραθύρων ρολλών 1,60 
 ε) σιδερένια 1,00 

4. 
 

Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
 

 γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 3,70 

5. 
 

Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 
 

 εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 2,60 

6. 
 

Σιδερένιες θύρες:  

 α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 2,80 
 β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 2,00 
 γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 1,00 
 δ) με κινητά υαλοστάσια, κατά τα λοιπά ως γ 1,60 
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7. 
 Προπετάσματα σιδηρά: 

 

 α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 2,50 

 β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 1,00 

 γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 1,60 

8. 
8. | 

Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :  

 α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 1,00 
 β) πολυσυνθέτου σχεδίου 1,50 

9. 
9. 

Θερμαντικά σώματα:  

 Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 

Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 

των θερμαντικών σωμάτων 

 

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1. Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και χρώματος 

μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες που παράγονται. Αυτό 

σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι 

ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές 

διάθεσης των μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με 

τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα των NET OIK 

περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με διπλό αστερίσκο. 

2. Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι ευνόητο ότι είναι 

απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

3. Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα χρησιμοποιήσει στο 

έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει 

έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' 

αυτήν να προσθέσει την τιμή "φατούρας" που προβλέπεται στο NET OIK. Παράλληλα θα 

πρέπει να επέμβει στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά 

του μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπιμο η επιλογή του τύπου να 

γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 

4. Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 

Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 12058: Natural stone flooring and stair - Προϊόντα από φυσικούς λίθους 

- Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και ΕΛΟΤ ΕΝ 1469: Natural stone cladding - 

Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για επενδύσεις - Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση 

CE, σύμφωνα με την ΚΥΑ 10976/244, ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

        ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
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3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αν. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν - μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν - μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η 

στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 

2. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 

τσιμέντο. 

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης 
κατεργασίας 
 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Ανίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 
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τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό 

τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την 

πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, 

μαζί με τις εργασίες άλλου μίνιου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 

78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα 

παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 

61.30. 

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 
79.55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αστικές περιοχές 
 

- απόσταση < 5 km 0,28 

- απόσταση a 5 km 0,21 

Εκτός πόλεως  

■ οδοί καλής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,20 

- απόσταση £ 5 km 0,19 

■ οδοί κακής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,25 

- απόσταση a 5 km 0,21 

■ εργοταξιακές οδοί  

- απόσταση < 3 km 0,22 

- απόσταση a 3 km 0,20 

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 
αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 
εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 
κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

 

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων 
του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον 
τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα πι3 κάθε εργασίας, όπως 
καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (NET OIK), 
προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση 
τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

A. Oι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν 
την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή 
προϊόντων. 

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου. 

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
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αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] παρατίθεται η τιμή 
που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Όταν διαφοροποιούνται 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που 
αναφέρονται στο Περιγραφικό Άρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις 
τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, κεραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων 
κατηγοριών και ποιοτήτων). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T. 1: 

(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€ 
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Άρθρο A.T. 2: 

(ΟΙΚ22.22.01) 

Καθαίρεση επικεραμώσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων κεράμων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241) 

 

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των 
υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

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): έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 6.70€ 

 

Άρθρο A.T. 3: 

(ΟΙΚ22.20.01) 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236) 

 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, 
μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα 
στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

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. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7.90€ 

 

Άρθρο A.T. 4: 

(ΟΙΚ22.20.02) 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 
πάχους, με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε 
ποσοστό > 50% 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237) 

 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, 
μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα 
στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η μεταφορά 
τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα. 

 

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): έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 11.20€ 

 

Άρθρο A.T. 5: 

(ΟΙΚ22.50) 

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 

 

Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού 
τεγίδων (διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των 
υλικών, με την μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 

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): πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5.60€ 

 

Άρθρο A.T. 6: 

(ΧΡΣΟΙΚ22.50Β) 

Αποξήλωση ξυλίνων κατασκευών (ερμαρίων, κλπ) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 

 

Αποξήλωση ξυλίνων κατασκευών (ερμαρίων, κλπ) μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή 
σκελετού (διαδοκίδων), σε οποιαδήποτε θέση, χωρίς προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των 
υλικών, με την μεταφορά 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 
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. 7: 

(ΟΙΚ22.72) 

Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισμού πατωμάτων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 

 

Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων και λοιπών οριζόντιων επιφανειών, μετά 
των ενδιάμεσων ξύλινων μελών κάθε τύπου, σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή, για την 
επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την μεταφορά στις θέσεις φόρτωσης ή αποθήκευσης εντός 
του εργοταξίου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) αποξηλωνόμενης κατασκευής. 

 

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 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 22/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

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): σαράντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 45.00€ 

 

Άρθρο A.T. 8: 

(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). 

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. 9: 

(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: 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 23/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

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. 10: 

(ΟΙΚ22.71) 

Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241) 

 

Καθαίρεση επικεραμώσεως με σχιστόπλακες με ή χωρίς κεραμίδια (κορφιάδες, κλπ) οποιουδήποτε 
τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, με άνω του 60% χρησίμων σχιστοπλάκων, σε οποιαδήποτε στάθμη 
από το έδαφος. 

Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων 
υλικών προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο καλυπτομένης επιφάνειας (m2) 

 

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): έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 6.70€ 

 

Άρθρο A.T. 11: 

(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, 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 24/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

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): είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 22.50€ 

 

Άρθρο A.T. 12: 

(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. 13: 

(ΟΙΚ22.21.01) 

Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 25/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238) 

 

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών 
μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. 
Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

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): τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4.50€ 

 

Άρθρο A.T. 14: 

(ΟΙΚ22.56) 

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-6102) 

 

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλήν σκελετών στεγών) σε οποιαδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. Συμπεριλαμβάνονται τα 
απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση ή αποθήκευση, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 ‘Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με 
θερμικές μεθόδους’. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών υπολογισμών. 

 

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 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 26/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 (Αριθμητικώς): 0.35€ 

 

Άρθρο A.T. 15: 

(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 
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. 16: 

(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. 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 27/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0.35€ 

 

Άρθρο A.T. 17: 

(ΟΙΚ22.54) 

Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252) 

 

Καθαίρεση οροφοκονιάματος σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασία, με τα τα 
απαιτούμενα ικριώματα και την συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση, 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): εννιά ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 9.00€ 

 

Άρθρο A.T. 18: 

(ΟΙΚ22.53) 

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) 

 

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του 
μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς 
φόρτωση ή αποθήκευση. 

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). 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 28/146 

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): πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5.60€ 

 

Άρθρο A.T. 19: 

(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): πενήντα έξι ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 56.00€ 

 

Άρθρο A.T. 20: 

(ΟΙΚ22.30.08) 

Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για 
ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m² και έως 2,50 m² 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Δ) 

 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές 
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του 
κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές 
αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του 
ανοίγματος και η συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 29/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

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 εννιά ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 39.00€ 

 

Άρθρο A.T. 21: 

(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. 22: 

(ΟΙΚ20.07) 

Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2135.1) 

 

Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια) εκτελούμενες σε επαφή με υπάρχοντα κτίσματα ή στο όριο 
οδού, επί εδάφους γαιώδους, ημιβραχώδους και βραχώδους, πλάτους έως 2,00 m και οιουδήποτε 
βάθους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 ‘Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων’. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 30/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

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 ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 30.20€ 

 

Άρθρο A.T. 23: 

(ΟΙΚ20.02) 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την 
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112) 

 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία 
υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 ‘Γενικές 
εκσκαφές κτιριακών έργων’, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής 
επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη 
από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, 
του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία 
πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν 
απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων 
εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

 

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): δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 10.50€ 

 

Άρθρο A.T. 24: 

(ΟΙΚ21.03.04) 

Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με 
περίβλημα γεωυφάσματος, με διάτρητους σωλήνες D 200 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6620.4) 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων πλαστικών σωλήνων από PVC ή πολυαιθυλένιο με 
περίβλημα γεωυφάσματος των 200 gr/m2. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και 
τοποθέτηση των σκύρων στραγγιστηρίου (μονοβάθμιο φίλτρο). 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 31/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Τιμή ανά τρεχον μέτρο (m) πλήρως αποπερατωμένου στραγγιστηρίου. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 16.90€ 

 

Άρθρο A.T. 25: 

(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): είκοσι τρία ευρώ και σαράντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 23.40€ 

 

Άρθρο A.T. 26: 

(ΟΙΚ23.03) 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303) 

 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 ‘Ικριώματα’. 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, η 
μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρμολόγησης και 
αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και των μεταλλικών μερών. 

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν 
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του 
έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί 
μέρους τιμές μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι 
εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν 
βάθος μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 32/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5.60€ 

 

Άρθρο A.T. 27: 

(ΟΙΚ20.31.02) 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών 
μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2173) 

 

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την 
εκσκαφή. 

 

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): πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 5.00€ 

 

Άρθρο A.T. 28: 

(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€ 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 33/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

Άρθρο A.T. 29: 

(ΟΙΚ10.07.01) 

Μεταφορές με αυτοκίνητο, δια μέσου οδών καλής βατότητας 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136) 

 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h. 

 

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): τριάντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0.35€ 

 

Άρθρο A.T. 30: 

(ΧΡΣ-ΟΙΚ22.05) 

Διαχείριση ΑΕΚΚ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2223) 

 

Διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

για την αξιοποίηση και ανακύκλωση αυτών με σκοπό τη διασφάλιση της  

προστασίας περιβάλλοντος και κοινωνικού συμφέροντος 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7.50€ 

 

Άρθρο A.T. 31: 

(ΟΙΚ32.02.04) 

Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C16/20 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214) 

 

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 χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος 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’, 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 34/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

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 επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων 
μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες 
μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία 
σκυροδέματος και πυργογερανό. 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) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 

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

 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα τέσσερα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 84.00€ 

 

Άρθρο A.T. 32: 

(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 
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φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 35/146 
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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’, 

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. 33: 

(ΟΙΚ32.01.06) 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 
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 (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’, 

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. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν ένα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 101.00€ 

 

Άρθρο A.T. 34: 

(ΟΙΚ32.25.04) 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν 
το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 
30,00 m³, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3223.Α.6) 

 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική 
ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 
m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού. 

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00 
m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής 
(πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 22.50€ 

 

Άρθρο A.T. 35: 

(ΟΙΚ32.25.05) 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν 
το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 
30,00 m³, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3223.Α.7) 

 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η συνολική 
ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν υπερβαίνει τα 30,00 
m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού. 

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν υπερβαίνει τα 30.00 
m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής 
(πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί μαζί με άλλα. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 22.50€ 

 

Άρθρο A.T. 36: 

(ΟΙΚ35.02) 

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση 
δωμάτων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3504) 

 

Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 400 και 600 kg/m3, 
με 250 kg τσιμέντου ανά m3, στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις για την μόνωση δωμάτων 
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και την δημιουργία των απαιτουμένων ρύσεων. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί 
τόπου του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), o καθαρισμός της 
επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεμα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από 
κυψελωτό κονιόδεμα των 400 kg/m3 (σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεπομένου) 
και η διάστρωση, μετά την παρέλευση του προβλεπομένου από την μελέτη χρόνου, του 
υπολοίπου πάχους με κυψελωτό κονιόδεμα των 600 kg/m3. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν δέκα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 110.00€ 

 

Άρθρο A.T. 37: 

(ΟΔΟΒ-29.7) 

Εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος εκτός υπόγειων έργων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7017) 

 

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα 
που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με θραυστά αδρανή 
λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, τσιμέντο κατάλληλης 
κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. 

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται: 

 

• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση 
σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,  

• η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή 
στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται κατά 
περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι 
σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος 

• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 
προβολοδόμηση καθώς 

• η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 
μορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών.  

• η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.) μέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  

 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας: 

 

• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,  

• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις μεθόδους προβολοδόμησης, 
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,  

• οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 39/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 
που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει 
του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή 
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ). 

 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγματικούς 
όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε 
περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραμμικών 
σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων 
όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος. 

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με 
βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά 
από εκσκαφή. 

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και 
δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις 
(τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, 
δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον 
κάθε τύπο κατασκευής: 

 

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

01-03-00-00: Ικριώματα 

01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 

01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα. 

 

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα σε εξωτερικά έργα (εκτός υπόγειων έργων), το οποίο εφαρμόζεται σε 
κάθε είδους επιφάνεια και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

 

• Η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας που θα δεχθεί το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα 

• Η δαπάνη εφαρμογής του εκτοξευόμενου σκυροδέματος σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας και σε πρανή οποιασδήποτε κλίσης  

• Η δαπάνη προμηθείας αδρανών, τσιμέντου, νερού και προσθέτων (πλήν των χαλυβδίνων ινών, 
ινών πολυπροπυλενίου και πλέγματος οπλισμού, που πληρώνονται ιδιαίτερα) 

• Η δαπάνη ανάμιξης και εκτόξευσης με χρήση καταλλήλου εξοπλισμού 

• Η δαπάνη ικριωμάτων, μέσων προστασίας του προσωπικού ή/και η χρήση καδοφόρων 
οχημάτων ή υδραυλικών συστημάτων καθοδήγησης του ακοφυσίου εκτόξευσης 

• Η δαπάνη αποκομιδής των υλικών αναπήδησης (rebounds) 

• Η δαπάνη των μελετών σύνθεσης, κατασκευής δοκιμαστικού τμήματος, δειγματοληψιών και 
εργαστηριακών ελέγχων. 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 40/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επιτυχώς τοποθετηθέντος εκτοξευομένου σκυροδέματος επί του 
πρανούς του ορύγματος, μέχρι του πάχους που προβλέπεται στην μελέτη. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν είκοσι επτά ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 127.00€ 

 

Άρθρο A.T. 38: 

(ΟΙΚ49.01.01) 

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά 
δρομικών τοίχων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213) 

 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), 
διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα 
ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του 
χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου 
προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός 
πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 16.80€ 

 

Άρθρο A.T. 39: 

(ΟΙΚ49.01.02) 

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά 
μπατικών τοίχων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213) 

 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), 
διατομής έως 0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα 
ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του 
χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών. 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου 
προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός 
πέραν των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα εννιά ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 19.70€ 

 

Άρθρο A.T. 40: 

(ΟΙΚ38.02) 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811) 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 41/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την διαμόρφωσή 
τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), 
σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-
00 ‘Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η 
εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 22.50€ 

 

Άρθρο A.T. 41: 

(ΟΙΚ38.06) 

Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3824) 

 

Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων ανά βαθμίδα ύψους 2,00 m ή κλάσμα αυτής, πέραν του βασικού 
ύψους που αναφέρεται στο οικείο άρθρο. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας ξυλοτύπου. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7.80€ 

 

Άρθρο A.T. 42: 

(ΟΙΚ38.20.02) 

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C (S500s) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873) 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την 
μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 
σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 
‘Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων’ 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την 
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν 
την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 42/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και 
όχι εναλλάξ 

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη 
του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας. 

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν 
θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και επτά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1.07€ 

 

Άρθρο A.T. 43: 

(ΟΙΚ38.20.03) 

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C 
(S500s) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873) 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την 
μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του 
σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 
‘Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων’ 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την 
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν 
την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και 
όχι εναλλάξ 

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 43/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη 
του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας. 

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν 
θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και ένα λεπτό 

 (Αριθμητικώς): 1.01€ 

 

Άρθρο A.T. 44: 

(ΟΙΚ22.35) 

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2267) 

 

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή πάχους έως 0,65 m, με ή χωρίς επίχρίσμα, επιφανείας 0,05 - 
0,10 m2, με οποιοδήποτε μέσο. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, η 
εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των προϊόντων αποξήλωσης στις θέσεις 
φορτώσεως. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 

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): τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 3.90€ 

 

Άρθρο A.T. 45: 

(ΧΡΣ-ΟΙΚ72.65) 

Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα με πλήρωση ελαφρομπετόν 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401) 

 

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου ‘σάντουιτς’, από γαλβανισμένη λαμαρίνα 
προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική 
πλευρά), και ενδιάμεσα με ελαφρομπετόν, με τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

θερμομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 
‘Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα’. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί τοπου του 
έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και εργασία  τοποθέτησης και 
στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

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): σαράντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 45.00€ 

 

Άρθρο A.T. 46: 

(ΟΙΚ42.05.03) 

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου, 
δύο ορατών όψεων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4207) 

 

Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου, 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). 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

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 τρία ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 73.00€ 

 

Άρθρο A.T. 47: 

(ΟΙΚ46.10.02) 

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 
9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1) 

 

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 ‘Τοίχοι από οπτόπλινθους’, σε οποιαδήποτε θέση και 
στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν 
εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 

α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 ‘Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ‘, με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου 
εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η 
απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα 
κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με 
σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου 

β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων 
κονιαμάτων, αλλά δεν συμπεριλαβάνεται: 

γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 

- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία 
(πλέγματα, γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 

- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών 

- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 46/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη 
αντοχή σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm2, οι δε  διάτρητοι 
με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 22.50€ 

 

Άρθρο A.T. 48: 

(ΟΙΚ46.10.04) 

Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 
9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4664.1) 

 

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 ‘Τοίχοι από οπτόπλινθους’, σε οποιαδήποτε θέση και 
στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτοπλίνθους έχουν 
εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 

α) Στις τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 ‘Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ‘, με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου 
εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η 
απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα 
κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 με 
σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου 

β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων 
κονιαμάτων, αλλά δεν συμπεριλαβάνεται: 

γ) Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 

- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία 
(πλέγματα, γαλβανισμένοι συνδεμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 

- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών 

- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 

- η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 

δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη 
αντοχή σε θλίψη, οι μεν πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm2, οι δε  διάτρητοι 
με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 33.50€ 

 

Άρθρο A.T. 49: 

(ΟΙΚ71.31) 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7131) 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, 
σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 ‘Επιχρίσματα με κονιάματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου’. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, 
ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

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): έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 11.20€ 

 

Άρθρο A.T. 50: 

(ΟΙΚ71.52) 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7152) 

 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος 
και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-
01-00 ‘Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου’.σε τρεις στρώσεις, εκ των 
οποίων η πρώτη με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου, η δε δεύτερη και τρίτη με 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, εργαλεία και 
ικριώματα εργασίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται το μεταλλικό πλέγμα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 48/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

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 τέσσερα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 14.00€ 

 

Άρθρο A.T. 51: 

(ΟΙΚ71.21) 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121) 

 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις 
στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή 
(τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 
4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 ‘Επιχρίσματα 
με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου’. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, 
ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

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, 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 49/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

- 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 τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 13.50€ 

 

Άρθρο A.T. 52: 

(ΟΙΚ71.71) 

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο 
εργασίας 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7171) 

 

Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m προσθέτου ύψους πέραν των 4,00 m ύψους από το 
κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο, εξώστη). 

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). 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 50/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 

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

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα οκτώ λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0.68€ 

 

Άρθρο A.T. 53: 

(ΧΡΣ-ΟΙΚ38.18) 

Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από επίχρισμα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816) 

 

Διαμόρφωση φαλτσογωνιών, εγκοπών, σκοτιών, σε επιφάνειες με επίχρισμα, σύμφωνα με την 
αρχιτεκτονική μελέτη.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2.80€ 

 

Άρθρο A.T. 54: 

(ΟΙΚ50.10) 

Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση 
εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4713) 

 

Εξωτερικά τοιχοπετάσματα αποτελούμενα από μεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή 
γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα και επένδυση στό εξωτερικό μέρος με μονές τσιμεντοσανίδες 
πάχους 12,5 mm και στό εσωτερικό με κοινές γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, σύμφωνα με τα 
σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα έξι ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 56.00€ 

 

Άρθρο A.T. 55: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8041.5) 

Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας διαμέτρου Φ16 mm και 
πάχους 1mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ Ν8041) 

 

Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας διαμέτρου Φ16 mm και πάχους 1mm τοποθετημένος 
μέσα σε πλαστικό σωλήνα σπιράλ, σύμφωνος με τις προδιαγραφές   

ΕΝ 1057, DIN 1786, DIN 1787, DIN 4102 class B, τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια 
συνδέσεως, υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως, δηλαδή χαλκοσωλήνας, σύνδεσμοι, ρακόρ, ταυ 
κλπ επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 16.50€ 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 51/146 
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Άρθρο A.T. 56: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8041.7.1) 

Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 (100,00%)) 

 

Χαλκοσωλήνας πάχους  τοιχώματος 0,90  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά  

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και  

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και  

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως  

(1 m)  

  8041. 7.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   22     mm  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 11.53€ 

 

Άρθρο A.T. 57: 

(ΧΡΣΗΜΧ 
8041.8.1) 

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.90mm εξωτ. διαμέτρου 28mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 100%) 

 

Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.90 mm εξωτ. διαμέτρου 28 mm   

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 14.20€ 

 

Άρθρο A.T. 58: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8540.3.1.3A) 

Θερμική μόνωση  σωληνώσεων ζεστού-κρύου νερού με εύκαμπτο 
συνθετικό καουτσούκ  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ Ν\8540.3.1.3A) 

 

Θερμική μόνωση σωληνώσεων ζεστού-κρύου νερού με εύκαμπτο  συνθετικό  καουτσούκ με 
μ>=7000 κατά DIN 52615, λ<= 0,034 W/mK στους 0°C  κατά DIN 52612, πυρασφάλεια Β1 κατά 
DIN 4102 και πιστοποίηση ISO 9002, EN 29001, πάχος 9mm, δηλαδή  προμήθεια,  μεταφορά  επί 
τόπου  του έργου,  με τα απαραίτητα  υλικά και μικροϋλικά στερεώσεως της μονώσεως, σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού  μόνωσης και η απαιτούμενη εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 

 (1 m γιά σωληνώσεις) 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4.50€ 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 52/146 
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Άρθρο A.T. 59: 

(ΧΡΣΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8106.1) 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη βαρέως τύπου 
,με μοχλό χειρισμού  διαμέτρου Φ 1/2 ins 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11) 

 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη βαρέως τύπου ,με μοχλό χειρισμού  διαμέτρου 
Φ 1/2 ins, με τα μικρουλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 15.94€ 

 

Άρθρο A.T. 60: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8106.2) 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη βαρέως τύπου 
,με μοχλό χειρισμού  διαμέτρου Φ 3/4 ins 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11) 

 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη βαρέως τύπου ,με μοχλό χειρισμού  διαμέτρου 
Φ 3/4 ins, με τα μικρουλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ευρώ και επτά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 20.07€ 

 

Άρθρο A.T. 61: 

(ΧΡΣΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8106.3) 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη βαρέως τύπου 
,με μοχλό χειρισμού  διαμέτρου Φ 1 ins 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11) 

 

Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη βαρέως τύπου ,με μοχλό χειρισμού  διαμέτρου 
Φ 1 ins, με τα μικρουλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 24.84€ 

 

Άρθρο A.T. 62: 

(ΧΡΣΗΜΧ 
8125.1.3) 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη  διαμέτρου Φ 1 ins με γλωτίδα 
(κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 (100,00%)) 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 53/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη  διαμέτρου Φ 1 ins με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με 
σπείρωμα  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι έξι ευρώ και έντεκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 26.11€ 

 

Άρθρο A.T. 63: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8124.10) 

Υδρομετρητής διαμέτρου Φ 1 Ins 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 12) 

 

Υδρομετρητής όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές και λοιπά μικροϋλικά και με την εργασία 
πλήρους εγκατάστασης.    

 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 195.00€ 

 

Άρθρο A.T. 64: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ8131.2.
1) 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) γωνιακή, 
ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Φ 1/2 ins 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 (100,00%)) 

 

Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) γωνιακή, ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Φ 1/2 ins, με τα μικρουλικά 
συνδέσεως και την εργασίαπλήρους εγκαταστάσεως. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τέσσερα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 14.91€ 

 

Άρθρο A.T. 65: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8603.13.Α1) 

Συλλέκτης (ορειχάλκινος) 3/4'' ύδρευσης με ενσωματωμένους 
διακόπτες 5 παροχών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 077 ) 

 

Συλλέκτης (ορειχάλκινος) 3/4'' ύδρευσης με ενσωματωμένους διακόπτες 5 παροχών με όλα τα 
υλικά και μικροϋλικά, πλήρως τοποθετημένος και συνδεδεμένος για πλήρη λειτουργία, επί τόπου 
και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν εξήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 160.00€ 

 

Άρθρο A.T. 66: Συλλέκτης (ορειχάλκινος) 1'' ύδρευσης με ενσωματωμένους 
διακόπτες 7 παροχών 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 54/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8603.13.Α2) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 077 ) 

 

Συλλέκτης (ορειχάλκινος) 1'' ύδρευσης με ενσωματωμένους διακόπτες 7 παροχών με όλα τα υλικά 
και μικροϋλικά, πλήρως τοποθετημένος και συνδεδεμένος για πλήρη λειτουργία, επί τόπου και 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 224.00€ 

 

Άρθρο A.T. 67: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8141.2.2) 

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, τοποθετημένος 
σε νιπτήρα Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 013 (100,00%)) 

 

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, τοποθετημένος σε νιπτήρα Φ 1/2 ins, 
ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας και μικρουλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 60.62€ 

 

Άρθρο A.T. 68: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8141.3.2) 

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νεροχύτη Φ 1/2 
ins, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 013 (100,00%)) 

 

Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νεροχύτη Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος, δηλαδή αναμικτήρας και μικρουλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως 
συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα ευρώ και τριάντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 70.30€ 

 

Άρθρο A.T. 69: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ8115.2) 

Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 12) 

 

Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 15.85€ 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 55/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

Άρθρο A.T. 70: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8258.1) 

Ταχυθερμοσίφωνας ηλεκτρικός  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 24) 

 

Ταxυθερμοσίφωνας ηλεκτρικός κατάλληλος για πίεση λειτουργίας 10 atm, εφοδιασμένος με όλα τα 
αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρύθμισης, όπως και τα ασφαλιστικά τους, σύμφωνα με 
τους ισxύοντες κανονισμός, δηλ. θερμοσίφωνας με τα όργανά του, και τα υλικά και μικροϋλικά 
στερέωσης και σύνδεσης, περιλαμβάνονται οι xαλκοσωλήνες και τα ρακόρ σύνδεσης επι τόπου, 
και η εργασία τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης.    

 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 254.00€ 

 

Άρθρο A.T. 71: 

(ΧΡΣΧΡΣΑΤΗΕ 
8606.2.1) 

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, 
διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins Για πίεση λειτουργίας έως 12 atm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ11) 

 

Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος 1/2 ins 
Για πίεση λειτουργίας έως 12 atm 

 

 

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

 (Αριθμητικώς): 26.65€ 

 

Άρθρο A.T. 72: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8068.2.3Α) 

Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης, βάθος 0,50 m διαστάσ. 40cm x 40cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 (100,00%)) 

 

Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης, βάθος 0,50 m διαστάσ. 40cm x 40cm, υλικά και μικροϋλικά και 
εργασία κατασκευής του φρεατίου 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν είκοσι ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 120.00€ 

 

Άρθρο A.T. 73: 

(ΧΡΣΗΜ9) 

Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 56/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ 8072) 

 

Καλύμματα  φρεατίων  χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα 
στεγανοποιήσεως. 

(1 kg) 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2.75€ 

 

Άρθρο A.T. 74: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8043.1.2) 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσης 6 atm 
διαμέτρου Φ 40 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 100%) 

 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας 6,0 atm στους 20ο C, 
κατά DIN 8061/8062 και ΕΛΟΤ 686/Β, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης 
κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος 
(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 

    

( 1 m )  Μέτρο  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και δύο λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 12.02€ 

 

Άρθρο A.T. 75: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8043.1.3) 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσης 6 atm 
διαμέτρου Φ 50 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 100%) 

 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας 6,0 atm στους 20ο C, 
κατά DIN 8061/8062 και ΕΛΟΤ 686/Β, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης 
κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος 
(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 

    

( 1 m )  Μέτρο  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και είκοσι επτά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 12.27€ 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 57/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Άρθρο A.T. 76: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8043.1.7) 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσης 6 atm 
διαμέτρου Φ 100 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 100%) 

 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας 6,0 atm στους 20ο C, 
κατά DIN 8061/8062 και ΕΛΟΤ 686/Β, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης 
κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος 
(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 

    

( 1 m )  Μέτρο  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 21.20€ 

 

Άρθρο A.T. 77: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8043.1.8) 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό PVC πίεσης 6 atm 
διαμέτρου Φ 125 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 100%) 

 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας 6,0 atm στους 20ο C, 
κατά DIN 8061/8062 και ΕΛΟΤ 686/Β, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης 
κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος 
(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 

    

( 1 m )  Μέτρο  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 24.50€ 

 

Άρθρο A.T. 78: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8042.1.7) 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 
100 mm πιέσεως λειτουργίας 4 atm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 

 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 100 mm πιέσεως λειτουργίας 4 
atm 

 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C.  πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 4,0  atm,  
γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με   διαμορφούμενη   



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 58/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

μούφα  στο  ένα  άκρο  του  σωλήνα  και  ελαστικό  δακτύλιο στεγανότητας,  πλήρως  
τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται  τα  ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

(1 m) 

8042.  1   Πιέσεως     4     atm 

8042. 1.  7  Διαμέτρου   100    mm 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 18.50€ 

 

Άρθρο A.T. 79: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8054.5) 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού διαμέτρου 100 mm  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8) 

 

Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό ,πλήρως τοποθετημένο    

 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 22.26€ 

 

Άρθρο A.T. 80: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8049.1) 

Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 50 
mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 (100,00%)) 

 

Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 50 mm, πλήρως τοποθετημένο 
και συνδεδεμένο με τα μικροϋλικά. 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα οκτώ ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 48.00€ 

 

Άρθρο A.T. 81: 

(ΧΡΣΜ -8130) 

Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) μέχρι Φ 10 cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-8) 

 

Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλο) μέχρι Φ 10 cm πλήρως τοποθετημένη 

(1 τεμ) 

Υλικά:  



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 59/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλο) μέχρι Φ 10 cm  

(616.3) τεμ 1,00 * 8,15 = 8,15 

Εργασία:  

Βοηθός (002) 0,20 * 17,31 = 3,46   

                                                               -------------  

Άθροισμα      11,61 

Τιμή ενός τεμ ευρώ #    11,61 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 11.61€ 

 

Άρθρο A.T. 82: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 8053.1) 

Μηχανοσιφωνας πλαστικος διαμετρου 125 μμ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 008 (100,00%)) 

 

Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου 125μμ αυτοκαθαριζόμενος, με στόμιο και πώμα για 
επιθεώρηση και αποφραγή αυτού πλήρως τοποθετημένος. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 95.00€ 

 

Άρθρο A.T. 83: 

(ΧΡΣΗΜΧ 
8125.1.4A) 

Βαλβίδα αντεπιστροφής DN100 με γλωτίδα (κλαπέ) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 011 (100,00%)) 

 

Βαλβίδα αντεπιστροφής DN100 με γλωτίδα (κλαπέ), δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επιτόπου και 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν εξήντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 165.00€ 

 

Άρθρο A.T. 84: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8165.2.1-Β) 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, δύο 
σκαφών διαστάσεων περίπου 35Χ40Χ13 cm, μήκους 1.80 m 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 017 (100,00%)) 

 

Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, δύο σκαφών διαστάσεων περίπου 
35Χ40Χ13 cm, μήκους 1.80 m, πλήρης με βαλβίδα (στραγγιστήρα), πώμα, σωλήνα 
υπερχειλήσεως και στηρίγματα, δηλαδή νεροχύτης και λοιπά γενικά εξαρτήματα και υλικά επι 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα ευρώ 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 60/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 (Αριθμητικώς): 90.00€ 

 

Άρθρο A.T. 85: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 8166.2) 

Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών   

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 17) 

 

Σιφώνι νεροχύτου (μαρμάρινου ή ανοξείδοτου) από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών με όλα τα 
εξαρτήματα, υλικά συγκολλήσεως, συνδέσεως και στηρίξεως και την εργασία εγκαταστάσεως και 
προσαρμογής στο δίκτυο αποχετεύσεως  μιάς σκάφης. 

   

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 35.00€ 

 

Άρθρο A.T. 86: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 8160.3) 

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 46Χ64 cm πλήρης 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 017 (100,00%)) 

 

Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 46Χ64 cm πλήρης με βαλβίδα χρωμέ (στραγγιστήρα) 
πώμα με άλυσο, σιφώνι χρωμέ Φ 1 1/4 ins, στηρίγματα,χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά 
εξαρτήματα όπως και τα μικρουλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ.) και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πενήντα τρία ευρώ και είκοσι επτά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 153.27€ 

 

Άρθρο A.T. 87: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8174.1) 

Δοχείο ρευστού σάπωνα ανοξείδωτο πλήρες 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 13) 

 

Δοχείο ρευστού σάπωνα ανοξείδωτο, χωρητικότητας τουλάχιστον 0,7 Lt, με κλειδαριά 

και ένδειξη στάθμης πλήρες, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου,  εργασία πλή- 

ρους τοποθετήσεως σε τοίχο και παράδοση σε λειτουργία. 

 

Yλικά 

α. Δοχείο ρευστού σάπωνα 

ανοξείδωτο 

  Ν\642.1                           τεμ    1,00x           50,00 =         50,00 

β. Μικροϋλικά 

  026                                kg    1,00x          0,0999 =          0,10 

Εργασία 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 61/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

         Τεχν (003)                   h    0,30x           19,87 =          5,96 

                                                      -------------------------- 

                                                      Αθροισμα             56,06  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα έξι ευρώ και έξι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 56.06€ 

 

Άρθρο A.T. 88: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8169.1.2) 

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 013 (100,00%)) 

 

Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0.60 cm, δηλαδή υλικά και μικρουλικά επι τόπου και 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ένα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 21.22€ 

 

Άρθρο A.T. 89: 

(ΧΡΣΧΡΣΑΤΗΕ 
8168.1.2) 

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42x60 cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΧΡΣΑΤΗΕ 8168.1.2) 

 

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42x60 cm 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 45.00€ 

 

Άρθρο A.T. 90: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8176.1.1) 

Πετσετοθήκη ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή μονή 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ Ν8176.1.1) 

 

Πετσετοθήκη ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή μονή, πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 22.00€ 

 

Άρθρο A.T. 91: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 8151.2) 

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το 
δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 62/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 017 (100,00%)) 

 

Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη  'Ευρωπαϊκού'(καθήμενου) τύπου,  δηλαδή λεκάνη και 
υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως,  επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συγκολλήσεως στομίων. 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια τριάντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 235.00€ 

 

Άρθρο A.T. 92: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 8179.2) 

Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 18 ) 

 

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

(1 τεμ) 

 

Yλικά 

α. Κάθισμα λεκάνης πλαστικό 

με κάλυμμα,  χρώματος λευκού      πλήρες 

    647. 2                          τεμ    1,00x            19,00 =        19,00 

Εργασία 

         Τεχν (003)                   h    0,20x            19,87 =         3,97 

                                                      -------------------------- 

                                                      Αθροισμα             22,97  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 22.97€ 

 

Άρθρο A.T. 93: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ ΥΔΡ 
8178.2) 

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 014 100%) 

 

Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα οκτώ ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 18.00€ 

 

Άρθρο A.T. 94: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8303.4) 

Εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών υγιεινής χώρου WC ΑΜΕΑ 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 63/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14) 

 

Εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών υγιεινής χώρου WC AMEA με το σύνολο των εξαρτημάτων 
πλήρης. Περιλαμβάνεται λεκάνη σε σχήμα πεταλούδας από πορσελάνη με ειδικό κάθισμα σε 
αντίστοιχο σχήμα με κάλυμμα, καζανάκι χαμηλής πίεσης με εύχρηστο χειρισμό, μια σταθερή 
χειρολαβή τοίχου ανοξείδωτη, μια ανακλινόμενη χειρολαβή ανοξείδωτη με χαρτοθήκη, νιπτήρας 
πορσελάνης  με θέση στήριξης χεριών, αναμικτήρας νιπτήρα θερμού-ψυχρού νερού ορειχάλκινος 
επιχρωμιωμένος με ειδική λαβή χειρισμού, καθρέπτης ανακλινόμενος, σύστημα για κλήση 
βοήθειας, κινητός-ανακλινόμενος πάγκος, διακόπτης φωτισμού με πλακέτα μεγάλης επιφάνειας, 
κρεμάστρες, δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρη με τα υλικά και μικρουλικά εγκατάστασης και 
σύνδεσης και την εργασία για παράδοση σε κανονική λειτουργία.  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια πεντακόσια εξήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1560.00€ 

 

Άρθρο A.T. 95: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ NEO 
Ν8068.2.6) 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η 
ομβρίων)βάθος απο 0.5m έως 1.00 Μ και διαστάσεων 80 cm Χ 80 cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 010 (100,00%)) 

 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος απο 0.5m έως 1.00 Μ 
και διαστάσεων 80 cm Χ 80 cm δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδεςδιάστρωση πυθμένα με 
σκυρόδεμα 200 Kg τσιμέντου πάχ. 10cm δόμηση πλευρικώνεπιφανειών με οπτοπλινθοδομή 
πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 Kgτσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του 
πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήναΦ.150mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού 
για διαμόρφωση κοίληςεπιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg 
τσιμέντου τουπυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή & αποκόμιση 
τωνπροιόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια ογδόντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 280.00€ 

 

Άρθρο A.T. 96: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ NEO 
Ν8068.2.6Α) 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων) 
βάθος μεγαλύτερο από 1.00 Μ και διαστάσεων 80 cm Χ 80 cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 010 (100,00%)) 

 

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων) βάθος μεγαλύτερο από 1.00 
Μ και διαστάσεων 80 cm Χ 80 cm δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες διάστρωση πυθμένα με 
σκυρόδεμα 200 Kg τσιμέντου πάχ. 10cm δόμηση πλευρικώνεπιφανειών με οπτοπλινθοδομή 
πάχους 1 πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 Kg τσιμέντου, τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του 
πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα Φ.150mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού 
για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 Kg 
τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή & αποκόμιση 
τωνπροιόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 64/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 350.00€ 

 

Άρθρο A.T. 97: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8058.1) 

Κανάλι απορροής υδάτων στέγης (ντερές) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΧΡΣΑΤΗΕ Ν8058) 

 

Κανάλι απορροής υδάτων στέγης (ντερές) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 35.00€ 

 

Άρθρο A.T. 98: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8058.1Α) 

Κεφαλή υδρορροής σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή 
και τις προδιαγραφές 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ Ν8058.1Α) 

 

Κεφαλή υδρορροής σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές, 
προμήθεια, μεταφορά, υλικά και μικροϋλικά και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 

 

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

 (Αριθμητικώς): 78.39€ 

 

Άρθρο A.T. 99: 

(ΧΡΣATHE 8036.9) 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 4 ins και 
πάχους 4.50mm, ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 005 100%) 

 

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα),  

δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα  

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,  

μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών  

πιέσεως  

(1 m)  

  8036.  9   Διαμέτρου   4      ins  

 

Yλικά  

α) Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή  

Φ    4    ins αυξημένος κατά 25% γιά  

ειδικά τεμάχια και 5% γιά φθορά και  

μικροϋλικά συνδέσεως στερεώσεως  

         566. 9                       m    1,30x         24,35 =           31,66  

Εργασία  



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 65/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

         Τεχν (003)                   h    1,15x         20,42 =           23,48  

         Βοηθ (002)                   h    1,15x         17,31 =           19,91  

                                                      --------------------------  

                                                      Αθροισμα             75,05  

Τιμή ενός m ευρώ 75,05  

εβδομήντα πέντε και πέντε λεπτά  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα οκτώ ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 68.00€ 

 

Άρθρο A.T. 100: 

(ΧΡΣΗΜ9) 

Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ 8072) 

 

Καλύμματα  φρεατίων  χυτoσιδηρά , πλήρως εγκατεστημένα με το ανάλογο παρέμβυσμα 
στεγανοποιήσεως. 

(1 kg) 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2.75€ 

 

Άρθρο A.T. 101: 

(ΧΡΣΝ.ΑΤΗΕ8066.
Α2.1Α) 

Σχάρα καναλιού απορροής υδάτων πλάτους 15cm και μήκους 1.00m 
γαλβανισμένη με κανάλι απορροής 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ8066.Α2.1Α) 

 

Σχάρα καναλιού απορροής υδάτων πλάτους 15cm και μήκους 1.00m γαλβανισμένη με κανάλι 
απορροής και εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν δέκα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 110.00€ 

 

Άρθρο A.T. 102: 

(ΧΡΣATHE 
8216.Ν1.Δ) 

Δίδυμο αντλητικό συγκρότημα απόνερων παροχής 1 m3/h για 
μανομετρικό ύψος 3mΥΣ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 010 ) 

 

Δίδυμο αντλητικό συγκρότημα απόνερων  παροχής 1 m3/h για μανομετρικό ύψος 3mΥΣ,  με τον 
πίνακα αυτοματισμού και όλα τα υλικά και μικροϋλικά σε πλήρη λειτουργία 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτακόσια ευρώ 
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 (Αριθμητικώς): 700.00€ 

 

Άρθρο A.T. 103: 

(ΟΔΟΑ-2) 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1123Α) 

 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε 
νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης 
εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το 
υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με 
παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 

 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των 
πρανών και του πυθμένα τους, 

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια 
των γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου 

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες, 

• η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της 
σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών 

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες 
τελικές ή προσωρινές θέσεις 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των 
χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 
όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη ‘στρώση έδρασης οδοστρώματος’ μέχρι 
του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), 
όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 
πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

• οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
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• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, 
που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση 
συμπύκνωσης 

 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια 
ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 
τοπικούς περιορισμούς. 

 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου. 

 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0.70€ 

 

Άρθρο A.T. 104: 

(ΟΙΚ20.10) 

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. 

 

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): τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4.50€ 

 

Άρθρο A.T. 105: Απλή πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος   



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 68/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν.8204) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7) 

 

Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ή χωνευτή πλήρης, αποτελουμένη από σιδηρούν κιβώτιον μετά 
ατράκτου και θύρας ,πλαστικού σωλήνα  διαμέτρου 3/4ins, μήκους 20 m, κρουνό διαμετρ3/4 ins 
μετά ταχυσυνδέσμου, ταχυσύνδεσμο διαμετρ.  3/4ins, και πυροσβεστικό αυλό ρυθμιζόμενο για 
σωλήνα διαμέτρ.  3/4ins,'οπως αναφερεται στις τεχνικές προδιαγραφές,ήτοι πυροσβεστική φωλιά 
και μικρουλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως παραδοτέα 
σε λειτουργία.   ( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν είκοσι τρία ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 123.88€ 

 

Άρθρο A.T. 106: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8202.2) 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 6 kg  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 19 ) 

 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς 
του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη Γομώσεως 6 kg  

 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα οκτώ ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 78.00€ 

 

Άρθρο A.T. 107: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8201.1.2 ) 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 019 (100,00%)) 

 

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα 

αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 45.00€ 

 

Άρθρο A.T. 108: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.Ν4.1) 

Αεραγωγός, κυκλικής διατομής από αλουμίνιο ονομαστικής 
διαμέτρου 150 mm 
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 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 39) 

 

Αεραγωγός, κυκλικής διατομής από αλουμίνιο ονομαστικής διαμέτρου 150 mm. Με τα ειδικά 
εξαρτήματα συνδέσεως, τα υλικά και τα μικρουλικά και με την εργασία τοποθετήσεως για 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 15.00€ 

 

Άρθρο A.T. 109: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν.8561.Ν2) 

Ανεμιστήρας εξαερισμού, παροxής 150 m3/h, διαμέτρου 100mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 39) 

 

Ανεμιστήρας εξαερισμού, παροxής 150 m3/h, διαμέτρου 100mm, πλήρης, με τα μικροϋλικά κλπ 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε κανονική 
λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 95.00€ 

 

Άρθρο A.T. 110: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.3.N1Α) 

Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A 1/4'' 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 32) 

 

Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A για συστήματα VRV,  σύμφωνα με τις προδιαγραφές  EN 12735-
1, 1/4'' 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 6.00€ 

 

Άρθρο A.T. 111: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.3.N2Α) 

Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A 3/8'' 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 32) 

 

Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A για συστήματα VRV,  σύμφωνα με τις προδιαγραφές  EN 12735-
1, 3/8'' 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 8.00€ 
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Άρθρο A.T. 112: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.3.N3Α) 

Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A 1/2'' 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 32) 

 

Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A για συστήματα VRV,  σύμφωνα με τις προδιαγραφές  EN 12735-
1, 1/2'' 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 10.00€ 

 

Άρθρο A.T. 113: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.3.N4Α) 

Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A 5/8'' 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 32) 

 

Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A για συστήματα VRV,  σύμφωνα με τις προδιαγραφές  EN 12735-
1, 5/8'' 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 11.00€ 

 

Άρθρο A.T. 114: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.3.N5Α) 

Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A 3/4'' 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 32) 

 

Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A για συστήματα VRV,  σύμφωνα με τις προδιαγραφές  EN 12735-
1, 3/4'' 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 12.00€ 

 

Άρθρο A.T. 115: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.3.N7Α) 

Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A 1 1/8'' 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 32) 

 

Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A για συστήματα VRV,  σύμφωνα με τις προδιαγραφές  EN 12735-
1, 1 1/8'' 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ 
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 (Αριθμητικώς): 16.00€ 

 

Άρθρο A.T. 116: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.3.N7.1Α) 

Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A 1 3/8'' 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 32) 

 

Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A για συστήματα VRV,  σύμφωνα με τις προδιαγραφές  EN 12735-
1, 1 3/8'' 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα εννιά ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 19.00€ 

 

Άρθρο A.T. 117: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.120.1) 

Διακλαδωτήρας (joint) σωληνώσεων για σωληνώσεις κυκλοφορίας 
ψυκτικού υγρού-αερίου-ανάκτησης θερμότητας συστήματος VRV 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7) 

 

Διακλαδωτήρας (joint) σωληνώσεων για σωληνώσεις κυκλοφορίας ψυκτικού υγρού-αερίου-
ανάκτησης θερμότητας συστήματος VRV, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο  

 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν ογδόντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 180.00€ 

 

Άρθρο A.T. 118: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.120.2) 

Συλλέκτης συστήματος VRV 8 παροχών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 7) 

 

Συλλέκτης συστήματος VRV 8 παροχών, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο  

 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 250.00€ 
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Άρθρο A.T. 119: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8042.1.1) 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 32 
mm πιέσεως λειτουργίας 6 atm γιά 20 C 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-8) 

 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 32 mm πιέσεως λειτουργίας 6 
atm για 20 C, για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλη κόλλας ή με σύνδεση με 
διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως 
τοποθετημένος. Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά 
συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

(1 m) 

Υλικά:   

Πλαστικός σωλήνας Φ 32 mm από P.V.C.αυξημένος κατά 30% για ειδικά τεμάχια μικροϋλικά  
στερεώσεως κλπ 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 12.00€ 

 

Άρθρο A.T. 120: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.1Α1) 

Εσωτερική μονάδα απ ευθείας εκτόνωσης  δαπέδου 2,2 KW  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 33) 

 

Εσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού απ ευθείας εκτόνωσης δαπέδου. H μονάδα θα είναι 
κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας 
θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα θα είναι 
πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, χειριστήριο κ.λ.π) καθώς 
και την εργασία τοποθέτησης,σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης, για την ομαλή και αυτο ματη 
λειτουργία.    

 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια τριακόσια ενενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1390.00€ 

 

Άρθρο A.T. 121: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.22Α) 

Εσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού  απ ευθείας εκτόνωσης 
δαπεδου 2,8 KW  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 33) 

 

Εσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού  δαπεδου απ ευθείας εκτόνωσης. H μονάδα θα είναι 
κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας 
θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα θα είναι 
πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση,επίτοιχο χειριστήριο  κ.λ.π) 
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καθώς και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης, για την ομαλή και αυτο 
ματη λειτουργία.   

  

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια τετρακόσια πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1450.00€ 

 

Άρθρο A.T. 122: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.23Α1) 

Εσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού  απ ευθείας εκτόνωσης 
δαπεδου 3,6 KW  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 33) 

 

Εσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού  δαπεδου απ ευθείας εκτόνωσης. H μονάδα θα είναι 
κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας 
θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα θα είναι 
πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση,επίτοιχο χειριστήριο κ.λ.π) 
καθώς και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης, για την ομαλή και 
αυτοματη λειτουργία.    

  

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια τετρακόσια ενενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1490.00€ 

 

Άρθρο A.T. 123: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.21Α2) 

Εσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού  απ ευθείας εκτόνωσης 
δαπεδου 4,5 KW  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 33) 

 

Εσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού  δαπεδου απ ευθείας εκτόνωσης. H μονάδα θα είναι 
κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας 
θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα θα είναι 
πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση,επίτοιχο χειριστήριο κ.λ.π) 
καθώς και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης, για την ομαλή και 
αυτοματη λειτουργία.    

  

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια πεντακόσια πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1550.00€ 
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Άρθρο A.T. 124: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.24Α1) 

Εσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού  απ ευθείας εκτόνωσης 
δαπεδου 5,6 KW  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 33) 

 

Εσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού  δαπεδου απ ευθείας εκτόνωσης. H μονάδα θα είναι 
κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας 
θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα θα είναι 
πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση,επίτοιχο χειριστήριο κ.λ.π) 
καθώς και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης,για την ομαλή και 
αυτοματη λειτουργία.    

  

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια πεντακόσια ενενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1590.00€ 

 

Άρθρο A.T. 125: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.25Α) 

Εσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού  απ ευθείας εκτόνωσης 
δαπεδου 7,1 KW  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 33) 

 

Εσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού  δαπεδου απ ευθείας εκτόνωσης. H μονάδα θα είναι 
κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας). Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας 
θα είναι αυτές που αναφέρονται στις προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα θα είναι 
πλήρης με ολα τα υλικά όργανα και εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση,επίτοιχο χειριστήριο κ.λ.π) 
καθώς και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης, για την ομαλή και 
αυτοματη λειτουργία.    

  

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια εξακόσια σαράντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1640.00€ 

 

Άρθρο A.T. 126: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9533.51) 

Επίτοιχο ηλεκτρονικό χειριστήριο εσωτερικών μονάδων συστήματος 
VRV   

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 62) 

 

Επίτοιχο ηλεκτρονικό χειριστήριο εσωτερικών μονάδων συστήματος VRV heat recovery όπως στα 
σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πενήντα πέντε ευρώ 
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 (Αριθμητικώς): 155.00€ 

 

Άρθρο A.T. 127: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8574.4Α) 

Εξωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού απ ευθείας εκτόνωσης 
τυπου αντλίας θερμοτητας Qψυξης=73.50 ΚW  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 37) 

 

Εξωτερική μονάδα τύπου  αντλίας θερμότητας 73.50KW  ειδικής κατασκευής έτσι ώστε να μπορεί 
να συνεργαστεί απρόσκοπτα με τις προβλεπόμενες εσωτερικές μονάδες απευθείας εκτόνωσης. H 
μονάδα θα είναι κατάλληλη για ψύξη-θέρμανση (αντλια θερμότητας) και καταλλήλη για υπαίθρια 
τοποθέτηση.Η θερμαντική και η ψυκτική ισχύς της μονάδας θα είναι αυτές που αναφέρονται στις 
προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα θα είναι πλήρης με όλα τα υλικά, όργανα και 
εξαρτήματα (ηλεκτρική καλωδίωση, συνδεσμολογία εσωτερικής -εξωτερικής μονάδας) καθώς και 
την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκαταστάσεως, για την ομαλή και αυτόματη 
λειτουργία.    

  

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα επτά χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 17800.00€ 

 

Άρθρο A.T. 128: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8548.1) 

Στόμιο οροφής τύπου disk valve, απαγωγής αέρα από αλουμίνιο 
διαμέτρου Φ 200mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ Ν8548.1) 

 

Στόμιο οροφής τύπου disk valve, απαγωγής αέρα από αλουμίνιο διαμέτρου Φ 200mm, δηλαδή 
υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκατάστασης και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα οκτώ ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 48.00€ 

 

Άρθρο A.T. 129: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ8766.3.
1) 

Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3Χ1.5 mm2, χάλκινων 
αγωγών ορατό η εντοιχισμένο 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46) 

 

Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3Χ1.5 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισμένο, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά 
στηρίγματα η αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και 
οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των 
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τηςεγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και επτά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5.07€ 

 

Άρθρο A.T. 130: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8766.3.2) 

Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46) 

 

Καλώδιο τύπου ΝΥM χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση 
υλικών και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, 
καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του 
κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και 
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 mm2  

( 1 m )  Μέτρο  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5.42€ 

 

Άρθρο A.T. 131: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ8766.3.
4) 

Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3Χ6 mm2, χάλκινων 
αγωγών ορατό η εντοιχισμένο 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46) 

 

Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3Χ6 mm2, χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισμένο, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά 
στηρίγματα η αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και 
οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των 
άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα τηςεγκαταστάσεως) και πλήρους εγκαταστάσεως. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 8.21€ 

 

Άρθρο A.T. 132: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8774.1.6) 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 
1X16 mm2 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47) 

 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση 
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των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση 
παραδοτέο σε κανονική λειτουργία Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 16 mm2 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 6.25€ 

 

Άρθρο A.T. 133: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8774.3.2) 

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατομής 3Χ2.5 mm2, ορατό η 
εντοιχισμένο 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 102) 

 

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατομής 3Χ2.5 mm2, ορατό η εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, 
πέδιλα,κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα, η αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επι 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5.74€ 

 

Άρθρο A.T. 134: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8774.3.4) 

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατομής 3Χ6 mm2, ορατό η 
εντοιχισμένο 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 102) 

 

Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατομής 3Χ6 mm2, ορατό η εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, 
πέδιλα,κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα, η αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επι 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 9.20€ 

 

Άρθρο A.T. 135: 

(ΧΡΣΧΡΣΑΤΗΕ 
8774.4.1) 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερο 
μειωμένης διατομής Διατομής 3 X 25+16 mm2 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ47) 

 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερο μειωμένης διατομής Διατομής 3 
X 25+16 mm2 

Τριπολικό με ουδέτερη             



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 78/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

             μειωμένης διατομής  Διατομής  3 Χ 25 + 16     mm2  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι τρία ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 23.35€ 

 

Άρθρο A.T. 136: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8774.5.3) 

Καλώδιο τύπου NYY τετραπολικό διατομής 4Χ4 mm2, ορατό η 
εντοιχισμένο 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47) 

 

Καλώδιο τύπου NYY τετραπολικό διατομής 4Χ4 mm2, ορατό η εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση υλικών και μικρουλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, 
πέδιλα,κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα, η αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επι 
τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτηση, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της 
εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 8.90€ 

 

Άρθρο A.T. 137: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8774.6.2) 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 
2,5 mm2 

 

 (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 

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και 

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 

λειτουργία. 

 

Yλικά 

α. Καλώδιο NYY  5 Χ 2,5          mm2 

    820. 6. 2                       m    1,05x            1,5325 =          1,61 

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              1,61 =          0,16 

Εργασία 

             Τεχν (003)             h    0,16x             19,87 =          3,18 

             Βοηθ (002)             h    0,16x             16,84 =          2,69 

                                                      -------------------------- 

                                                      Αθροισμα              7,64  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 79/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 (Αριθμητικώς): 7.64€ 

 

Άρθρο A.T. 138: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8774.6.4) 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 
Χ 6 mm2  

 

 (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 κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση 
των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση 
παραδοτέο σε κανονική λειτουργία  Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6 mm2. 

  

( 1 m )  Μέτρο  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 11.43€ 

 

Άρθρο A.T. 139: 

(ΧΡΣσχ ΑΤΗΕ 
8774.6 ) 

Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό, διατομής 5 Χ 10 mm2, ορατό ή 
εντοιχισμένο 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47) 

 

Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό, διατομής 5 Χ 10 mm2, ορατό ή εντοιχισμένο. 

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

(1 m) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 14.50€ 

 

Άρθρο A.T. 140: 

(ΧΡΣσχ ΑΤΗΕ 
8774.6.Ν1 ) 

Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό, διατομής 5Χ16 mm2, ορατό ή 
εντοιχισμένο 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-102) 

 

Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό, διατομής 5Χ16 mm2, ορατό ή εντοιχισμένο. 

Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία 
εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 80/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα 
εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε  κανονική λειτουργία. 

(1 m) 

Υλικά:   

α. Καλώδιο NYY 5 Χ 16 mm2  

(820.6.6) m 1,05 * 6,50 = 6,83   

β. Μικροϋλικά 

0,10 του α  0,10 * 6,83 = 0,68   

Εργασία:   

Τεχν (003) h 0,24 * 20,42 = 4,90   

Βοηθ (002) h 0,24 * 17,31 = 4,15   

                                                       --------------------------  

Άθροισμα      16,57   

Τιμή ενός  m  ευρώ #     16,57     

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ και πενήντα επτά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 16.57€ 

 

Άρθρο A.T. 141: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8732.1.3) 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 16 mm,ορατός η 
εντοιχισμένος 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 041 (100,00%)) 

 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 16 mm,ορατός η εντοιχισμένος, δηλαδή 
σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια η καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 3.98€ 

 

Άρθρο A.T. 142: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.1) 

Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου κατά IEC για χρήση σε 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Φ16 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ Ν\8733.6.2.1) 

 

Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου κατά IEC για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Φ16 
mm,  δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα εξαρτήματα (μούφες, στηρίγματα και ράγες 
στηριγμάτων), μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4.90€ 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 81/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Άρθρο A.T. 143: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.3) 

Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου κατά IEC για χρήση σε 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Φ25 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ Ν\8733.6.2.3) 

 

Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου κατά IEC για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Φ25 
mm,  δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα εξαρτήματα (μούφες, στηρίγματα και ράγες 
στηριγμάτων), μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5.60€ 

 

Άρθρο A.T. 144: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.6) 

Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου κατά IEC για χρήση σε 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Φ50 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ Ν\8733.6.2.6) 

 

Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου κατά IEC για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Φ50 
mm,  δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα εξαρτήματα (μούφες, στηρίγματα και ράγες 
στηριγμάτων), μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7.15€ 

 

Άρθρο A.T. 145: 

(ΧΡΣΝΑΗΛΜ 
Ν1.60.20.40.13) 

Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο (HDPE) για χρήση σε 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εντός εδάφους διαμέτρου DN 100 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5) 

 

Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο (HDPE) για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εντός 
εδάφους διαμέτρου DN 100 mm. Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και 
των ειδικών τεμαχίων και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 8.20€ 

 

Άρθρο A.T. 146: 

(ΧΡΣΜ -8735.2.3) 

Κυτίο διακλαδώσεως, πλαστικό διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 
100mm 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 82/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-41) 

 

Κυτίο διακλαδώσεως, πλαστικό διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 x 100 mm ορατό ή εντοιχισμένο, 
δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικροϋλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, καννάβι, μίνιο, ξύλινα τακάκια, 
βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

 (1 τεμ) 

 Υλικά:   

  α. Κυτίο  Πλαστικό Φ 100 Χ 100mm           

          (802.2.3)                 τεμ    1,05 *        0,600=       0,63   

  β. Μικροϋλικά  0,05  του α  

                                             0,05 *            0,63=       0,03   

 Εργασία:   

                      Τεχν         (003)  h  0,14 *           20,42=       2,86   

                      Βοηθ         (002)  h  0,14 *           17,31=       2,42   

                                                        --------------------------  

                                                      Άθροισμα             5,94 

Τιμή ενός τεμ ευρώ #                                                       5,94     

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5.94€ 

 

Άρθρο A.T. 147: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8799.6.5.2) 

Εσχαρα καλωδιων γαλβανισμενη υψους 50μμ και πλατους 200μμ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 041 (100,00%)) 

 

Εσχαρα καλωδιων γαλβανισμενη υψους 50μμ και πλατους 200μμ 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 22.28€ 

 

Άρθρο A.T. 148: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8799.6.5.1) 

Εσχαρα καλωδιων γαλβανισμενη υψους 50μμ και πλατους 100μμ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 041 (100,00%)) 

 

Εσχαρα καλωδιων γαλβανισμενη υψους 50μμ και πλατους 100μμ 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα εννιά ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 19.10€ 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 83/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

Άρθρο A.T. 149: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8827.3.2) 

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 Α 
-   

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49) 

 

Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου και 
μικροϋλικών εγκατάσταση και σύνδεση  SCHUKO - Εντάσεως 16 Α -   

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα εννιά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 14.69€ 

 

Άρθρο A.T. 150: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ\ 
8826.3.2) 

Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO, εντάσεως 16Α 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 49) 

 

Ρευματοδότης  χωνευτός με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά 

εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία 

 

Yλικά 

α. Ρευματοδότης  SCHUKO 

  0 

εντάσεως  16   Α 

    831. 3. 2                     τεμ    1,00x               1,9 =          1,90 

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              1,90 =          0,19 

Εργασία 

             Τεχν (003)             h    0,35x             19,87 =          6,95 

                                                      -------------------------- 

                                                      Αθροισμα              9,04 

 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και τέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 9.04€ 

 

Άρθρο A.T. 151: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8739.2) 

Κουτί ενδοδαπέδιο με 4 διπλούς ρευματοδότες με κάλυμμα  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΧΡΣΑΤΗΕ Ν8739) 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 84/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Κουτί ενδοδαπέδιο με 4 διπλούς ρευματοδότες με κάλυμμα. Δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και 
εργασία εγκατάστασης και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 90.00€ 

 

Άρθρο A.T. 152: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8736.2.1) 

Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό κυτίο 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 4S) 

 

Κυτίο οργάνων διακοπής (διακριτού, ρευματοδότου, επαφής σημάνσεως κλπ) ορατό ή 
εντοιχισμένο, δηλαδή κυτίο και μικρουλικά (γύψος, μονωτική πίσσα κλπ) επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως, πλαστικό κυτίο 

 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4.47€ 

 

Άρθρο A.T. 153: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8177.1) 

Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8177.1) 

 

Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, 
σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, δοκιμή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 80.00€ 

 

Άρθρο A.T. 154: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.1) 

Φωτιστικό σώμα  (L1) κυκλικό, κρεμαστό δαχτυλιδοειδούς σχήματος, 
διαμέτρου 60cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59) 

 

Φωτιστικό σώμα  (L1) κυκλικό, κρεμαστό δαχτυλιδοειδούς σχήματος, διαμέτρου 60cm με κέλυφος 
από εξωθημένο αλουμίνιο, κάλυμμα οπάλ PMMA, και λαμπτήρα led 34W, 3000K, 135lm/W, 
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία εγκατάστασης φωτιστικού και λαμπτήρα, σύνδεσης, 
δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια ογδόντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 280.00€ 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 85/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

Άρθρο A.T. 155: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.2) 

Φωτιστικό σώμα  (L2) επίτοιχο άμεσου-έμμεσου φωτισμού με 2 
λαμπτήρες Ε27 save energy, IP44 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59) 

 

Φωτιστικό σώμα  (L2) επίτοιχο άμεσου-έμμεσου φωτισμού με 2 λαμπτήρες Ε27 save energy, IP44 
από χυτό αλουμίνιο με διάφανο γυαλί, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία εγκατάστασης 
φωτιστικού και λαμπτήρα, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν τριάντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 135.00€ 

 

Άρθρο A.T. 156: 

(ΧΡΣΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.3A) 

Φωτιστικό σώμα  (L3) τύπου spot ψευδοροφής τετράγωνο 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59) 

 

Φωτιστικό σώμα  (L3) τύπου spot ψευδοροφής τετράγωνο με λαμπτήρα led 5,5-7,5W, 220V AC, 
με τροφοδοτικό, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία εγκατάστασης φωτιστικού και 
λαμπτήρα, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 45.00€ 

 

Άρθρο A.T. 157: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.4) 

Φωτιστικό σώμα (L4) επίτοιχο άμεσου-έμμεσου φωτισμού, top led 
2x10W 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59) 

 

Φωτιστικό σώμα (L4) επίτοιχο άμεσου-έμμεσου φωτισμού, top led 2x10W, 3000K, 2110lm, 
CRI>80, 220V με ενσωματωμένο τροφοδοτικό, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία 
εγκατάστασης φωτιστικού και λαμπτήρα, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε κανονική 
λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 95.00€ 

 

Άρθρο A.T. 158: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.5) 

Ράγα ανάρτησης (L5) εκθεμάτων με ενσωματωμένη ράγα φωτισμού 
12V 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59) 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 86/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Ράγα ανάρτησης (L5) εκθεμάτων με ενσωματωμένη ράγα φωτισμού 12V ανάρτησης spot με το 
βραχίονα και το τροφοδοτικό, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία εγκατάστασης ράγας, 
υλικά και μικρϋλικά, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 50.00€ 

 

Άρθρο A.T. 159: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.6) 

Φωτιστικό σώμα (L6) τύπου spot ράγας 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59) 

 

Φωτιστικό σώμα (L6) τύπου spot ράγας ρυθμιζόμενης στόχευσης με ανακλαστήρα αλουμινίου, led 
12V, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία εγκατάστασης φωτιστικού και λαμπτήρα, 
σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 35.00€ 

 

Άρθρο A.T. 160: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.7) 

Φωτιστικό σώμα (L7) εξωτερικού χώρου τύπου προβολέα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59) 

 

Φωτιστικό σώμα (L7) εξωτερικού χώρου τύπου προβολέα με ανακλαστήρα από ανoδειωμένο 
αλουμίνιο και λαμπτήρα led 100W 4000K 8K, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία 
εγκατάστασης φωτιστικού και λαμπτήρα, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε κανονική 
λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν τριάντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 135.00€ 

 

Άρθρο A.T. 161: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.9) 

Φωτιστικό σώμα (L9) ενδοδαπέδιο (in ground) εξωτερικού χώρου 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59) 

 

Φωτιστικό σώμα (L9) ενδοδαπέδιο (in ground) εξωτερικού χώρου από χυτοπρεσσαριστό 
ορείχαλκο με αμμοβολισμένο γυαλί ασφαλείας, IP66, διατομής 176mm με led 1.50W-230lm με 
ενσωματωμένο τροφοδοτικό, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία εγκατάστασης φωτιστικού 
και λαμπτήρα, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 75.00€ 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 87/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

Άρθρο A.T. 162: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.11) 

Φωτιστικό σώμα (L11) εξωτερικού χώρου κρεμαστό τύπου καμπάνας 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59) 

 

Φωτιστικό σώμα (L11) εξωτερικού χώρου κρεμαστό τύπου καμπάνας με λαμπτήρα led E27, 
διαμέτρου 25cm, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία εγκατάστασης φωτιστικού και 
λαμπτήρα, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν τριάντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 135.00€ 

 

Άρθρο A.T. 163: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.14A) 

Φωτιστικό σώμα (L14) χωνευτό ψευδοροφής 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59) 

 

Φωτιστικό σώμα (L14) χωνευτό ψευδοροφής με λαμπτήρα led 6.8W, δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά και εργασία εγκατάστασης φωτιστικού και λαμπτήρα, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση 
σε κανονική λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 45.00€ 

 

Άρθρο A.T. 164: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9.12Α) 

Κρυφός φωτισμός με ταινία led με το τροφοδοτικό 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 59) 

 

Κρυφός φωτισμός με ταινία led με το τροφοδοτικό και εργασία πλήρους εγκατάστασης. Δηλαδή 
προμήθεια μεταφορά και εργασία εγκατάστασης ταινίας και τροφοδοτικού, σύνδεσης, δοκιμών και 
παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 30.00€ 

 

Άρθρο A.T. 165: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8983.Ν3Α) 

Φωτιστικό σώμα τοίχου, τύπου πλαφονιέρας με λαμπτήρα 
φθορισμού 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 60) 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 88/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Φωτιστικό σώμα τοίχου, τύπου πλαφονιέρας με λαμπτήρα φθορισμού με όλα τα απαραίτητα 
όργανα έναυσης και εργασία πλήρους εγκατάστασης. Δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εργασία 
εγκατάστασης φωτιστικού και λαμπτήρα, σύνδεσης, δοκιμών και παράδοση σε κανονική 
λειτουργία.   

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 60.00€ 

 

Άρθρο A.T. 166: 

(ΧΡΣΗΜ107) 

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αυτόνομο Φωτισμού και σήμανσης 
οδεύσεων διαφυγής επίμηκες, προστασίας ΙΡ 20 Με λαμπτήρα 
φθορισμού 8 W και συσωρευτή 3,6 V/1,5 Ah, αυτονομίας 90 min 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ Ν\8989.1.1.1) 

 

Φωτιστικό ασφαλείας αυτόνομο,  φωτισμού και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής,  με λαμπτήρες και 
διαφανές  κάλυμμα,  τοίχου ή οροφής,  συνεχούς λειτουργίας,  με κύρια τροφοδοσία  230 VAC  
από το δίκτυο  και εφεδρική, από  μονάδα  επαναφορτιζόμενου συσσωρευτή Νi-Cd,  διάταξη 
αυτόματης μεταγωγής,  κομβίο ελέγχου και  ένδειξη LED φόρτισης, σύμφωνο προς τις απαιτήσεις 
των ΕΝ 60598 και ΕΝ 61000,  πλήρες, αποτελούμενο από βάση  με ενσωματωμένα  όργανα αφής,  
μονάδα εφεδρικής τροφοδοσίας με συσσωρευτή,  λοιπές διατάξεις,  λαμπτήρα και λοιπά υλικά και 
μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμή και παράδοση σε κανονική 
λειτουργία. 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα εννιά ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 59.24€ 

 

Άρθρο A.T. 167: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8841.253.6) 

Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης  ''ΓΠ-ΙΣΟΓΕΙΟΥ''  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52) 

 

Ηλεκτρικός πίνακας σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές 
πλήρης, αποτελούμενος από το ερμάριο, τη θύρα τη μετώπη, τη μπάρα χαλκού, με όλα τα όργανα 
του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) και με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές 
εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής 
συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με 
βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή 
προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως 
των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και 
παράδοση σε λειτουργία. 

    

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο  

 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες εκατό ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 2100.00€ 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 89/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

Άρθρο A.T. 168: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8841.253.8) 

Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης ''Α1.Π'' ΠΙΝΑΚΑΣ  Α ΟΡΟΦΟΥ  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52) 

 

Ηλεκτρικός πίνακας σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές 
πλήρης, αποτελούμενος από το ερμάριο, τη θύρα τη μετώπη, τη μπάρα χαλκού, με όλα τα όργανα 
του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) και με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές 
εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής 
συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με 
βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή 
προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, 
εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως 
των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και 
παράδοση σε λειτουργία.  

   

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο  

 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια τετρακόσια εξήντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1465.00€ 

 

Άρθρο A.T. 169: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8840.1) 

Ηλεκτρικός πίνακας Κλιματισμού, τύπου πίλλαρ ΙΡ65 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 52) 

 

Ηλεκτρικός πίνακας Κλιματισμού, τύπου πίλλαρ ΙΡ65  με όλα τα όργανα ισχύος, προστασίας, 
ενδείξεων, αυτοματισμού και ελέγχου, σύμφωνα με την περιγραφή, τις προδιαγραφές και τα 
σχέδια, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, συνδέσεως των 
εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε 
λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πεντακόσια πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 550.00€ 

 

Άρθρο A.T. 170: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8801.1.1) 

Διακόπης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός, 
τάσεως 250 V 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 049 (100,00%)) 

 

Διακόπης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός, τάσεως 250 V, με το κυτίο, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση. 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 90/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 16.00€ 

 

Άρθρο A.T. 171: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ8801.1.
4) 

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A κομιτατέρ η αλλέ 
ρετούρ τάσεως 250 V 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 049 (100,00%)) 

 

Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A κομιτατέρ η αλλέ ρετούρ τάσεως 250 V, με το 
κυτίο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση,εγκατάσταση και σύνδεση. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα οκτώ ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 18.00€ 

 

Άρθρο A.T. 172: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8749.1) 

Φρεάτιο διαστάσεων 40Χ40 cm διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 10 100% ) 

 

Φρεάτιο διαστάσεων 40X40 cm διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων. Στη τιμή μονάδας 
περιλαμβάνονται:  

• η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 

• η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  

• στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού 
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία 
(διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 

• η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν ογδόντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 180.00€ 

 

Άρθρο A.T. 173: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9347.2) 

Σύνδεση μετρητού Δ.Ε.Η. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ52 100%) 

 

Σύνδεση μετρητού Δ.Ε.Η. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 754.60€ 

 

Άρθρο A.T. 174: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9341.3.1 ) 

Χάλκινος γειωτής τύπου 'Ε' σύνδεση με χάλκινο αγωγό Cu25mm2 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 91/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45) 

 

Χάλκινος γειωτής τύπου 'Ε' σύνδεση με χάλκινι αγωγό Cu25mm2 με δύο σφιγκτήρες χαλκού. 
Προμήθεια, εγκατάσταση με υλικά και μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως.   

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια τετρακόσια πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1450.00€ 

 

Άρθρο A.T. 175: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 9340.3) 

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45) 

 

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός 
τρέχοντος μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του υπογείου δικτύου 
γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς.  Διατομής 16 mm2  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 8.60€ 

 

Άρθρο A.T. 176: 

(ΟΙΚ20.10) 

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. 

 

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): τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4.50€ 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 92/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Άρθρο A.T. 177: 

(ΟΔΟΑ-2) 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1123Α) 

 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε 
νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης 
εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το 
υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με 
παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 

 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των 
πρανών και του πυθμένα τους, 

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια 
των γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου 

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

• η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες, 

• η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της 
σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών 

• η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες 
τελικές ή προσωρινές θέσεις 

• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των 
χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, 
όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

• η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη ‘στρώση έδρασης οδοστρώματος’ μέχρι 
του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), 
όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 
πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

• οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, 
που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση 
συμπύκνωσης 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 93/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια 
ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 
τοπικούς περιορισμούς. 

 

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου. 

 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη 
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0.70€ 

 

Άρθρο A.T. 178: 

(ΧΡΣATHE 
Ν8954.2.9Β) 

Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης της αέργου ισχύος 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 86) 

 

Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης της αέργου ισχύος με τεχνικά χαρακτηριστικά:                                                                                            
Ισχύς βαθμίδων: 1.875-3,75-7,5-7,5-15 

Βήματα:19 

Διαστάσεις: 610*215*450mm 

Ονομαστική τάση: 400Vac (Max υπέρταση 1.1 Un) 

Συχνότητα: 50Hz 

Ονομαστική ισχύς: 14 εως 1130 KVar/415V 

Βοηθητική τάση: 110Vac μέσω Μ/Σ τάσης  

Θερμοκρασία λειτουργίας:-10°C/+50°C 

Κιβώτιο: Από λαμαρίνα 2mm εποξειδικής βάσης πούδρας RAL 7032 

Αερισμός: Φυσικός, σειρά S. Με ανεμιστήρα 

Διακόπτης απομόνωσης: Τριπολικός με μανδάλωση πόρτας 

Σύνδεση καλωδίων:  Τύπος S: από πάνω Τύπος M: από πάνω Τύπος I: από κάτω Τύπος L:από 
κάτω 

Καλώδια: Τύπου N07VK 

Ρελέ Πυκνωτών: Τα ρελέ πυκνωτών είναι εφοδιασμένα με αντιστάσεις περιορισμού ρεύματος 
ζεύξης.  

Τάση πηνίου: 110V 

Ασφάλειες: Aσφάλειες τύπου NH00 για κάθε βαθμίδα πυκνωτών. Τα βοηθητικά κυκλώματα 
ασφαλίζονται επίσης. 

Πυκνωτές: Ξηρού τύπου, αυτοθεραπευόμενοι, χωρίς αλογόνα, με προστασία πίεσης και 
αντιστάσεις εκφόρτισης. Σειράς VRC 440V AC 

Ρυθμιστής Αέργου ισχύος: Τροφοδοσία μέσω Μ/Σ   

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση, υλικά, μικρουλικά, καλωδιώσεις και παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία.  



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 94/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια πεντακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1500.00€ 

 

Άρθρο A.T. 179: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8768.11) 

Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 6, 4 ζευγών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 48) 

 

Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, GATEG. 6, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικών επί τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 3.20€ 

 

Άρθρο A.T. 180: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8797.11) 

Τηλεφωνικό καλώδιο ΟΤΕ A-02YS(L)2Y 10 Χ 2 Χ 0,8 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 48) 

 

Τηλεφωνικό καλώδιο ΟΤΕ A-02YS(L)2Y 10 Χ 2 Χ 0,8 mm  κατάλληλο  γιά 

τοποθέτηση  σε εξωτερικό χώρο  και για απευθείας ταφή στο  έδαφος δηλαδή αγωγός και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, δοκιμών γιά πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 3.10€ 

 

Άρθρο A.T. 181: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8732.1.3) 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 16 mm,ορατός η 
εντοιχισμένος 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 041 (100,00%)) 

 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 16 mm,ορατός η εντοιχισμένος, δηλαδή 
σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια η καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και οκτώ λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4.08€ 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 95/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Άρθρο A.T. 182: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8732.1.4) 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 23 mm,ορατός η 
εντοιχισμένος 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 41) 

 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 23 mm,ορατός η εντοιχισμένος, δηλαδή 
σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια η καμπύλα και μικρουλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως κλπ. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και ένα λεπτό 

 (Αριθμητικώς): 5.01€ 

 

Άρθρο A.T. 183: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.3) 

Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου κατά IEC για χρήση σε 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Φ25 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ Ν\8733.6.2.3) 

 

Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου κατά IEC για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Φ25 
mm,  δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα εξαρτήματα (μούφες, στηρίγματα και ράγες 
στηριγμάτων), μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5.60€ 

 

Άρθρο A.T. 184: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8994.6.2) 

Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 45 Κατηγορίας 6  Βύσματος 
τύπου RJ 45 Διπλή 2xRJ45 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 61) 

 

Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 45, κατηγορίας 6, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 και 
EIA/TIA 568A,  κατάλληλη για δίκτυο δομημένης καλωδίωσης τηλεφώνων και δεδομένων, χωνευτή 
ή επίτοιχη, με το κυτίο, πλήρης, δηλαδή προσκόμιση, μικροϋλικά και εργασία εγκαταστάσεως, 
συνδέσεως, δοκιμών και πιστοποίησης, παραδοτέα  σε λειτουργία. 

 

Yλικά 

α. Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 45, κατηγορίας 6, 

 διπλή 2xRJ45 

  (Ν\885.6.λ3)                      τεμ    1,00x            9,72 =          9,72 

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              9,72 =          0,97 

Εργασία 

             Τεχν (003)             h    0,50x             19,87 =          9,94 

             Βοηθ (002)             h    0,50x             16,84 =          8,42 

                                                      -------------------------- 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 96/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

                                                      Αθροισμα             29,05  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι εννιά ευρώ και πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 29.05€ 

 

Άρθρο A.T. 185: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8994.6.1) 

Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 45 Κατηγορίας 6  Βύσματος 
τύπου RJ 45 Μονή 1xRJ45 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 61) 

 

Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 45, κατηγορίας 6, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801 και 
EIA/TIA 568A,  κατάλληλη για δίκτυο δομημένης καλωδίωσης τηλεφώνων και δεδομένων, χωνευτή 
ή επίτοιχη, με το κυτίο, πλήρης, δηλαδή προσκόμιση, μικροϋλικά και εργασία εγκαταστάσεως, 
συνδέσεως, δοκιμών και πιστοποίησης, παραδοτέα  σε λειτουργία. 

 

Yλικά 

α. Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 45, κατηγορίας 6, 

 μονή 1xRJ45 

  (Ν\885.6.λ3)                      τεμ    1,00x            8,66 =          8,66 

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              8,66 =          0,87 

Εργασία 

             Τεχν (003)             h    0,30x             19,87 =          5,96 

             Βοηθ (002)             h    0,30x             16,84 =          5,05 

                                                      -------------------------- 

                                                      Αθροισμα             20,54  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 20.54€ 

 

Άρθρο A.T. 186: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8736.2.1) 

Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό κυτίο 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 4S) 

 

Κυτίο οργάνων διακοπής (διακριτού, ρευματοδότου, επαφής σημάνσεως κλπ) ορατό ή 
εντοιχισμένο, δηλαδή κυτίο και μικρουλικά (γύψος, μονωτική πίσσα κλπ) επί τόπου και εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως, πλαστικό κυτίο 

 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4.47€ 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 97/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Άρθρο A.T. 187: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8993.Ν2.1) 

Καμπίνα RACK 42U, 600x600mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 61 ) 

 

Καμπίνα RACK 42U, 600x600mm με εμπρόσθια διαφανή πόρτα από plexiglass, κατασκευή από 
ανοδειωμένο χάλυβα με ηλεκτροστατική βαθή με ανεμιστήρα, τα patch panels 24 θέσεων RJ45, 
τους connectors, τις μετώπες διέλευσης καλωδίων, τα σταθερά ράφια, τα patch cords. Προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση με τα υλικά και μικροϋλικά και την εργασία για παράδοση και κανονική 
λειτουργία 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια εξακόσια πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1650.00€ 

 

Άρθρο A.T. 188: 

(ΧΡΣσχ ΑΤΗΕ 
8993.Ν6) 

Τηλεφωνικος κατανεμητης 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 61) 

 

Τηλεφωνικος κατανεμητης, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης, πλήρως 
εγκατεστημένος και έτοιμος προς λειτουργία. 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια τριάντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 230.00€ 

 

Άρθρο A.T. 189: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9307.21) 

Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με χυτοσιδηρό 
κάλυμμα διαστάσεων 35Χ35 cm, βάθους 35 cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 10 ) 

 

Φρεάτιο  επισκέψεως  από  σκυρόδεμα πάχους 10 cm με χυτοσιδηρό κάλυμμα διαστάσεων 35Χ35 
cm, βάθους 35 cm,  δηλαδή προμήθεια, μεταφορά όλων των υλικών που χρειάζονται, κατασκευή 
ξυλοτύπου, ενσωμάτωση  των  υπογείων  σωλήνων  διελεύσεως  τροφοδοτικών καλωδίων και 
γενικά εκτέλεση κάθε εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των εκσκαφών γιά την πλήρη και  
έντεχνη  κατασκευή  του φρεατίου. 

 

 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 85.00€ 

 

Άρθρο A.T. 190: Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ 
βαρέως τύπου διαμέτρου 2 1/2 ins 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 98/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 9316.6) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5) 

 

Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ δηλαδή προμήθεια μεταφορά και 
τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε οποιαδήποτε θέση με 
τα ειδικά τεμάχια και μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ) που απαιτούνται  βαρέως τύπου διαμέτρου 2 1/2 
ins  

 

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

 (Αριθμητικώς): 23.59€ 

 

Άρθρο A.T. 191: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8797.11.1) 

Καλώδιο HDMI 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 48) 

 

Καλώδιο HDMI δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, δοκιμών γιά 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5.50€ 

 

Άρθρο A.T. 192: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8799.6.5.2) 

Εσχαρα καλωδιων γαλβανισμενη υψους 50μμ και πλατους 200μμ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 041 (100,00%)) 

 

Εσχαρα καλωδιων γαλβανισμενη υψους 50μμ και πλατους 200μμ 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 22.28€ 

 

Άρθρο A.T. 193: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8799.6.5.1) 

Εσχαρα καλωδιων γαλβανισμενη υψους 50μμ και πλατους 100μμ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 041 (100,00%)) 

 

Εσχαρα καλωδιων γαλβανισμενη υψους 50μμ και πλατους 100μμ 

 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 99/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα εννιά ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 19.10€ 

 

Άρθρο A.T. 194: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9601.5) 

Oμοαξωνικό καλώδιο 75 Ω   

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 48) 

 

Oμοαξωνικό καλώδιο 75 Ω σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τοποθετούμενο εντός σωλήνα, ή 
σxάρας καλωδίων, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών, και επιτόπου εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμών, προς πλήρη και κανονική λειτουργία.    

 

( 1 μμ )  Μέτρο Μήκους  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4.75€ 

 

Άρθρο A.T. 195: 

(ΧΡΣΜ -8735.2.3) 

Κυτίο διακλαδώσεως, πλαστικό διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 Χ 
100mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-41) 

 

Κυτίο διακλαδώσεως, πλαστικό διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 100 x 100 mm ορατό ή εντοιχισμένο, 
δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικροϋλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, καννάβι, μίνιο, ξύλινα τακάκια, 
βίδες, μαστοί διαστολές, συστολές, κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

 (1 τεμ) 

 Υλικά:   

  α. Κυτίο  Πλαστικό Φ 100 Χ 100mm           

          (802.2.3)                 τεμ    1,05 *        0,600=       0,63   

  β. Μικροϋλικά  0,05  του α  

                                             0,05 *            0,63=       0,03   

 Εργασία:   

                      Τεχν         (003)  h  0,14 *           20,42=       2,86   

                      Βοηθ         (002)  h  0,14 *           17,31=       2,42   

                                                        --------------------------  

                                                      Άθροισμα             5,94 

Τιμή ενός τεμ ευρώ #                                                       5,94     

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5.94€ 

 

Άρθρο A.T. 196: Κεραιοδότης ραδιοφωνίας - τηλεόρασης, διακλάδωσης, διεύλευσης ή 
τερματικός Πρίζα λήψης R και TV 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 100/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8865.7.2) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 61) 

 

Κεραιοδότης (πρίζα R - TV) κεντρικής κεραίας ραδιοφωνίας - τηλεόρασης, διακλάδω- 

σης, διεύλευσης ή τερματικός, με το κυτίο, πλήρης, δηλαδή προσκόμιση, μικροϋλικά 

και εργασία εγκαταστάσεως και συνδέσεως, παραδοτέος σε λειτουργία. 

 

Yλικά 

α. Κεραιοδότης ραδιοφωνίας - τηλεόρασης, 

διακλάδωσης, διεύλευσης ή τερματικός, 

 πρίζα λήψης R και TV 

 (Ν\846.1.6.λ3)                   τεμ    1,00x             14,92 =         14,92 

β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x             14,92 =          1,49 

Εργασία 

             Τεχν (003)             h    0,10x             19,87 =          1,99 

             Βοηθ (002)             h    0,10x             16,84 =          1,68 

                                                      -------------------------- 

                                                      Αθροισμα             20,08  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ευρώ και οκτώ λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 20.08€ 

 

Άρθρο A.T. 197: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9730.9) 

Κεραία Τ.V. VΗF και UΗF   

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ Ν9730) 

 

Κεραία Τ.V. VΗF και UΗF 75 Ω, όπως περιγράφεται στις Προδιαγραφές, κατάλληλη για λειτουργία 
κεντρικής εγκατάστασης τηλεόρασης,περιλαμβανόμενων του ενισχυτή σήματος,του κατανεμητή 
σήματος,καθώς επίσης και του ιστού στήριξης και των αναγκαίων για την ασφαλή στερέωση και 
στήριξη αυτής,αντιρίδων,κλπ., δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικρουλικών και 
εργασία εγκατάστασης,ασφαλούς στερέωσης,ρύθμισης,δοκιμών και θέσης σε κανονική και πλήρη 
λειτουργία.    

 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 300.00€ 

 

Άρθρο A.T. 198: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.1) 

Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου κατά IEC για χρήση σε 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Φ16 mm 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 101/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ Ν\8733.6.2.1) 

 

Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου κατά IEC για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Φ16 
mm,  δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα εξαρτήματα (μούφες, στηρίγματα και ράγες 
στηριγμάτων), μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4.90€ 

 

Άρθρο A.T. 199: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
8735.2.2) 

Κυτίο διακλαδώσεως, πλαστικό διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 x 80 
mm  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 41) 

 

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά 

(γύψος,  πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, 

συστολές,  κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 

και συνδέσεως. 

 

Yλικά 

α. Κυτίο  Πλαστικό 

          0 

          Φ 80 Χ 80mm 

          0 

 802. 2. 2                              τεμ    1,05x       0,3279 =         0,34 

β. Μικρουλικά  0,05    του α 

                                               0,05x         0,34 =         0,02 

Εργασία 

                      Τεχν         (003)  h    0,12x        19,87 =         2,38 

                      Βοηθ         (002)  h    0,12x        16,84 =         2,02 

                                                      -------------------------- 

                                                      Αθροισμα              4,76  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4.76€ 

 

Άρθρο A.T. 200: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 9339) 

Αγωγός γυμνός χάλκινος μονόκλωνος διατομής 6 mm2 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45) 

 

Αγωγός  γυμνός χάλκινος μονόκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός  
τρέχοντος  μήτρου γυμνού μονόκλωνου χάλκινου αγωγού διατομής 6mm2, για την σύνδεση  του  
υπογείου  δικτύου  γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς. 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 102/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

Υλικά 

Αγωγός γυμνός χάλκυνος μονόκλωνος 

διατομής 6mm2 με την φθορά       (813.1.3) m    1,02x      0,6555 =         0,67 

Εργασία 

                           Τεχν      (003) h    0,10x       19,87 =         1,99 

                           Βοηθ      (002) h    0,10x       16,84 =         1,68 

                                                      -------------------------- 

                                                      Αθροισμα              4,34  

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4.34€ 

 

Άρθρο A.T. 201: 

(ΧΡΣΧΡΣΑΤΗΕ 
8757.2.2) 

Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής 16 mm2 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ45) 

 

Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής 16 mm2 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 6.50€ 

 

Άρθρο A.T. 202: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν2002.1.22) 

Καλώδιο Συστήματος Συναγερμού διατομής 2 Χ 0,22mm2  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ48) 

 

Καλώδιο Συστήματος Συναγερμού διατομής 2 Χ 0,22mm2  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 3.35€ 

 

Άρθρο A.T. 203: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν2002.1.2) 

Καλώδιο Συστήματος Συναγερμού διατομής 4 Χ 0,22mm2  

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ48) 

 

Καλώδιο Συστήματος Συναγερμού διατομής  

4 Χ 0,22mm2  

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 103/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 3.65€ 

 

Άρθρο A.T. 204: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9533.2) 

Σειρηνα συναγερμου 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 049 (100,00%)) 

 

Σειρηνα συναγερμου 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα τέσσερα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 94.00€ 

 

Άρθρο A.T. 205: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ Ν9533) 

Σειρήνα Συνεγαρμού με Φωτεινό Επαναλήπτη (103 dB (A) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-62) 

 

Σειρήνα συναγερμού αναγγελίας κινδύνου πυρκαγιάς με φανό, έντασης 100db/m, συμβατικού 
τύπου, πλήρως εγκατεστημένη με τα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως.  

(1 τεμ) 

 Υλικά:   

  α. Σειρήνα συναγερμού με φανό, έντασης 100db/m 

                                      τεμ   1,00 *        100,12=     100,12   

  β. Μικροϋλικά 0,05 του α                      0,05 *        100,12=       5,01 

 Εργασία:   

              Τεχν (003)                   h   2,00 *         20,42=       40,84   

              Βοηθ (002)                   h   2,00 *         17,31=       34,62   

                                                         --------------------------  

                                                      Άθροισμα           180,59   

Τιμή ενός τεμ ευρώ #                                                     180,59   

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν ογδόντα ευρώ και πενήντα εννιά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 180.59€ 

 

Άρθρο A.T. 206: 

(ΧΡΣΑΤΗΕΝ9600.
4) 

Μαγνητική επαφή (1 ζεύγος) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ62) 

 

Μαγνητική επαφή (1 ζεύγος) 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 104/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 10.00€ 

 

Άρθρο A.T. 207: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν2002.4) 

Πληκτρολόγιο συναγερμού με οθόνη 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ61) 

 

Πληκτρολόγιο συναγερμού με οθόνη 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν τρία ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 103.00€ 

 

Άρθρο A.T. 208: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\9651.2.1) 

Πίνακας συναγερμού αντικλεπτικής προστασίας, συμβατικός   
ζωνών, επεκτάσιμος 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 62) 

 

Πίνακας συναγερμού αντικλεπτικής προστασίας,  συμβατικός, προγραμματιζόμενος από 

ανεξάρτητοπληκτρολόγιο, για ηχητικη και οπτική σήμανση συναγερμού,  αυτόνομος με 

τροφοδοτικό 230 VAC και συσσωρευτές, με εξόδους συναγερμού και λοιπές λειτουργί- 

ες, όπως καθορίζεται στην τεχνική περιγραφή και στις προδιαγραφές πλήρης, δηλαδή 

υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία εγκαταστάσεως,  συνδέσεως, ρυθμίσεων, 

προγραμματισμού και δοκιμών, για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

Υλικά 

α) Πίνακας συναγερμού αντικλεπτικής προστασίας, 

συμβατικός, 

 ζωνών 

  N\965.1.2. 1                    τεμ    1,00x             150,00 =       150,00 

β) Υλικά και μικρουλικά 

   0,05 του α                           0,05 x             150,00 =         7,50 

Εργασία 

                         Τεχν      (003)   h   10,00x       19,87 =       198,70 

                         Βοηθ      (002)   h   10,00x       16,84 =       168,40 

                                                       ------------------------- 

                                                       Αθροισμα           524,60  

 

 

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

 (Αριθμητικώς): 524.60€ 

 

Άρθρο A.T. 209: 

(ΧΡΣσχΝ9600.Ν2) 

Ραντάρ χώρου(διπλής ανιχν.) 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 105/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 (Κωδικός Αναθεώρησης σχΝ9600.Ν2) 

 

ΡΑΝΤΑΡ ΧΩΡΟΥ(διπλής ανιχν.) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα τρία ευρώ και τριάντα εννιά λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 53.39€ 

 

Άρθρο A.T. 210: 

(ΧΡΣσχΑΤΗΕ 
9336.Ν1) 

Καλώδιο ΝΥΜΗΥ (A05VV-F) εύκαμπτο, διατομής: 2 Χ 1,5mm2 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46) 

 

Καλώδιο ΝΥΜΗΥ (A05VV-F) εύκαμπτο, διατομής: 2 Χ 1,5mm2, πλήρως τοποθετημένο. 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 3.65€ 

 

Άρθρο A.T. 211: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
9336.Ν1Α) 

Καλώδιο ΝΥΜΗΥ (A05VV-F) εύκαμπτο, διατομής: 4 Χ 1,5mm2 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 46) 

 

Καλώδιο ΝΥΜΗΥ (A05VV-F) εύκαμπτο, διατομής: 4 Χ 1,5mm2, πλήρως τοποθετημένο. 
Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά συνδέσεως, στερεώσεως κλπ. και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4.30€ 

 

Άρθρο A.T. 212: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.1) 

Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου κατά IEC για χρήση σε 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Φ16 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ Ν\8733.6.2.1) 

 

Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου κατά IEC για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Φ16 
mm,  δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα εξαρτήματα (μούφες, στηρίγματα και ράγες 
στηριγμάτων), μικρουλικά συνδέσεως και στερεώσεως και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4.90€ 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 106/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

Άρθρο A.T. 213: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
9001.Ν1-2.1) 

Ανελκυστήρας  για κυρτή σκάλα, τύπου καρέκλας για εσωτερικό 
χώρο, ωφέλιμο φορτίο 125kg 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 63) 

 

Ανελκυστήρας για κυρτή σκάλα, τύπου καρέκλας για εσωτερικό χώρο, ωφέλιμο φορτίο 125kg, 
ταχύτητα 10cm/sec, μέσο κίνησης οδοντωτός και γρανάζι, κινητήρας 24VDC, ράγα ατσάλινες 
σωλήνες διαμέτρου 56mm/40mm, παροχή 220V. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά και όταν 
υπάρχει διακοπή ρεύματος γιατί διαθέτει επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Προμήθεια, εγκατάσταση 
και σύνδεση με υλικά και μικροϋλικά και παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 7120.00€ 

 

Άρθρο A.T. 214: 

(ΧΡΣΑΤΗΕ 
9001.Ν1-2.2) 

Πλήρως αυτόματη πλατφόρμα, ωφέλιμου φορτίου 250kg, ταχύτητα 
0,10m/sec, με αυτόματο μηχανισμό αναδίπλωσης και αυτόματους 
βραχίονες για πλήρη αυτονομία. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 63) 

 

Πλήρως αυτόματη πλατφόρμα, ωφέλιμου φορτίου 250kg, ταχύτητα 0,10m/sec, με αυτόματο 
μηχανισμό αναδίπλωσης και αυτόματους βραχίονες για πλήρη αυτονομία. Λειτουργεί με 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ώστε να λειτουργεί σε περίπτωση πτώσης της τάσης ή διακοπής 
της ηλεκτροδότησης Διαθέτει ασύρματες μπουτονιέρες κλήσης και αποστολής στις θέσεις στάσης. 
Ολη η κατασκευή είναι σύμφωνη με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και την αντίστοιχη νομοθεσία. 
Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση με υλικά και μικροϋλικά και παράδοση σε κανονική 
λειτουργία. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι χιλιάδες πεντακόσια τριάντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 6530.00€ 

 

Άρθρο A.T. 215: 

(ΧΡΣ-ΗΜ134.1) 

Αποξήλωση υφιστάμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΜ134.1) 

 

Αποξήλωση υφιστάμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μεταφορά τους σε σημείο 
που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια τριακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1300.00€ 

 

Άρθρο A.T. 216: 

(ΟΙΚ73.33.01) 

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

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 107/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 (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). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 31.50€ 

 

Άρθρο A.T. 217: 

(ΟΙΚ73.33.02) 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 
30x30 cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331) 

 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη ‘GROUP 4’, διαστάσεων 20x20 cm, 
οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-
00 ‘Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 
mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 
kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια 
και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά 
πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 33.50€ 

 

Άρθρο A.T. 218: 

(ΟΙΚ73.34.01) 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 
20x20 cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1) 

 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη 
‘GROUP 1’, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-
00 ‘Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές’. 

Περολαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την 
επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα 
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υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το 
αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής 
καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση 
υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά 
πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 33.50€ 

 

Άρθρο A.T. 219: 

(ΧΡΣ-
ΟΙΚ73.16.01Α) 

Επιστρώσεις με πλακίδιο τσιμέντου με σχέδιο παραδοσιακού τύπου 
πλευράς 20cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7317) 

 

Επιστρώσεις με πλακίδιο τσιμέντου με σχέδιο παραδοσιακού τύπου πλευράς 20cm και πάχους 3 
έως 5 cm,  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 3 cm, 
από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, 
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα εννιά ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 19.00€ 

 

Άρθρο A.T. 220: 

(ΧΡΣ-
ΟΙΚ73.16.01Β) 

Επιστρώσεις με πλακίδιο τσιμέντου απλό παραδοσιακού τύπου 
πλευράς 20cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7317) 

 

Επιστρώσεις με πλακίδιο τσιμέντου παραδοσιακού τύπου πλευράς 20cm και πάχους 3 έως 5 cm,  
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 3 cm, από 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, 
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα επτά ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 17.00€ 

 

Άρθρο A.T. 221: 

(ΧΡΣ-ΟΙΚ73.35A) 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από τσιμεντένια πλακίδια παραδοσιακού 
τύπου 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1) 
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Περιθώρια (σοβατεπιά) από τσιμεντένια πλακίδια παραδοσιακού τύπου και  διαστάσεων, 
μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή κόλλα 
πλακιδίων. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης, τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά 
πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 5.00€ 

 

Άρθρο A.T. 222: 

(ΟΙΚ73.16.01) 

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7317) 

 

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, 
τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 16.80€ 

 

Άρθρο A.T. 223: 

(ΧΡΣ-ΟΙΚ73.35) 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από τσιμεντένια πλακίδια 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1) 

 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από τσιμεντένια πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, 
μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή κόλλα 
πλακιδίων. 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης, τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά 
πάσης φύσεως επί τόπου. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4.50€ 

 

Άρθρο A.T. 224: 

(ΟΙΚ53.30.01) 

Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από 
καδρόνια, από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5323) 

 

Δάπεδο ραμποτέ με τον σκελετό από καδρόνια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 
‘Ξύλινα καρφωτά δάπεδα’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι λωρίδες ραμποτέ καθαρού πάχους  τουλάχιστον 22 mm, 
πλάτους από 4 έως 7 cm και μήκους τουλάχιστον 0,40 m, ο σκελετός από καδρόνια 5x7 cm, σε 
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φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 110/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

αξονικές αποστάσεις έως 40 cm, με εγκάρσιους συνδέσμους ανά το πολύ 1,50 m, η στερέωση του 
σκελετού στην υπάρχουσα υποδομή με UPAT ή ατσαλόβιδες και η εργασία πλήρους κατασκευής 
του δαπέδου και του σκελετού, το ξύσιμο και τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ο πλήρης καθαρισμός της 
επιφανείας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 

α) Η κατασκευή ψευδοπατώματος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των άρθρων όταν αυτό 
αναφέρεται ρητά στην περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη, το 
ψευδοπάτωμα θα αποτελείται: 

- από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200 mm και 
υγρασία μικρότερη από 10% 

- από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς τοποθέτηση 

- από μοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm με υγρασία μικρότερη από 10%. 

β) Στην τιμή των άρθρων συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη η κατασκευή των διατάξεων αερισμού του 
καδρονιαρίσματος (αρμός μεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του ψευδοσοβατεπιού). 

γ) Η ενδεχόμενη κατασκευή στρώσεως γαρμπιλομωσαΙκού, στρώσεως στεγνής άμμου, στρώσεως 
απομόνωσης υγρασίας,  φράγματος υδρατμών, στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή 
θερμομονωτικής στρώσης, τιμολογούνται ιδιαίτερα, εκτός άν στην περιγραφή του άρθρου 
αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας. 

δ) Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

δ1) Υγρασία ξυλείας 

 

o τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης μεσογείου, ελάτης και ερυθροελάτης 9-15% 

o δρυός 7-13% 

o κολλητές λωρίδες 7-11% 

 

δ2) Ανοχές των διαστάσεων: 

 

o πάχους - 0,5 mm έως + 0,1 mm 

o πλάτους +/- 0,7% 

o μήκους +/- 0,2 mm 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 67.50€ 

 

Άρθρο A.T. 225: 

(ΟΙΚ53.50.03) 

Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από 
ξυλεία τύπου δρυός 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5353) 

 

Σοβατεπιά από ξυλεία τύπου Σουηδίας πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm και 
μήκους τουλάχιστον 2,00 m, πλήρως κατεργασμένα και τοποθετημένα με ατσαλόπροκες ή UPAT 
και ξυλόβιδες ανά 0,80 m και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων και σε κάθε πλευρά 
των γωνιών (καλύπτονται με στόκο στην απόχρωση του ξύλου), με τα ψευδοσοβατεπιά που 
τοποθετούνται στον ανεπίχριστο τοίχο, τις εγκοπές-αρμούς αερισμού και τα ειδικά προς τούτο 
σοβατεπιά με ανοξείδωτη σίτα για τη δημιουργία διακένου αερισμού (στις απαιτούμενες θέσεις), 
πλήρως τοποθετημένα. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 
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Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 

α) Η κατασκευή ψευδοπατώματος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των άρθρων όταν αυτό 
αναφέρεται ρητά στην περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη, το 
ψευδοπάτωμα θα αποτελείται: 

- από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200 mm και 
υγρασία μικρότερη από 10% 

- από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς τοποθέτηση 

- από μοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm με υγρασία μικρότερη από 10%. 

β) Στην τιμή των άρθρων συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη η κατασκευή των διατάξεων αερισμού του 
καδρονιαρίσματος (αρμός μεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του ψευδοσοβατεπιού). 

γ) Η ενδεχόμενη κατασκευή στρώσεως γαρμπιλομωσαΙκού, στρώσεως στεγνής άμμου, στρώσεως 
απομόνωσης υγρασίας,  φράγματος υδρατμών, στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή 
θερμομονωτικής στρώσης, τιμολογούνται ιδιαίτερα, εκτός άν στην περιγραφή του άρθρου 
αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας. 

δ) Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

δ1) Υγρασία ξυλείας 

 

o τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης μεσογείου, ελάτης και ερυθροελάτης 9-15% 

o δρυός 7-13% 

o κολλητές λωρίδες 7-11% 

 

δ2) Ανοχές των διαστάσεων: 

 

o πάχους - 0,5 mm έως + 0,1 mm 

o πλάτους +/- 0,7% 

o μήκους +/- 0,2 mm 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και τριάντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7.30€ 

 

Άρθρο A.T. 226: 

(ΟΙΚ74.30.09) 

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, με πλάκες 
μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε 
αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7441) 

 

Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, ορθογωνισμένες, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ‘Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους’. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα έξι ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 96.00€ 
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Άρθρο A.T. 227: 

(ΟΙΚ75.01.04) 

Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων, από 
μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό πάχους 3 cm και πλάτους 
11 - 30 cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7508) 

 

Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ‘Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους’. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν έξι ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 106.00€ 

 

Άρθρο A.T. 228: 

(ΟΙΚ75.36.01) 

Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πάχους 3 cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7536) 

 

Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο πλάτους έως 30 cm, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ‘Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους’. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra). 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 33.50€ 

 

Άρθρο A.T. 229: 

(ΟΙΚ75.31.04) 

Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 
3 cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7534) 

 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
07-03-00 ‘Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους’. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, 
στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra). 
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φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 113/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 95.00€ 

 

Άρθρο A.T. 230: 

(ΟΙΚ75.21.04) 

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό πάχους 3 cm και πλάτους έως 20 cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7526) 

 

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-
00 ‘Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους’. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, 
στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα τρία ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 73.00€ 

 

Άρθρο A.T. 231: 

(ΟΙΚ75.41.01) 

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 
3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7541) 

 

Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m ευθειών ή λοξών, με μάρμαρο λευκό, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 ‘Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους’. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra). 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα εννιά ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 39.00€ 

 

Άρθρο A.T. 232: 

(ΟΙΚ75.54.03) 

Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες γλυπτής διατομής, χρησίμου 
μήκους 1,41 έως 1,80 m 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7556) 

 

Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες γλυπτής διατομής, με προεξοχή και κυμάτιο βατήρων, από 
μάρμαρο λευκό, τοποθετημένες σε υπάρχουσα κεκλιμένη ή κλιμακωτή βάση, σύμφωνα με την 
μελέτη. 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 114/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά του μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λείανσης και 
καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής, λείανσης ή 
κτενισματος, τοποθέτησης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra). 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) προσθίας ακμής βατήρων. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν δώδεκα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 112.00€ 

 

Άρθρο A.T. 233: 

(ΟΙΚ75.11.02) 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό 
πάχους 2 cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7513) 

 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από μαρμάρου πλάτους έως 10 cm , σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-03-00 ‘Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους’. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra). 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 10.10€ 

 

Άρθρο A.T. 234: 

(ΠΡΣΒ7) 

Τσιμεντοκονία πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6402) 

 

Εφαρμόζεται το άρθρο Β-33 του ΝΕΤ Οδοποιίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-03-02-00. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4.20€ 

 

Άρθρο A.T. 235: 

(ΧΡΣΟΙΚ74.23) 

Λείανση επιφανειών από μάρμαρο 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7416) 

 

Επεξεργασία της επιφάνειας του μαρμάρου με μηχανικά μέσα ή εργαλεία και ηλεκτροεργλεία 
χειρός, για την απόκτηση λείας επιφάνειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας (m²). 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 115/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 6.70€ 

 

Άρθρο A.T. 236: 

(ΟΙΚ73.36.03) 

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

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7340) 

 

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): είκοσι ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 20.20€ 

 

Άρθρο A.T. 237: 

(ΟΙΚ78.34) 

Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809) 

 

Ψευδοροφή ισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από ενιαίες έτοιμες κοινές ή ανθυγρές 
ή πυράντοχες λείες γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων σε κατάλληλο 
υπάρχοντα κρυφό σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, και 
οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 ‘Ψευδοροφές με 
γυψοσανίδες’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση 
πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 

β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών και 
τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής και αισθητικού 
αποτελέσματος 

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

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 22.50€ 

 

Άρθρο A.T. 238: 

(ΟΙΚ78.35) 

Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809) 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 116/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Ψευδοροφή ανισόπεδη, διακοσμητική, επισκέψιμη, από κοινές, ανθυγρές ή πυράντοχες 
γυψοσανίδες πάχους 12,5 mm, οποποιωνδήποτε δαστάσεων και σχεδίου, σε υπάρχοντα κρυφό 
ανισόπεδο σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 ‘Ψευδοροφές με γυψοσανίδες’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση 
πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 

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

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

δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης ψευδοροφής. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 24.70€ 

 

Άρθρο A.T. 239: 

(ΟΙΚ72.16) 

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211) 

 

Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους 
ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 ‘Επικεραμώσεις 
στεγών ‘. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος 
γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία 
τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή τοποθέτηση των 
ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 

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. 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 117/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

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 τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 23.50€ 

 

Άρθρο A.T. 240: 

(ΟΙΚ79.19) 

Μεμβράνη HDPE με αμφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και 
επικολλημένο γεωύφασμα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912) 

 

Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος σε επαφή με το έδαφος με μεμβράνη HDPE (πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας) με αμφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές και επικολλημένο 
γεωύφασμα - φίλτρο από πολυπροπυλένιο, σε οποιαδήποτε θέση του έργου, η οποία στερεώνεται 
μεταξύ του σιδηροπλισμού και των παρειών ορύγματος με κατάλληλους αποστατήρες, στην 
εξωτερική επιφάνεια των τοιχίων πριν την επίχωσή τους και ματίζεται με επικάλυψη τουλάχιστον 
30 cm, ή αυτογενή θερμική συγκόλληση. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφάνειας (υλικά και εργασία). 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία 
επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προμηθευτή 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 
θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα εννιά ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 19.10€ 

 

Άρθρο A.T. 241: 

(ΟΙΚ79.15.03) 

Γεωύφάσματα μή υφαντά βάρους 205 gr/m² 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 118/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914) 

 

Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας, μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε θέσεις της 
κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία 
επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προμηθευτή 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 
θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 3.00€ 

 

Άρθρο A.T. 242: 

(ΟΙΚ79.16.01) 

Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά, με φύλλα πολυαιθυλενίου 
πάχους 0,40 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914) 

 

Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε 
θέση του έργου. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία 
επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προμηθευτή 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 119/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

(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. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0.55€ 

 

Άρθρο A.T. 243: 

(ΟΙΚ79.09) 

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912) 

 

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-05-01-02 ‘Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες’. 
Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι επικαλύψεις των λωρίδων στις συνδέσεις. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία 
επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προμηθευτή 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 
θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7.90€ 

 

Άρθρο A.T. 244: 

(ΟΙΚ79.11.02) 

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - 
πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή 
πολυεστερικές ίνες 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912) 

 

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 
‘Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες’. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας 
εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 120/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις 
διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία 
επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προμηθευτή 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 
θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 13.50€ 

 

Άρθρο A.T. 245: 

(ΟΙΚ79.12.02) 

Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC - P με 
ενίσχυση από συνθετικές ίνες 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912) 

 

Επίστρωση με στεγανωτική μεμβράνη, συγκολλημένη με αυτογενή θερμική συγκόλληση, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών και αναλωσίμων επί τόπου και η εργασία πλήρους 
τοποθέτησης της μεμβράνης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-02 ‘Στεγανοποίηση 
δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC’. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία 
επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 121/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προμηθευτή 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 
θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 16.90€ 

 

Άρθρο A.T. 246: 

(ΟΙΚ79.10) 

Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912) 

 

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2, υδρατμοπερατή, 
ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου. 

Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση  
πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης κατά 20 
cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με το υλικό. 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά). 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία 
επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προμηθευτή 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 
θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7.90€ 

 

Άρθρο A.T. 247: 

(ΟΙΚ79.49) 

Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 50 
mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934) 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 122/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Θερμομόνωση οροφών, δαπέδων κλπ, οποιασδήποτε μορφής επιφανείας (επίπεδες, κυλινδρικές ή 
θολωτές επιφάνειες) με πλάκες από διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 50 mm, με αμφίπλευρη 
επικάλυψη με φύλλα πολυαιθυλενίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 
‘Θερμομονώσεις δωμάτων ‘. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία 
επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προμηθευτή 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 
θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 13.50€ 

 

Άρθρο A.T. 248: 

(ΟΙΚ79.46) 

Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη 
εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934) 

 

Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών, με κλίσεις μικρότερες από 40%, οποιασδήποτε διάταξης, με 
πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm, με επικόλληση αυτών με θερμή 
άσφαλτο. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-06-02-01 ‘Θερμομονώσεις δωμάτων’. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία 
επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 123/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προμηθευτή 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 
θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 14.50€ 

 

Άρθρο A.T. 249: 

(ΟΙΚ79.42) 

Απομόνωση ξυλίνων δαπέδων με πλάκες υαλοβάμβακα πάχους 50 
mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7942) 

 

Απομόνωση ξυλίνων δαπέδων με πλάκες υαλοβάμβακα, πάχους 50 mm, με τα υλικά και 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 
αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 
προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία 
επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία. 

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με 
τις οδηγίες του προμηθευτή 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 
θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και τριάντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7.30€ 

 

Άρθρο A.T. 250: 

(ΟΙΚ52.01.02) 

Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες, από ξυλεία 
ελάτου, πριστή 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5202) 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση σκελετών για οροφές ή μονόκλινες μή φέρουσες στέγες, οιασδήποτε 
κάτοψης, με ή χωρίς εγκάρσιους συνδέσμους, σε διαστάσεις και διατάξεως που ορίζουν τα σχέδια 
της μελέτης και γενικά υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας. 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 124/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πεντακόσια εξήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 560.00€ 

 

Άρθρο A.T. 251: 

(ΟΙΚ52.76.02) 

Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας, από ξυλεία 
πριστή 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5277) 

 

Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε ύψος από το 
έδαφος, από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
338, σύμφωνα με την στατική μελέτη, με τους στρωτήρες, τα προσκεφάλαια και τους συνδέσμους 
ζευκτών και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά πλάτος και διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και 
τοποθετημένα. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 675.00€ 

 

Άρθρο A.T. 252: 

(ΟΙΚ52.79.02) 

Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5280) 

 

Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες και επιτεγίδες 
τοποθετημένες στα ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τετρακόσια πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 450.00€ 

 

Άρθρο A.T. 253: 

(ΟΙΚ52.80.01) 

Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281) 

 

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): δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 16.75€ 

 

Άρθρο A.T. 254: 

(ΟΙΚ52.02.02) 

Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία, από ξυλεία πριστή 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 125/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5204) 

 

Κατασκευή απλού ή και διπλού επάλληλου σκελετού πατωμάτων από δομική ξυλεία κατηγορίας 
κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΝ 338, υγρασίας μικρότερης του 17%, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 ‘Ξύλινα καρφωτά δάπεδα’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: , και γενικά ξυλεία, κοχλιοφόροι ήλοι (μπουλόνια), κοχλιωτοί 
ήλοι (ξυλόβιδες), διχάγγιστρα (τζινέτια), μεταλλικές στηρίξεις κάθε τύπου, μεταλλικοί συνδετήρες 
διαφόρων μορφών και μικροϋλικά, (όπως στερέωσης με τάκους από σκληρό ξύλο ή κοντραπλακέ 
θαλάσσης, συγκολλούμενους με πολυουρεθάνη ή ενδεχόμενης στερέωσης με τσιμεντοκονία 
ταχείας πήξεως και καρφιά ή στερέωση με βίδες ή στριφώνια και χιτώνια από πολυαμύδιο ή 
στερέωσης με ειδικά μεταλλικά στηρίγματα με ενσωματωμένα στοιχεία από NEOPRENE, 
σιδηρογωνιές στερέωσης σε συτοφερόμενες δοκούς, των ενδιαμέσων φύλλων NEOPRENE στη 
περίπτωση διπλού σκελετού κλπ, χωρίς όμως τη δαπάνη για την ενδεχόμενη κατασκευή στρώσης 
γαρμπιλομωσαΙκού, ή στεγνής άμμου, ή στρώσης διακοπής υγρασίας ή φράγματος υδρατμών ή 
στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή θερμομονωτικής στρώσης), επί οιουδήποτε 
υποστρώματος, καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πεντακόσια εξήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 560.00€ 

 

Άρθρο A.T. 255: 

(ΧΡΣ-ΟΙΚ55.01.01) 

Σκάλα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5501.1) 

 

Βαθμίδες και πλατύσκαλα κλίμακας ευθύγραμμης, λοξής, καμπύλης ή περιστροφικής με πλάτη και 
ύψη βαθμίδων σύμφωνα με το σχέδιο, με πάτημα πάχους 5 cm, ρίχτια πάχους 2 cm, me 
βαθμιδοφόρους πάχουςι 5 cm, διατομή κεντρικού στύλου 16x16 cm (σε περιστροφική κλίμακα) και 
εν γένει υλικά κατασκευής, συναρμολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης και εργασία κατασκευής 
συμπεριλαμβανομένων γλυφών απλού σχεδίου του στύλου. 

Συμπεριλαμβάνεται το κιγκλίδωμα και το πλατύσκαλο του ορόφου 

Τιμή κατ αποκοπήν. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 4500.00€ 

 

Άρθρο A.T. 256: 

(ΟΙΚ61.06) 

Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή 
πλευράς >160 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ  6104) 

 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά 
μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, 
και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ 
τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με 
παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη  και έδρασή 
τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου 
κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων. 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 126/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

- 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 (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν 
θερμώ γαλβανισμένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ), 

- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 

(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των 
άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την 
επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και 
παλαιάς κατασκευής. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2.80€ 

 

Άρθρο A.T. 257: 

(ΟΙΚ61.30) 

Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118) 

 

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε οποιοδήποτε 
ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου μορφοσίδηρου ή 
διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, 
γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα 
μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, 
σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για τις εργασίες της παρούσας ενότητας 61 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

(α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

- 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 (όπου τυχόν απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν 
θερμώ γαλβανισμένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόμενα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ), 

- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 

(β) Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των 
άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την 
επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και 
παλαιάς κατασκευής. 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 127/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 3.10€ 

 

Άρθρο A.T. 258: 

(ΟΙΚ63.01) 

Kλίμακες σιδηρές καρφωτές 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6301) 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών καρφωτών κλιμάκων, ευθύγραμμων, κυκλικών ή μικτών, 
οιουδήποτε πλάτους και βαθμίδες οιασδήποτε διατομής, με ή χωρίς πλατύσκαλα, με σκελετό από 
έναν ή περισσότερους ορθοστάτες από σιδηροσωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον 2” και ράβδους 
μορφοσιδήρου, βαθμιδοφόρους και μέτωπα με επένδυση από λαμαρίνα μαύρη ή από σιδηρολάμες 
χωρίς επένδυση, πατήματα με μορφή σχάρας από ράβδους στρογγυλές ή ορθογωνικής διατομής ή 
από μαύρη μπακλαβωτή λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 3 mm, πλατύσκαλα και κιγκλιδώματα 
απλά σύμφωνα με το σχέδιο και γενικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης 
και στερέωσης με σιδηρές πακτωμένες διχάλες. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 9.00€ 

 

Άρθρο A.T. 259: 

(ΟΙΚ56.24) 

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή τυποποιημένα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1) 

 

Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα, μή τυποποιημένα, με βάθος 35 cm, με ‘κουτιά’ από νοβοπάν 
συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με 
τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με 
ανοξείδωτες ξυλόβιδες,  κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-09-01-00 ‘Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα’, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

 Διαμόρφωση χειλέων των απαιτουμένων οπών με φρεζάρισμα 

 Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm 

 Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και 
στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το 
πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με 
στρογγυλευμένες ακμές. 

 Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και 
εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC 
πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές. 

 Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως 
τύπου διπλής περιστροφής, ανοξειδώτων και ρυθμιζομένων. 

 

Εάν προβλέπεται ειδικός εξοπλισμός τιμολογείται ιδιαίτερα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν ογδόντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 180.00€ 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 128/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

Άρθρο A.T. 260: 

(ΟΙΚ64.06.01) 

Σφυρήλατα κιγκλιδώματα, απλού σχεδίου και ελαφράς κατασκευής 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401) 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση σφυρήλατων κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ, 
από ράβδους σφυρηλατημένες σε όλες τους τις έδρες. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του 
μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη 
κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 11.20€ 

 

Άρθρο A.T. 261: 

(ΟΙΚ64.03) 

Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6403) 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ, 
πολυσύνθετου σχεδίου από ράβδους συνήθων διατομών αλλά πυκνές και οιουδήποτε σχεδίου 
που γενικά συνδέονται με εντορμίες και ήλωση με ή χωρίς χυτοσιδηρές κεφαλές στους ήλους ή 
άλλα διακοσμητικά στοιχεία. 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς 
και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 6.70€ 

 

Άρθρο A.T. 262: 

(ΧΡΣ-ΟΙΚ78.01Α) 

Ταινίες ξύλινες (μπορντούρες) πλάτους 10 cm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7801) 

 

Ταινίες ξύλινες (μπορντούρες) πλάτους 10 cm, οποιασδήποτε διατομής, υλικά επεξεργασίας και 
τοποθετήσεως και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 9.00€ 

 

Άρθρο A.T. 263: 

(ΧΡΣ-ΟΙΚ52.31) 

Επενδύσεις με ξύλινα γωνιόκρανα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5231) 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 129/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

Επενδύσεις με ξύλινα γωνιόκρανα πλάτους 5 cm, από λευκή ξυλεία, με κατεργασία των 
επιφανειών τους, στην υπάρχουσα λιθοδομή, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα καθώς και 
την εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανά  μέτρο (mm). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 9.00€ 

 

Άρθρο A.T. 264: 

(ΟΙΚ77.81.01) 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με 
χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιο-ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσης με σπατουλάρισμα, εσωτερικών επιφανειών 
με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1) 

 

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με υδατικής 
διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις 
σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 ‘Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος’, 03-
10-02-00 ‘Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων’. 

Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής διασποράς 
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου,ικριώματα και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, 
όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα 
του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 
θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 13.50€ 

 

Άρθρο A.T. 265: Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής ή στθρενιο-ακρυλικής βάσεως 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 130/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

(ΟΙΚ77.80.02) 

 

 (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. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, 
όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα 
του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 
θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και δέκα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 10.10€ 

 

Άρθρο A.T. 266: 

(ΟΙΚ77.99) 

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου 
ύψους 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7797) 

 

Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους, 
πέραν των 5,00 m ύψους από του κατά περίπτωσιν δαπέδου εργασίας (εδάφους, πεζοδρομίου, 
δαπέδου, ορόφου, εξωστών). 

Το παρόν άρθρο δεν αφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για την 
εκέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 131/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

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. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα τέσσερα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0.34€ 

 

Άρθρο A.T. 267: 

(ΟΙΚ77.84.01) 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής 
διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως, 
χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1) 

 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-
00 ‘Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων’. 

Προετοιμασία των επιφανειών, εφαρμογή ειδικής γάζας στις συναρμογές των γυψοσανίδων, 
αστάρωμα με υλικό έμφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την μείωση της 
απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώματος ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώματα και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, 
όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 132/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

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. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 9.00€ 

 

Άρθρο A.T. 268: 

(ΟΙΚ77.16) 

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7736) 

 

Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
10-05-00 ‘Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών’. 

Καθαρισμός της επιφανείας με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με ειδικό 
μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των 
ρόζων και επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, 
όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα 
του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 
θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2.20€ 

 

Άρθρο A.T. 269: 

(ΟΙΚ77.69) 

Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 133/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7769) 

 

Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων (στιλπνό ή ματ) με βερνίκι δαπέδων σε τρείς στρώσεις, χωρίς 
απόξεση. Ψιλοστοκάρισμα με ασταροβερνίκι, 1η στρώση βερνικιού, τρίψιμο και καθάρισμα, 2η 
στρώση εκτελουμένη όπως πρώτη και 3η στρώση (τελική) χωρίς τριψιμο. Υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) δαπέδων και περιθωρίων. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, 
όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα 
του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 
θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 3.90€ 

 

Άρθρο A.T. 270: 

(ΟΙΚ77.71.01) 

Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού 
ή διαλύτη ενός ή δυο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή 
τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού ή διαλύτη 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771) 

 

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 
‘Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών’. 

Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση 
αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση βερνικοχρώματος. 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, 
όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 134/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

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. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 10.70€ 

 

Άρθρο A.T. 271: 

(ΟΙΚ77.67.04) 

Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4’’ 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.8) 

 

Χρωματισμοί σωληνώσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ‘Αντισκωριακή 
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών’. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, 
όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα 
του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 
θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4.50€ 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 135/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Άρθρο A.T. 272: 

(ΟΙΚ77.20.04) 

Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, 
πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744) 

 

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ‘Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών 
επιφανειών’. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Εφαρμοφή του υλικού επί κατάλληλα επεξεργασμένων μεταλλικών επιφανειών, με αντιδιαβρωτικά 
υποστρώματα δύο συστατικών, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υμένα 
τελικού χρώματος τα 100 μικρά 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, 
όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα 
του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 
θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 
Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2.70€ 

 

Άρθρο A.T. 273: 

(ΟΙΚ77.25) 

Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς 
χρωματισμούς 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7745) 

 

Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς. σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 ‘Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών’.  
Προετοιμασία, τρίψιμο με σμυριδόπανο και σπατουλάρισμα με υλικό σπατουλα-ρίσματος (αντουί) 
σέρτικο, σε μία στρώση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 136/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

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. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 6.60€ 

 

Άρθρο A.T. 274: 

(ΟΙΚ77.55) 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα 
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755) 

 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
‘Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών’. 

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου 
και εργασία. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

 

α) Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά 
για την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, 
όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία 
στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων 
επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση 
αυτοκολλήτων ταινιών, φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 
χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 
προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 
προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό. 

γ) Οταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 
στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα 
του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος. 

(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 137/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

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. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 6.70€ 

 

Άρθρο A.T. 275: 

(ΧΡΣ-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 δρυός, με τετράξυλο (κάσσα) , αρμοκαλύπτρα , θυρόφυλλα με 
πλαίσια (τελάρα) , 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.Οι προαναφερθείσες διατομές από κάσες, πηχάκια, αρμοκάλυπτρα κτλ θα είναι 
ίδιες με αυτές της υφιστάμενης κατάστασης και θα προκύπτουν από επί τόπου αποτύπωση και 
από τα σχέδια της μελέτης. 

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, 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 138/146 

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): διακόσια πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 250.00€ 

 

Άρθρο A.T. 276: 

(ΧΡΣ-ΟΙΚ54.26) 

Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5426) 

 

Παράθυρα και εξωστόθυρες (μπαλκονόπορτες) Γαλλικού τύπου, από ξυλεία τύπου δρυός, πλήρη 
με υαλοστάσια περαστά, περιστρεφόμενα περί κατακόρυφο άξονα μονόφυλλα ή πολύφυλλα 
οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 
‘Ξύλινα κουφώματα’, ε ορθοστάτες και άνω τραβέρσα (πανωκάσσι) τετραξύλου (κάσσας) , με ή 
χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι) για φεγγίτη με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) , με ή 
χωρίς πηχάκια για  διπλούς υαλοπίνακες, με καϊτια 5x4 cm για τους υαλοπίνακες, νεροχύτη , 
περιθώρια (περβάζια) , αρμοκάλυπτρα κάσσας και αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινιά) , κορδόνι 
αεροφραγής απο πολυπροπυλένιο σε εγκοπή (γκινισιά) και εξώφυλλα Γαλλικού τύπου 
οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου με πλαίσια (τελάρα) εξωφύλλων πάχους 4 cm και πλάτους 
όπως στο σχέδιο, φυλλαράκια  περιθώρια (περβάζια) αρμοκαλύπτραι και σιδηρικά στερεώσεως, 
αναρτήσεως και λειτουργίας εκτός από χειρολαβές) και μικροϋλικά και εργασία κατασκευής 
στερεώσεως και αναρτήσεως. Οι προαναφερθείσες διατομές από κάσες, πηχάκια, αρμοκάλυπτρα 
κτλ θα είναι ίδιες με αυτές της υφιστάμενης κατάστασης και θα προκύπτουν από επί τόπου 
αποτύπωση και από τα σχέδια της μελέτης. 

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. 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 139/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

- 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): διακόσια ενενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 290.00€ 

 

Άρθρο A.T. 277: 

(ΧΡΣ-ΟΙΚ54.20.01) 

Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή 
κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5421) 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) συνήθων, από ξυλεία τύπου δρυός 
ποιότητας, περαστών, οποποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-01-00 ‘Ξύλινα κουφώματα’, με ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσσι)  για φεγγίτη, 
με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) , με ή χωρίς πηχάκια μονών ή διπλών υαλοπινάκων, με 
καϊτια για τους υαλοπίνακες , νεροχύτη ατόφιο , περιθώρια (περβάζια) , αρμοκάλυπτρα κάσσας 
μεγαλύτερα του τεταρτοκύκλου και αρμοκάλυπτρα φύλλων (μπινιά) , κορδόνι πολυπροπυλένιου σε 
εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας και γενικά ξυλεία, σιδηρικά (εκτός από 
χειρολαβή γρύλλου) και όλα τα ανγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και εργασία 
για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση. Οι προαναφερθείσες διατομές από κάσες, πηχάκια, 
αρμοκάλυπτρα κτλ θα είναι ίδιες με αυτές της υφιστάμενης κατάστασης και θα προκύπτουν από 
επί τόπου αποτύπωση και από τα σχέδια της μελέτης. 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 140/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

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 πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 150.00€ 

 

Άρθρο A.T. 278: 

(ΧΡΣ-ΟΙΚ54.40.03) 

Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές 

 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 141/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5443.1) 

 

Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου δρυός, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-08-01-00 ‘Ξύλινα κουφώματα’, με καθρέφτες (ταμπλάδες) από κόντρα πλακέ ή από 
μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω 
τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά 
αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και 
μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και 
της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. Οι προαναφερθείσες διατομές 
από κάσες, πηχάκια, αρμοκάλυπτρα κτλ θα είναι ίδιες με αυτές της υφιστάμενης κατάστασης και θα 
προκύπτουν από επί τόπου αποτύπωση και από τα σχέδια της μελέτης. 

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: 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 142/146 

Τιμολόγιο Μελέτης 

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 ογδόντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 180.00€ 

 

Άρθρο A.T. 279: 

(ΧΡΣ-ΟΙΚ77.91) 

Επισκευή και βαφή παλαιών ξύλινων κουφωμάτων με διπλή στρώση 
ελαιοχρώματος 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791) 

 

Ανακαίνιση των παλαιών χρωματισμένων ξύλινων επιφανειών, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος, 
με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων (υλικά, 
ικριώματα και εργασία) και αποκατάσταση - επισκευή των επιφανειών. Περιλαμβάνεται η 
επανατοποθέτηση των κουφωμάτων. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

 

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. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 50.00€ 

 

Άρθρο A.T. 280: 

(ΟΙΚ76.27.02) 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, 
συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, 
κρύσταλλο 5 mm) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2) 

 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί 
(LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και 
βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 ‘Διπλοί υαλοπίνακες 
με ενδιάμεσο κενό’. πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης 
περαιωμένη εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 



ΕΡΓΟ::Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα τέσσερα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 54.00€ 

 

Άρθρο A.T. 281: 

(ΧΡΣΚλειδ) 

Μηχανισμοί-Κλειδαριές κουφωμάτων 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης  ) 

 

Μηχανισμοί-Κλειδαριές κουφωμάτων πλήρως τοποθετημένοι. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα 
υλικά για την πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση όλων των απαραίτητων μηχανισμών των 
κουφωμάτων, η προμήθεια συναρμολόγηση τοποθέτηση και κάθε άλλη απαιτούμενη εργασία 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 50.00€ 

 

Άρθρο A.T. 282: 

(ΟΙΚ62.01) 

Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m² 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6201) 

 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρού υαλοστασίου βάρους έως 10 kg/m2 από ποικίλες σιδηρές 
διατομές απλής, διπλής ή πολλαπλής επαφής, σταθερού ή κινητού και γενικά σιδηρές διατομές, 
υλικά και εξαρτήματα συγκόλλησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας και εργασία 
τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 ‘Σιδηρά 
κουφώματα’. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

 

Στις τιμές μονάδας των εργασιών σισηρών κουφωμάτων του παρόντος εδαφίου 62 των ΝΕΤ ΟΙΚ 
περιλαμβάνονται γενικώς τα ακόλουθα: 

 

- όλα τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χημικά ή 
εκτονούμενα βύσματα, με Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύμφωνα με τις ETAG 001.XX), και 
λειτουργίας (στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερμώ γαλβανισμένα, 

- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεμβλήματα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, 
κλπ), 

- ενδεχόμενες μαστίχες σφράγισης αρμών των στοιχείων. 

 

Όταν μεταβάλλονται γεωμετρικά στοιχεία αναφερόμενων διατομών σιδηρών στοιχείων των 
άρθρων, στη περίπτωση που η τιμολόγηση της εργασίας γίνεται με βάση τη μονάδα μήκους ή την 
επιφάνεια, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς 
κατασκευής. 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7.90€ 

 

Άρθρο A.T. 283: Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

(ΟΙΚ78.01) 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7801) 

 

Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm, οποιασδήποτε διατομής, ήτοι ταινία ήλοι για γύψινα, 
υλικά επεξεργασίας και τοποθετήσεως και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 5.00€ 

 

Άρθρο A.T. 284: 

(ΟΙΚ78.10.02) 

Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12.5 mm 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809) 

 

Τσιμεντοσανίδες, επίπεδες, πάχους 9 mm, οποιουδήποτε σχήματος και διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12467, με σήμανση CE, τοποθετημένες σε κατακόρυφη ή οριζόντια επιφάνεια, μετά των υλικών 
στοκαρίσματος των αρμών και των μέσων στερέωσης (πχ βίδες) με την εργασία πλήρους 
τοποθέτησης. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 31.50€ 

 

Άρθρο A.T. 285: 

(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. 286: 

(ΠΡΣΓ1) 

Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή 
εγκατάσταση χλοοτάπητα 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 1140) 

 

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου 
υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε 
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μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του 
εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη 
ολοκλήρωση της εργασίας. 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 105.00€ 

 

Άρθρο A.T. 287: 

(ΠΡΣΔ1.8) 

Δένδρα κατηγορίας Δ8 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210) 

 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο 
του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 
απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν εβδομήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 170.00€ 

 

Άρθρο A.T. 288: 

(ΠΡΣΕ9.9) 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81 - 150 lt 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5210) 

 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81 - 150 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του 
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, 
πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης και 
μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-
05-01-00 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 10.00€ 

 

Άρθρο A.T. 289: 

(ΠΡΣΕ4.4) 

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος διαστάσεων 
1,20 Χ 1,20 Χ 1,20 m 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5110) 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των 
υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την εκτέλεση της εργασίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 5.00€ 

 

Άρθρο A.T. 290: 

(ΠΡΣΕ11.1.1) 

Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου, για μήκος 
πασσάλου μέχρι 2,50 m 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5240) 

 

Οι εργασίες υποστύλωσης δένδρων θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-09-00. 

 

Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού 
στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για 
την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε 
κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν με κατάλληλο μέσον. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 2.50€ 

 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 
     
 
 
 
                    Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
για την ENCODIΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ 
 

 
 
 
      ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ                Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                           ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ                 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

        Φ. ΤΟΛΟΥΔΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
    

  

            Ε. ΛΑΛΟΥ                                                  Ι. ΧΑΛΑΡΗΣ                                               Μ. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ 
   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ                       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 



 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Έργο : Αξιοποίηση ως 
πολιτιστικού χώρου του 
διατηρητέου κτιρίου επί των 
οδών Σουρή & Βασ. Όλγας 
(επισκευές, ενίσχυση 
φέροντος οργανισμού, 
καθαίρεση προσκτιμάτων 
και αλλαγή χρήσης από 
κατοικία σε πολιτιστικό 
κτίριο) 

Προϋπολογισμός : 750000.00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 
1 Ομάδα Α: Χωματουργικά, 

καθαιρέσεις 
     

1.1 Καθαίρεση επιχρισμάτων A.T. 1 ΟΙΚ22.23 ΟΙΚ-2252 m² 1501-14-02-01-01:2009 

1.2 
Καθαίρεση επικεραμώσεων, χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων 

A.T. 2 ΟΙΚ22.22.01 ΟΙΚ-2241 m² - 

1.3 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 
τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών 

A.T. 3 ΟΙΚ22.20.01 ΟΙΚ-2236 m² - 

1.4 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός 
τύπου και οιουδήποτε πάχους, με προσοχή, για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50% 

A.T. 4 ΟΙΚ22.20.02 ΟΙΚ-2237 m² - 

1.5 Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων A.T. 5 ΟΙΚ22.50 ΟΙΚ-2275 m² - 

1.6 Αποξήλωση ξυλίνων κατασκευών (ερμαρίων, κλπ) A.T. 6 
ΧΡΣΟΙΚ22.5

0Β 
ΟΙΚ-2275 m² - 

1.7 
Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισμού 
πατωμάτων 

A.T. 7 ΟΙΚ22.72 ΟΙΚ-2275 m³ - 

1.8 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων A.T. 8 ΟΙΚ22.45 ΟΙΚ-2275 m² - 

1.9 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης A.T. 9 ΟΙΚ22.51 ΟΙΚ-5276 m³ - 

1.10 Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες 
A.T. 
10 

ΟΙΚ22.71 ΟΙΚ-2241 m² - 

1.11 
Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή 
λιθοδομή 

A.T. 
11 

ΟΙΚ22.02 ΟΙΚ-2204 m³ 1501-14-02-02-01:2009 

1.12 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 
A.T. 
12 

ΟΙΚ22.04 ΟΙΚ-2222 m³ 1501-14-02-02-01:2009 

1.13 
Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, 
χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών 

A.T. 
13 

ΟΙΚ22.21.01 ΟΙΚ-2238 m² - 
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.14 Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών 
A.T. 
14 

ΟΙΚ22.56 ΟΙΚ-6102 kg 1501-15-02-02-02:2009 

1.15 Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης 
A.T. 
15 

ΟΙΚ22.52 ΟΙΚ-2275 m² - 

1.16 
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, για μεταλλικά 
κιγκλιδώματα 

A.T. 
16 

ΟΙΚ22.65.02 ΟΙΚ-2275 kg - 

1.17 Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων 
A.T. 
17 

ΟΙΚ22.54 ΟΙΚ-2252 m² 1501-14-02-01-01:2009 

1.18 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 
A.T. 
18 

ΟΙΚ22.53 ΟΙΚ-2275 m² - 

1.19 
Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων 
καθαίρεσης 

A.T. 
19 

ΟΙΚ22.15.01 ΟΙΚ-2226 m³ 1501-15-02-01-01:2009 

1.20 
Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε 
πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 
2,00 m² και έως 2,50 m² 

A.T. 
20 

ΟΙΚ22.30.08 ΟΙΚ-2264.1Δ τεμ - 

1.21 
Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου 
κορμού μέχρι 0,25 m 

A.T. 
21 

ΟΙΚ20.01.01 ΟΙΚ-2101 m² 1501-02-01-01-00:2009 

1.22 Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια) 
A.T. 
22 

ΟΙΚ20.07 ΟΙΚ-2135.1 m³ 1501-02-04-00-00:2009 

1.23 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων 

A.T. 
23 

ΟΙΚ20.02 ΟΙΚ-2112 m³ 1501-02-03-00-00:2009 

1.24 
Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους 
πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος, 
με διάτρητους σωλήνες D 200 mm 

A.T. 
24 

ΟΙΚ21.03.04 ΥΔΡ-6620.4 m - 

1.25 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 
A.T. 
25 

ΟΙΚ20.20 ΟΙΚ-2162 m³ - 

1.26 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 
A.T. 
26 

ΟΙΚ23.03 ΟΙΚ-2303 m² 1501-01-03-00-00:2009 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 4/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.27 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς 
χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των 
προϊόντων μετά την εκφόρτωση 

A.T. 
27 

ΟΙΚ20.31.02 ΟΙΚ-2173 m³ - 

1.28 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με 
μηχανικά μέσα 

A.T. 
28 

ΟΙΚ20.30 ΟΙΚ-2171 m³ - 

1.29 
Μεταφορές με αυτοκίνητο, δια μέσου οδών καλής 
βατότητας 

A.T. 
29 

ΟΙΚ10.07.01 ΟΙΚ-1136 ton·km - 

1.30 Διαχείριση ΑΕΚΚ 
A.T. 
30 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ22.05 

ΟΙΚ-2223 m³ 1501-02-05-00-00:2009 

 2 Ομάδα Β: Σκυροδέματα      

2.1 
Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, 
για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

A.T. 
31 

ΟΙΚ32.02.04 ΟΙΚ-3214 m³ 

1501-01-01-01-00:2009 

1501-01-01-02-00:2009 

1501-01-01-03-00:2009 

1501-01-01-04-00:2009 

1501-01-01-05-00:2009 

1501-01-01-07-00:2009 

2.2 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 

A.T. 
32 

ΟΙΚ32.01.05 ΟΙΚ 3215 m³ 

1501-01-01-01-00:2009 

1501-01-01-02-00:2009 

1501-01-01-03-00:2009 

1501-01-01-04-00:2009 

1501-01-01-05-00:2009 

1501-01-01-07-00:2009 

2.3 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C25/30 

A.T. 
33 

ΟΙΚ32.01.06 ΟΙΚ 3215 m³ 

1501-01-01-01-00:2009 

1501-01-01-02-00:2009 

1501-01-01-03-00:2009 

1501-01-01-04-00:2009 

1501-01-01-05-00:2009 

1501-01-01-07-00:2009 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 5/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

2.4 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης 
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³, για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

A.T. 
34 

ΟΙΚ32.25.04 
ΟΙΚ 

3223.Α.6 
m³ - 

2.5 

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε 
κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης 
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m³, για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 

A.T. 
35 

ΟΙΚ32.25.05 
ΟΙΚ 

3223.Α.7 
m³ - 

2.6 
Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για 
την μόνωση δωμάτων 

A.T. 
36 

ΟΙΚ35.02 ΟΙΚ 3504 m³ - 

2.7 
Εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος εκτός 
υπόγειων έργων 

A.T. 
37 

ΟΔΟΒ-29.7 ΥΔΡ 7017 m³ - 

2.8 
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο 
σκυρόδεμα, γραμμικά δρομικών τοίχων 

A.T. 
38 

ΟΙΚ49.01.01 ΟΙΚ 3213 m - 

2.9 
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο 
σκυρόδεμα, γραμμικά μπατικών τοίχων 

A.T. 
39 

ΟΙΚ49.01.02 ΟΙΚ 3213 m - 

2.10 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 
A.T. 
40 

ΟΙΚ38.02 ΟΙΚ 3811 m² 1501-01-04-00-00:2009 

2.11 Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους 
A.T. 
41 

ΟΙΚ38.06 ΟΙΚ 3824 m² - 

2.12 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας 
B500C (S500s) 

A.T. 
42 

ΟΙΚ38.20.02 ΟΙΚ-3873 kg 1501-01-02-01-00:2009 

2.13 
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά 
πλέγματα B500C (S500s) 

A.T. 
43 

ΟΙΚ38.20.03 ΟΙΚ-3873 kg 1501-01-02-01-00:2009 

2.14 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή 
A.T. 
44 

ΟΙΚ22.35 ΟΙΚ-2267 τεμ - 

2.15 
Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση ελαφρομπετόν 

A.T. 
45 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ72.65 

ΟΙΚ 6401 m² - 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 6/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 
3 Ομάδα Γ: Λιθοδομές, τοιχοποιίες, 

επιχρίσματα 
     

3.1 
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 
kg τσιμέντου, δύο ορατών όψεων 

A.T. 
46 

ΟΙΚ42.05.03 ΟΙΚ-4207 m³ 1501-03-02-01-00:2009 

3.2 
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου 
(δρομικοί τοίχοι) 

A.T. 
47 

ΟΙΚ46.10.02 ΟΙΚ-4662.1 m² 1501-03-02-02-00:2009 

3.3 
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 
οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου 
(μπατικοί τοίχοι) 

A.T. 
48 

ΟΙΚ46.10.04 ΟΙΚ-4664.1 m² 1501-03-02-02-00:2009 

3.4 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
μαρμαροκονίαμα 

A.T. 
49 

ΟΙΚ71.31 ΟΙΚ 7131 m² 1501-03-03-01-00:2009 

3.5 
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού 
πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 

A.T. 
50 

ΟΙΚ71.52 ΟΙΚ 7152 m² 1501-03-03-01-00:2009 

3.6 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 
A.T. 
51 

ΟΙΚ71.21 ΟΙΚ 7121 m² 1501-03-03-01-00:2009 

3.7 
Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από 
το δάπεδο εργασίας 

A.T. 
52 

ΟΙΚ71.71 ΟΙΚ 7171 m² - 

3.8 
Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες 
από επίχρισμα 

A.T. 
53 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ38.18 

ΟΙΚ 3816 m - 

3.9 
Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και 
επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και 
εσωτερικά με γυψοσανίδα 

A.T. 
54 

ΟΙΚ50.10 ΟΙΚ-4713 m² - 

 4 Ομάδα Δ: Δίκτυα      

 4-1 Δ.1: Ύδρευση      

4-1.1 
Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας διαμέτρου 
Φ16 mm και πάχους 1mm 

A.T. 
55 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8041.5 

ΑΤΗΕ 
Ν8041 

m - 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 7/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

4-1.2 
Χαλκοσωλήνας Εξωτ. Διαμέτρου 22 mm πάχους 
τοιχώματος 0,90 mm 

A.T. 
56 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8041.7.1 

ΗΛΜ 007 
(100,00%) 

m - 

4-1.3 
Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0.90mm εξωτ. 
διαμέτρου 28mm 

A.T. 
57 

ΧΡΣΗΜΧ 
8041.8.1 

ΗΛΜ 007 
100% 

m - 

4-1.4 
Θερμική μόνωση  σωληνώσεων ζεστού-κρύου νερού 
με εύκαμπτο συνθετικό καουτσούκ  

A.T. 
58 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8540.3.1.3

A 

ΑΤΗΕ 
Ν\8540.3.1.3

A 
m - 

4-1.5 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη 
βαρέως τύπου ,με μοχλό χειρισμού  διαμέτρου Φ 1/2 
ins 

A.T. 
59 

ΧΡΣΧΡΣΑΤΗ
Ε Ν8106.1 

ΗΛΜ 11 τεμ - 

4-1.6 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη 
βαρέως τύπου ,με μοχλό χειρισμού  διαμέτρου Φ 3/4 
ins 

A.T. 
60 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8106.2 

ΗΛΜ 11 τεμ - 

4-1.7 
Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)(ball valve) ορειχάλκινη 
βαρέως τύπου ,με μοχλό χειρισμού  διαμέτρου Φ 1 
ins 

A.T. 
61 

ΧΡΣΧΡΣΑΤΗ
Ε Ν8106.3 

ΗΛΜ 11 τεμ - 

4-1.8 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη  διαμέτρου Φ 1 
ins με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα  

A.T. 
62 

ΧΡΣΗΜΧ 
8125.1.3 

ΗΛΜ 011 
(100,00%) 

τεμ - 

4-1.9 Υδρομετρητής διαμέτρου Φ 1 Ins 
A.T. 
63 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8124.10 

ΗΛΜ 12 τεμ - 

4-1.10 
Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) γωνιακή, 
ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη Φ 1/2 ins 

A.T. 
64 

ΧΡΣΑΤΗΕ81
31.2.1 

ΗΛΜ 011 
(100,00%) 

τεμ - 

4-1.11 
Συλλέκτης (ορειχάλκινος) 3/4'' ύδρευσης με 
ενσωματωμένους διακόπτες 5 παροχών 

A.T. 
65 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8603.13.Α1 

ΗΛΜ 077  τεμ - 

4-1.12 
Συλλέκτης (ορειχάλκινος) 1'' ύδρευσης με 
ενσωματωμένους διακόπτες 7 παροχών 

A.T. 
66 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8603.13.Α2 

ΗΛΜ 077  τεμ - 

4-1.13 
Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, 
τοποθετημένος σε νιπτήρα Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος, 
επιχρωμιωμένος 

A.T. 
67 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8141.2.2 

ΗΛΜ 013 
(100,00%) 

τεμ - 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 8/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

4-1.14 
Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, 
νεροχύτη Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 

A.T. 
68 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8141.3.2 

ΗΛΜ 013 
(100,00%) 

τεμ - 

4-1.15 Κρουνός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins 
A.T. 
69 

ΧΡΣΑΤΗΕ81
15.2 

ΗΛΜ 12 τεμ - 

4-1.16 Ταχυθερμοσίφωνας ηλεκτρικός  
A.T. 
70 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8258.1 

ΗΛΜ 24 τεμ - 

4-1.17 
Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό 
σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος 1/2 
ins Για πίεση λειτουργίας έως 12 atm 

A.T. 
71 

ΧΡΣΧΡΣΑΤΗ
Ε 8606.2.1 

ΗΛΜ11 τεμ - 

4-1.18 
Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης, βάθος 0,50 m διαστάσ. 
40cm x 40cm 

A.T. 
72 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8068.2.3Α 

ΗΛΜ 008 
(100,00%) 

τεμ - 

4-1.19 Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά 
A.T. 
73 

ΧΡΣΗΜ9 ΑΤΗΕ 8072 kg - 

 4-2 Δ.2: Αποχέτευση-Όμβρια      

4-2.1 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
PVC πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm 

A.T. 
74 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8043.1.2 

ΗΛΜ 8 
100% 

m - 

4-2.2 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
PVC πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm 

A.T. 
75 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8043.1.3 

ΗΛΜ 8 
100% 

m - 

4-2.3 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
PVC πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm 

A.T. 
76 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8043.1.7 

ΗΛΜ 8 
100% 

m - 

4-2.4 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
PVC πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm 

A.T. 
77 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8043.1.8 

ΗΛΜ 8 
100% 

m - 

4-2.5 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. διαμέτρου 100 mm πιέσεως λειτουργίας 4 
atm 

A.T. 
78 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8042.1.7 

ΗΛΜ 8 m - 

4-2.6 Πώμα (τάπα) καθαρισμού διαμέτρου 100 mm  
A.T. 
79 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8054.5 

ΗΛΜ 8 τεμ - 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 9/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

4-2.7 
Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα 
διαμέτρου Φ 50 mm 

A.T. 
80 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8049.1 

ΗΛΜ 008 
(100,00%) 

τεμ - 

4-2.8 
Συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) 
μέχρι Φ 10 cm 

A.T. 
81 

ΧΡΣΜ -8130 ΗΛΜ-8 τεμ - 

4-2.9 Μηχανοσιφωνας πλαστικος διαμετρου 125 μμ 
A.T. 
82 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8053.1 

ΗΛΜ 008 
(100,00%) 

τεμ - 

4-2.10 Βαλβίδα αντεπιστροφής DN100 με γλωτίδα (κλαπέ) 
A.T. 
83 

ΧΡΣΗΜΧ 
8125.1.4A 

ΗΛΜ 011 
(100,00%) 

τεμ - 

4-2.11 
Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους 
περίπου 50 cm, δύο σκαφών διαστάσεων περίπου 
35Χ40Χ13 cm, μήκους 1.80 m 

A.T. 
84 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8165.2.1-Β 

ΗΛΜ 017 
(100,00%) 

τεμ - 

4-2.12 Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο δύο σκαφών   
A.T. 
85 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8166.2 

ΗΛΜ 17 τεμ - 

4-2.13 
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 46Χ64 
cm πλήρης 

A.T. 
86 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8160.3 

ΗΛΜ 017 
(100,00%) 

τεμ - 

4-2.14 Δοχείο ρευστού σάπωνα ανοξείδωτο πλήρες 
A.T. 
87 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8174.1 

ΗΛΜ 13 τεμ - 

4-2.15 
Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 
cm  

A.T. 
88 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8169.1.2 

ΗΛΜ 013 
(100,00%) 

τεμ - 

4-2.16 
Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ 
Διαστάσεων 42x60 cm 

A.T. 
89 

ΧΡΣΧΡΣΑΤΗ
Ε 8168.1.2 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8168.1.2 

τεμ - 

4-2.17 
Πετσετοθήκη ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη σταθερή 
μονή 

A.T. 
90 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8176.1.1 

ΗΛΜ 
Ν8176.1.1 

τεμ - 

4-2.18 
Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής 
πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά 
του 

A.T. 
91 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8151.2 

ΗΛΜ 017 
(100,00%) 

τεμ - 

4-2.19 
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος 
λευκού 

A.T. 
92 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8179.2 

ΗΛΜ 18  τεμ - 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 10/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

4-2.20 Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη με καπάκι 
A.T. 
93 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
ΥΔΡ 8178.2 

ΗΛΜ 014 
100% 

τεμ - 

4-2.21 
Εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών υγιεινής χώρου WC 
ΑΜΕΑ 

A.T. 
94 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8303.4 

ΗΛΜ 14 κ.α. - 

4-2.22 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 
(ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος απο 0.5m έως 1.00 Μ 
και διαστάσεων 80 cm Χ 80 cm 

A.T. 
95 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
NEO 

Ν8068.2.6 

ΗΛΜ 010 
(100,00%) 

τεμ - 

4-2.23 
Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως 
(ακαθάρτων η ομβρίων) βάθος μεγαλύτερο από 1.00 
Μ και διαστάσεων 80 cm Χ 80 cm 

A.T. 
96 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
NEO 

Ν8068.2.6Α 

ΗΛΜ 010 
(100,00%) 

τεμ - 

4-2.24 Κανάλι απορροής υδάτων στέγης (ντερές) 
A.T. 
97 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8058.1 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8058 

m - 

4-2.25 
Κεφαλή υδρορροής σύμφωνα με τα σχέδια, την 
τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές 

A.T. 
98 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8058.1Α 

ΑΤΗΕ 
Ν8058.1Α 

τεμ - 

4-2.26 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 
Φ 4 ins και πάχους 4.50mm, ISO - MEDIUM βαρύς 
(πράσινη ετικέττα) 

A.T. 
99 

ΧΡΣATHE 
8036.9 

ΗΛΜ 005 
100% 

m - 

4-2.27 Καλύμματα φρεατίων χυτoσιδηρά 
A.T. 
100 

ΧΡΣΗΜ9 ΑΤΗΕ 8072 kg - 

4-2.28 
Σχάρα καναλιού απορροής υδάτων πλάτους 15cm 
και μήκους 1.00m γαλβανισμένη με κανάλι 
απορροής 

A.T. 
101 

ΧΡΣΝ.ΑΤΗΕ
8066.Α2.1Α 

ΗΛΜ8066.Α
2.1Α 

τεμ - 

4-2.29 
Δίδυμο αντλητικό συγκρότημα απόνερων παροχής 1 
m3/h για μανομετρικό ύψος 3mΥΣ 

A.T. 
102 

ΧΡΣATHE 
8216.Ν1.Δ 

ΗΛΜ 010  τεμ - 

4-2.30 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 
A.T. 
103 

ΟΔΟΑ-2 ΟΔΟ 1123Α m³ 1501-02-02-01-00:2009 

4-2.31 
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή 
κατεδαφίσεων 

A.T. 
104 

ΟΙΚ20.10 ΟΙΚ-2162 m³ 1501-02-07-02-00:2009 

 4-3 Δ.3: Πυρόσβεση      



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 11/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

4-3.1 Απλή πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος   
A.T. 
105 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν.8204 

ΗΛΜ 7 τεμ - 

4-3.2 
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός 
Γομώσεως 6 kg  

A.T. 
106 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8202.2 

ΗΛΜ 19  τεμ - 

4-3.3 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός 
γομώσεως 6  kg 

A.T. 
107 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8201.1.2  

ΗΛΜ 019 
(100,00%) 

τεμ - 

 4-4 Δ.4: Κλιματισμός      

4-4.1 
Αεραγωγός, κυκλικής διατομής από αλουμίνιο 
ονομαστικής διαμέτρου 150 mm 

A.T. 
108 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.Ν4.1 

ΗΛΜ 39 m - 

4-4.2 
Ανεμιστήρας εξαερισμού, παροxής 150 m3/h, 
διαμέτρου 100mm 

A.T. 
109 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν.8561.Ν2 

ΗΛΜ 39 τεμ - 

4-4.3 Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A 1/4'' 
A.T. 
110 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.3.N1Α 

ΗΛΜ 32 m - 

4-4.4 Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A 3/8'' 
A.T. 
111 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.3.N2Α 

ΗΛΜ 32 m - 

4-4.5 Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A 1/2'' 
A.T. 
112 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.3.N3Α 

ΗΛΜ 32 m - 

4-4.6 Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A 5/8'' 
A.T. 
113 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.3.N4Α 

ΗΛΜ 32 m - 

4-4.7 Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A 3/4'' 
A.T. 
114 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.3.N5Α 

ΗΛΜ 32 m - 

4-4.8 Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A 1 1/8'' 
A.T. 
115 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.3.N7Α 

ΗΛΜ 32 m - 

4-4.9 Σωλήνες ψυκτικού μέσου R-104A 1 3/8'' 
A.T. 
116 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8537.3.N7.1

Α 
ΗΛΜ 32 m - 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 12/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

4-4.10 
Διακλαδωτήρας (joint) σωληνώσεων για 
σωληνώσεις κυκλοφορίας ψυκτικού υγρού-αερίου-
ανάκτησης θερμότητας συστήματος VRV 

A.T. 
117 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.120.1 

ΗΛΜ 7 τεμ - 

4-4.11 Συλλέκτης συστήματος VRV 8 παροχών 
A.T. 
118 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.120.2 

ΗΛΜ 7 τεμ - 

4-4.12 
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό 
P.V.C. διαμέτρου 32 mm πιέσεως λειτουργίας 6 atm 
γιά 20 C 

A.T. 
119 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8042.1.1 

ΗΛΜ-8 m - 

4-4.13 
Εσωτερική μονάδα απ ευθείας εκτόνωσης  δαπέδου 
2,2 KW  

A.T. 
120 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.1Α1 

ΗΛΜ 33 τεμ - 

4-4.14 
Εσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού  απ 
ευθείας εκτόνωσης δαπεδου 2,8 KW  

A.T. 
121 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.22Α 

ΗΛΜ 33 τεμ - 

4-4.15 
Εσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού  απ 
ευθείας εκτόνωσης δαπεδου 3,6 KW  

A.T. 
122 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.23Α1 

ΗΛΜ 33 τεμ - 

4-4.16 
Εσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού  απ 
ευθείας εκτόνωσης δαπεδου 4,5 KW  

A.T. 
123 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.21Α2 

ΗΛΜ 33 τεμ - 

4-4.17 
Εσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού  απ 
ευθείας εκτόνωσης δαπεδου 5,6 KW  

A.T. 
124 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.24Α1 

ΗΛΜ 33 τεμ - 

4-4.18 
Εσωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού  απ 
ευθείας εκτόνωσης δαπεδου 7,1 KW  

A.T. 
125 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8575.25Α 

ΗΛΜ 33 τεμ - 

4-4.19 
Επίτοιχο ηλεκτρονικό χειριστήριο εσωτερικών 
μονάδων συστήματος VRV   

A.T. 
126 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9533.51 

ΗΛΜ 62 τεμ - 

4-4.20 
Εξωτερική μονάδα συστήματος κλιματισμού απ 
ευθείας εκτόνωσης τυπου αντλίας θερμοτητας 
Qψυξης=73.50 ΚW  

A.T. 
127 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8574.4Α 

ΗΛΜ 37 τεμ - 

4-4.21 
Στόμιο οροφής τύπου disk valve, απαγωγής αέρα 
από αλουμίνιο διαμέτρου Φ 200mm 

A.T. 
128 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8548.1 

ΑΤΗΕ 
Ν8548.1 

τεμ - 

 4-5 Δ5: Ισχυρά Ρεύματα      



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 13/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

4-5.1 
Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3Χ1.5 
mm2, χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισμένο 

A.T. 
129 

ΧΡΣΑΤΗΕ87
66.3.1 

ΗΛΜ 46 m - 

4-5.2 
Καλώδιο τύπου ΝΥM τριπολικό Διατομής:3 Χ 2,5 
mm2  

A.T. 
130 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8766.3.2 

ΗΛΜ 46 m - 

4-5.3 
Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό διατομής 3Χ6 mm2, 
χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισμένο 

A.T. 
131 

ΧΡΣΑΤΗΕ87
66.3.4 

ΗΛΜ 46 m - 

4-5.4 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο 
Μονοπολικό - Διατομής 1X16 mm2 

A.T. 
132 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8774.1.6 

ΗΛΜ 47 m - 

4-5.5 
Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατομής 3Χ2.5 
mm2, ορατό η εντοιχισμένο 

A.T. 
133 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8774.3.2 

ΗΛΜ 102 m - 

4-5.6 
Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό διατομής 3Χ6 mm2, 
ορατό η εντοιχισμένο 

A.T. 
134 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8774.3.4 

ΗΛΜ 102 m - 

4-5.7 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 
Τριπολικό με ουδέτερο μειωμένης διατομής 
Διατομής 3 X 25+16 mm2 

A.T. 
135 

ΧΡΣΧΡΣΑΤΗ
Ε 8774.4.1 

ΗΛΜ47 m - 

4-5.8 
Καλώδιο τύπου NYY τετραπολικό διατομής 4Χ4 
mm2, ορατό η εντοιχισμένο 

A.T. 
136 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8774.5.3 

ΗΛΜ 47 m - 

4-5.9 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 
Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 mm2 

A.T. 
137 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8774.6.2 

ΗΛΜ 47 m - 

4-5.10 
Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο 
Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6 mm2  

A.T. 
138 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8774.6.4 

ΗΛΜ 47 m - 

4-5.11 
Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό, διατομής 5 Χ 10 
mm2, ορατό ή εντοιχισμένο 

A.T. 
139 

ΧΡΣσχ 
ΑΤΗΕ 
8774.6  

ΗΛΜ 47 m - 

4-5.12 
Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό, διατομής 5Χ16 
mm2, ορατό ή εντοιχισμένο 

A.T. 
140 

ΧΡΣσχ 
ΑΤΗΕ 

8774.6.Ν1  
ΗΛΜ-102 m - 

4-5.13 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 
16 mm,ορατός η εντοιχισμένος 

A.T. 
141 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8732.1.3 

ΗΛΜ 041 
(100,00%) 

m - 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 14/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

4-5.14 
Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου κατά 
IEC για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Φ16 
mm 

A.T. 
142 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.1 

ΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.1 

m - 

4-5.15 
Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου κατά 
IEC για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Φ25 
mm 

A.T. 
143 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.3 

ΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.3 

m - 

4-5.16 
Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου κατά 
IEC για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Φ50 
mm 

A.T. 
144 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.6 

ΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.6 

m - 

4-5.17 
Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο (HDPE) για 
χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις εντός εδάφους 
διαμέτρου DN 100 mm 

A.T. 
145 

ΧΡΣΝΑΗΛΜ 
Ν1.60.20.40.

13 
ΗΛΜ 5 m - 

4-5.18 
Κυτίο διακλαδώσεως, πλαστικό διαμέτρου ή 
διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm 

A.T. 
146 

ΧΡΣΜ -
8735.2.3 

ΗΛΜ-41 τεμ - 

4-5.19 
Εσχαρα καλωδιων γαλβανισμενη υψους 50μμ και 
πλατους 200μμ 

A.T. 
147 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8799.6.5.2 

ΗΛΜ 041 
(100,00%) 

m - 

4-5.20 
Εσχαρα καλωδιων γαλβανισμενη υψους 50μμ και 
πλατους 100μμ 

A.T. 
148 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8799.6.5.1 

ΗΛΜ 041 
(100,00%) 

m - 

4-5.21 
Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO 
- Εντάσεως 16 Α -   

A.T. 
149 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8827.3.2 

ΗΛΜ 49 τεμ - 

4-5.22 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO, εντάσεως 16Α 
A.T. 
150 

ΧΡΣΑΤΗΕ\ 
8826.3.2 

ΗΛΜ 49 τεμ - 

4-5.23 
Κουτί ενδοδαπέδιο με 4 διπλούς ρευματοδότες με 
κάλυμμα  

A.T. 
151 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8739.2 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8739 

τεμ - 

4-5.24 Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό κυτίο 
A.T. 
152 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8736.2.1 

ΗΛΜ 4S τεμ - 

4-5.25 Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης 
A.T. 
153 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8177.1 

ΗΛΜ 8177.1 τεμ - 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 15/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

4-5.26 
Φωτιστικό σώμα  (L1) κυκλικό, κρεμαστό 
δαχτυλιδοειδούς σχήματος, διαμέτρου 60cm 

A.T. 
154 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.1 

ΗΛΜ 59 τεμ - 

4-5.27 
Φωτιστικό σώμα  (L2) επίτοιχο άμεσου-έμμεσου 
φωτισμού με 2 λαμπτήρες Ε27 save energy, IP44 

A.T. 
155 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.2 

ΗΛΜ 59 τεμ - 

4-5.28 
Φωτιστικό σώμα  (L3) τύπου spot ψευδοροφής 
τετράγωνο 

A.T. 
156 

ΧΡΣΧΡΣΑΤΗ
Ε 

Ν8975.9Μ.3
A 

ΗΛΜ 59 τεμ - 

4-5.29 
Φωτιστικό σώμα (L4) επίτοιχο άμεσου-έμμεσου 
φωτισμού, top led 2x10W 

A.T. 
157 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.4 

ΗΛΜ 59 τεμ - 

4-5.30 
Ράγα ανάρτησης (L5) εκθεμάτων με ενσωματωμένη 
ράγα φωτισμού 12V 

A.T. 
158 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.5 

ΗΛΜ 59 μμ - 

4-5.31 Φωτιστικό σώμα (L6) τύπου spot ράγας 
A.T. 
159 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.6 

ΗΛΜ 59 τεμ - 

4-5.32 
Φωτιστικό σώμα (L7) εξωτερικού χώρου τύπου 
προβολέα 

A.T. 
160 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.7 

ΗΛΜ 59 τεμ - 

4-5.33 
Φωτιστικό σώμα (L9) ενδοδαπέδιο (in ground) 
εξωτερικού χώρου 

A.T. 
161 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.9 

ΗΛΜ 59 τεμ - 

4-5.34 
Φωτιστικό σώμα (L11) εξωτερικού χώρου κρεμαστό 
τύπου καμπάνας 

A.T. 
162 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.1

1 
ΗΛΜ 59 τεμ - 

4-5.35 Φωτιστικό σώμα (L14) χωνευτό ψευδοροφής 
A.T. 
163 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9Μ.1

4A 
ΗΛΜ 59 τεμ - 

4-5.36 Κρυφός φωτισμός με ταινία led με το τροφοδοτικό 
A.T. 
164 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8975.9.12Α 

ΗΛΜ 59 m - 

4-5.37 
Φωτιστικό σώμα τοίχου, τύπου πλαφονιέρας με 
λαμπτήρα φθορισμού 

A.T. 
165 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8983.Ν3Α 

ΗΛΜ 60 τεμ - 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 16/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

4-5.38 

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας αυτόνομο Φωτισμού 
και σήμανσης οδεύσεων διαφυγής επίμηκες, 
προστασίας ΙΡ 20 Με λαμπτήρα φθορισμού 8 W και 
συσωρευτή 3,6 V/1,5 Ah, αυτονομίας 90 min 

A.T. 
166 

ΧΡΣΗΜ107 
ΑΤΗΕ 

Ν\8989.1.1.1 
τεμ - 

4-5.39 Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης  ''ΓΠ-ΙΣΟΓΕΙΟΥ''  
A.T. 
167 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8841.253.6 

ΗΛΜ 52 τεμ - 

4-5.40 
Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης ''Α1.Π'' ΠΙΝΑΚΑΣ  Α 
ΟΡΟΦΟΥ  

A.T. 
168 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8841.253.8 

ΗΛΜ 52 τεμ - 

4-5.41 
Ηλεκτρικός πίνακας Κλιματισμού, τύπου πίλλαρ 
ΙΡ65 

A.T. 
169 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8840.1 

ΗΛΜ 52 τεμ - 

4-5.42 
Διακόπης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A 
απλός μονοπολικός, τάσεως 250 V 

A.T. 
170 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8801.1.1 

ΗΛΜ 049 
(100,00%) 

τεμ - 

4-5.43 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A 
κομιτατέρ η αλλέ ρετούρ τάσεως 250 V 

A.T. 
171 

ΧΡΣΑΤΗΕ88
01.1.4 

ΗΛΜ 049 
(100,00%) 

τεμ - 

4-5.44 
Φρεάτιο διαστάσεων 40Χ40 cm διακλαδώσεως 
υπογείων καλωδίων 

A.T. 
172 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8749.1 

ΗΛΜ 10 
100%  

τεμ - 

4-5.45 Σύνδεση μετρητού Δ.Ε.Η. 
A.T. 
173 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9347.2 

ΗΛΜ52 
100% 

τεμ - 

4-5.46 
Χάλκινος γειωτής τύπου 'Ε' σύνδεση με χάλκινο 
αγωγό Cu25mm2 

A.T. 
174 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9341.3.1  

ΗΛΜ 45 τεμ - 

4-5.47 
Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 
25mm2 

A.T. 
175 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
9340.3 

ΗΛΜ 45 m - 

4-5.48 
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή 
κατεδαφίσεων 

A.T. 
176 

ΟΙΚ20.10 ΟΙΚ-2162 m³ 1501-02-07-02-00:2009 

4-5.49 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 
A.T. 
177 

ΟΔΟΑ-2 ΟΔΟ 1123Α m³ 1501-02-02-01-00:2009 

4-5.50 
Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης της 
αέργου ισχύος 

A.T. 
178 

ΧΡΣATHE 
Ν8954.2.9Β 

ΗΛΜ 86 τεμ - 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 17/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 4-6 Δ6: Ασθενή Ρεύματα      

4-6.1 Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 6, 4 ζευγών 
A.T. 
179 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν8768.11 

ΗΛΜ 48 m - 

4-6.2 
Τηλεφωνικό καλώδιο ΟΤΕ A-02YS(L)2Y 10 Χ 2 Χ 0,8 
mm 

A.T. 
180 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8797.11 

ΗΛΜ 48 m - 

4-6.3 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 
16 mm,ορατός η εντοιχισμένος 

A.T. 
181 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8732.1.3 

ΗΛΜ 041 
(100,00%) 

m - 

4-6.4 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 
23 mm,ορατός η εντοιχισμένος 

A.T. 
182 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8732.1.4 

ΗΛΜ 41 m - 

4-6.5 
Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου κατά 
IEC για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Φ25 
mm 

A.T. 
183 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.3 

ΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.3 

m - 

4-6.6 
Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 45 Κατηγορίας 6  
Βύσματος τύπου RJ 45 Διπλή 2xRJ45 

A.T. 
184 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8994.6.2 

ΗΛΜ 61 τεμ - 

4-6.7 
Πρίζα ψηφιακού δικτύου, τύπου RJ 45 Κατηγορίας 6  
Βύσματος τύπου RJ 45 Μονή 1xRJ45 

A.T. 
185 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8994.6.1 

ΗΛΜ 61 τεμ - 

4-6.8 Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό κυτίο 
A.T. 
186 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8736.2.1 

ΗΛΜ 4S τεμ - 

4-6.9 Καμπίνα RACK 42U, 600x600mm 
A.T. 
187 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8993.Ν2.1 

ΗΛΜ 61  τεμ - 

4-6.10 Τηλεφωνικος κατανεμητης 
A.T. 
188 

ΧΡΣσχ 
ΑΤΗΕ 

8993.Ν6 
ΗΛΜ 61 τεμ - 

4-6.11 
Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm 
με χυτοσιδηρό κάλυμμα διαστάσεων 35Χ35 cm, 
βάθους 35 cm 

A.T. 
189 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9307.21 

ΗΛΜ 10  τεμ - 

4-6.12 
Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση 
καλωδίων κλπ βαρέως τύπου διαμέτρου 2 1/2 ins 

A.T. 
190 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
9316.6 

ΗΛΜ 5 m - 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 18/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

4-6.13 Καλώδιο HDMI 
A.T. 
191 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8797.11.1 

ΗΛΜ 48 m - 

4-6.14 
Εσχαρα καλωδιων γαλβανισμενη υψους 50μμ και 
πλατους 200μμ 

A.T. 
192 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8799.6.5.2 

ΗΛΜ 041 
(100,00%) 

m - 

4-6.15 
Εσχαρα καλωδιων γαλβανισμενη υψους 50μμ και 
πλατους 100μμ 

A.T. 
193 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8799.6.5.1 

ΗΛΜ 041 
(100,00%) 

m - 

4-6.16 Oμοαξωνικό καλώδιο 75 Ω   
A.T. 
194 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9601.5 

ΗΛΜ 48 μμ - 

4-6.17 
Κυτίο διακλαδώσεως, πλαστικό διαμέτρου ή 
διαστάσεων Φ 100 Χ 100mm 

A.T. 
195 

ΧΡΣΜ -
8735.2.3 

ΗΛΜ-41 τεμ - 

4-6.18 
Κεραιοδότης ραδιοφωνίας - τηλεόρασης, 
διακλάδωσης, διεύλευσης ή τερματικός Πρίζα λήψης 
R και TV 

A.T. 
196 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8865.7.2 

ΗΛΜ 61 τεμ - 

4-6.19 Κεραία Τ.V. VΗF και UΗF   
A.T. 
197 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9730.9 

ΑΤΗΕ 
Ν9730 

τεμ - 

4-6.20 
Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου κατά 
IEC για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Φ16 
mm 

A.T. 
198 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.1 

ΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.1 

m - 

4-6.21 
Κυτίο διακλαδώσεως, πλαστικό διαμέτρου ή 
διαστάσεων Φ 80 x 80 mm  

A.T. 
199 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
8735.2.2 

ΗΛΜ 41 τεμ - 

4-6.22 
Αγωγός γυμνός χάλκινος μονόκλωνος διατομής 6 
mm2 

A.T. 
200 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
9339 

ΗΛΜ 45 m - 

4-6.23 
Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος Διατομής 16 
mm2 

A.T. 
201 

ΧΡΣΧΡΣΑΤΗ
Ε 8757.2.2 

ΗΛΜ45 m - 

4-6.24 
Καλώδιο Συστήματος Συναγερμού διατομής 2 Χ 
0,22mm2  

A.T. 
202 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν2002.1.22 

ΗΛΜ48 m - 

4-6.25 
Καλώδιο Συστήματος Συναγερμού διατομής 4 Χ 
0,22mm2  

A.T. 
203 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν2002.1.2 

ΗΛΜ48 m - 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 19/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

4-6.26 Σειρηνα συναγερμου 
A.T. 
204 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9533.2 

ΗΛΜ 049 
(100,00%) 

τεμ - 

4-6.27 
Σειρήνα Συνεγαρμού με Φωτεινό Επαναλήπτη (103 
dB (A) 

A.T. 
205 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν9533 

ΗΛΜ-62 τεμ - 

4-6.28 Μαγνητική επαφή (1 ζεύγος) 
A.T. 
206 

ΧΡΣΑΤΗΕΝ
9600.4 

ΗΛΜ62 τεμ - 

4-6.29 Πληκτρολόγιο συναγερμού με οθόνη 
A.T. 
207 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν2002.4 

ΗΛΜ61 τεμ - 

4-6.30 
Πίνακας συναγερμού αντικλεπτικής προστασίας, 
συμβατικός   ζωνών, επεκτάσιμος 

A.T. 
208 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\9651.2.1 

ΗΛΜ 62 τεμ - 

4-6.31 Ραντάρ χώρου(διπλής ανιχν.) 
A.T. 
209 

ΧΡΣσχΝ960
0.Ν2 

σχΝ9600.Ν2 τεμ - 

4-6.32 
Καλώδιο ΝΥΜΗΥ (A05VV-F) εύκαμπτο, διατομής: 2 
Χ 1,5mm2 

A.T. 
210 

ΧΡΣσχΑΤΗΕ 
9336.Ν1 

ΗΛΜ 46 m - 

4-6.33 
Καλώδιο ΝΥΜΗΥ (A05VV-F) εύκαμπτο, διατομής: 4 
Χ 1,5mm2 

A.T. 
211 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
9336.Ν1Α 

ΗΛΜ 46 m - 

4-6.34 
Πλαστικός σωλήνας σπιράλ βαρέως τύπου κατά 
IEC για χρήση σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Φ16 
mm 

A.T. 
212 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.1 

ΑΤΗΕ 
Ν\8733.6.2.1 

m - 

 4-7 Δ7: Ανελκυστήρες      

4-7.1 
Ανελκυστήρας  για κυρτή σκάλα, τύπου καρέκλας 
για εσωτερικό χώρο, ωφέλιμο φορτίο 125kg 

A.T. 
213 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
9001.Ν1-2.1 

ΗΛΜ 63 τεμ - 

4-7.2 

Πλήρως αυτόματη πλατφόρμα, ωφέλιμου φορτίου 
250kg, ταχύτητα 0,10m/sec, με αυτόματο μηχανισμό 
αναδίπλωσης και αυτόματους βραχίονες για πλήρη 
αυτονομία. 

A.T. 
214 

ΧΡΣΑΤΗΕ 
9001.Ν1-2.2 

ΗΛΜ 63 τεμ - 

 4-8 Δ8: Αποξηλώσεις      



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 20/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

4-8.1 
Αποξήλωση υφιστάμενων ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων 

A.T. 
215 

ΧΡΣ-
ΗΜ134.1 

ΗΜ134.1 κ.α. - 

 
5 Ομάδα Ε: Επενδύσεις, 
επιστρώσεις, μονώσεις 

     

5.1 
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 
GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm 

A.T. 
216 

ΟΙΚ73.33.01 ΟΙΚ 7331 m² 1501-03-07-02-00:2009 

5.2 
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 
GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 

A.T. 
217 

ΟΙΚ73.33.02 ΟΙΚ 7331 m² 1501-03-07-02-00:2009 

5.3 
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, 
διαστάσεων 20x20 cm 

A.T. 
218 

ΟΙΚ73.34.01 ΟΙΚ 7326.1 m² 1501-03-07-02-00:2009 

5.4 
Επιστρώσεις με πλακίδιο τσιμέντου με σχέδιο 
παραδοσιακού τύπου πλευράς 20cm 

A.T. 
219 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ73.16.01

Α 
ΟΙΚ 7317 m² - 

5.5 
Επιστρώσεις με πλακίδιο τσιμέντου απλό 
παραδοσιακού τύπου πλευράς 20cm 

A.T. 
220 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ73.16.01

Β 
ΟΙΚ 7317 m² - 

5.6 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από τσιμεντένια πλακίδια 
παραδοσιακού τύπου 

A.T. 
221 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ73.35A 

ΟΙΚ 7326.1 μμ - 

5.7 
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 
cm 

A.T. 
222 

ΟΙΚ73.16.01 ΟΙΚ 7317 m² - 

5.8 Περιθώρια (σοβατεπιά) από τσιμεντένια πλακίδια 
A.T. 
223 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ73.35 

ΟΙΚ 7326.1 μμ - 

5.9 
Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον 
σκελετό από καδρόνια, από λωρίδες ξυλείας δρυός 
πλάτους 4,0 - 7,0 cm 

A.T. 
224 

ΟΙΚ53.30.01 ΟΙΚ 5323 m² 1501-03-07-01-01:2009 

5.10 
Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους 
τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός 

A.T. 
225 

ΟΙΚ53.50.03 ΟΙΚ 5353 μμ - 

5.11 
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες 
μαρμάρου, με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως 

A.T. 
226 

ΟΙΚ74.30.09 ΟΙΚ 7441 m² 1501-03-07-03-00:2009 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 21/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 
5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο 

5.12 
Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) 
επιστρώσεων, από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά 
σκληρό πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm 

A.T. 
227 

ΟΙΚ75.01.04 ΟΙΚ 7508 m² - 

5.13 
Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m από μάρμαρο 
πάχους 3 cm 

A.T. 
228 

ΟΙΚ75.36.01 ΟΙΚ 7536 μμ - 

5.14 
Ποδιές παραθύρων από σκληρό/εξαιρετικά σκληρό 
μάρμαρο πάχους 3 cm 

A.T. 
229 

ΟΙΚ75.31.04 ΟΙΚ 7534 m² - 

5.15 
Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο 
σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό πάχους 3 cm και 
πλάτους έως 20 cm 

A.T. 
230 

ΟΙΚ75.21.04 ΟΙΚ 7526 m² - 

5.16 
Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με 
μάρμαρο λευκό πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) 

A.T. 
231 

ΟΙΚ75.41.01 ΟΙΚ 7541 μμ - 

5.17 
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες γλυπτής διατομής, 
χρησίμου μήκους 1,41 έως 1,80 m 

A.T. 
232 

ΟΙΚ75.54.03 ΟΙΚ 7556 μμ - 

5.18 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως 
εξαιρετικά σκληρό πάχους 2 cm 

A.T. 
233 

ΟΙΚ75.11.02 ΟΙΚ 7513 μμ - 

5.19 
Τσιμεντοκονία πάχους 1,5 cm εξωτερικών 
επιφανειών 

A.T. 
234 

ΠΡΣΒ7 ΥΔΡ 6402 m² - 

5.20 Λείανση επιφανειών από μάρμαρο 
A.T. 
235 

ΧΡΣΟΙΚ74.2
3 

ΟΙΚ 7416 m² - 

5.21 

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

A.T. 
236 

ΟΙΚ73.36.03 ΟΙΚ 7340 m² - 

5.22 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες 
A.T. 
237 

ΟΙΚ78.34 ΟΙΚ 7809 m² 1501-03-07-10-01:2009 

5.23 Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες 
A.T. 
238 

ΟΙΚ78.35 ΟΙΚ 7809 m² 1501-03-07-10-01:2009 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 22/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

5.24 Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου 
A.T. 
239 

ΟΙΚ72.16 ΟΙΚ 7211 m² 1501-03-05-01-00:2009 

5.25 
Μεμβράνη HDPE με αμφίπλευρες κωνικές ή 
σφαιρικές προεξοχές και επικολλημένο γεωύφασμα 

A.T. 
240 

ΟΙΚ79.19 ΟΙΚ 7912 m² - 

5.26 Γεωύφάσματα μή υφαντά βάρους 205 gr/m² 
A.T. 
241 

ΟΙΚ79.15.03 ΟΙΚ 7914 m² - 

5.27 
Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά, με 
φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm 

A.T. 
242 

ΟΙΚ79.16.01 ΟΙΚ 7914 m² - 

5.28 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 
A.T. 
243 

ΟΙΚ79.09 ΟΙΚ 7912 m² 1501-08-05-01-02:2009 

5.29 
Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη 
από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη 
με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες 

A.T. 
244 

ΟΙΚ79.11.02 ΟΙΚ 7912 m² 1501-03-06-01-01:2009 

5.30 
Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη 
PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες 

A.T. 
245 

ΟΙΚ79.12.02 ΟΙΚ 7912 m² 1501-03-06-01-02:2009 

5.31 
Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή 
μεμβράνη 

A.T. 
246 

ΟΙΚ79.10 ΟΙΚ 7912 m² - 

5.32 
Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης 
πολυουρεθάνης πάχους 50 mm 

A.T. 
247 

ΟΙΚ79.49 ΟΙΚ 7934 m² 1501-03-06-02-01:2009 

5.33 
Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από 
αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm 

A.T. 
248 

ΟΙΚ79.46 ΟΙΚ 7934 m² 1501-03-06-02-01:2009 

5.34 
Απομόνωση ξυλίνων δαπέδων με πλάκες 
υαλοβάμβακα πάχους 50 mm 

A.T. 
249 

ΟΙΚ79.42 ΟΙΚ 7942 m² - 

 
6 Ομάδα ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή 

μεταλλικές 
     

6.1 
Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες, 
από ξυλεία ελάτου, πριστή 

A.T. 
250 

ΟΙΚ52.01.02 ΟΙΚ 5202 m³ - 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 23/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

6.2 
Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας, 
από ξυλεία πριστή 

A.T. 
251 

ΟΙΚ52.76.02 ΟΙΚ 5277 m³ - 

6.3 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή 
A.T. 
252 

ΟΙΚ52.79.02 ΟΙΚ 5280 m³ - 

6.4 Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα 
A.T. 
253 

ΟΙΚ52.80.01 ΟΙΚ 5281 m² - 

6.5 
Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία, από ξυλεία 
πριστή 

A.T. 
254 

ΟΙΚ52.02.02 ΟΙΚ 5204 m³ 1501-03-07-01-01:2009 

6.6 Σκάλα από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας 
A.T. 
255 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ55.01.01 

ΟΙΚ 5501.1 τεμ - 

6.7 
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς 
ύψους ή πλευράς >160 mm 

A.T. 
256 

ΟΙΚ61.06 ΟΙΚ  6104 kg - 

6.8 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 
A.T. 
257 

ΟΙΚ61.30 ΟΙΚ 6118 kg - 

6.9 Kλίμακες σιδηρές καρφωτές 
A.T. 
258 

ΟΙΚ63.01 ΟΙΚ 6301 kg - 

6.10 
Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστα μή 
τυποποιημένα 

A.T. 
259 

ΟΙΚ56.24 ΟΙΚ 5613.1 m² 1501-03-09-01-00:2009 

6.11 
Σφυρήλατα κιγκλιδώματα, απλού σχεδίου και 
ελαφράς κατασκευής 

A.T. 
260 

ΟΙΚ64.06.01 ΟΙΚ 6401 kg - 

6.12 Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα 
A.T. 
261 

ΟΙΚ64.03 ΟΙΚ 6403 kg - 

6.13 Ταινίες ξύλινες (μπορντούρες) πλάτους 10 cm 
A.T. 
262 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ78.01Α 

ΟΙΚ 7801 μμ - 

6.14 Επενδύσεις με ξύλινα γωνιόκρανα 
A.T. 
263 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ52.31 

ΟΙΚ 5231 m - 

 7 Ομάδα Ζ: Λοιπά, τελειώματα      



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 24/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

7.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή 
σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιο-ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσης με σπατουλάρισμα, εσωτερικών επιφανειών 
με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 

A.T. 
264 

ΟΙΚ77.81.01 ΟΙΚ 7786.1 m² 
1501-03-10-01-00:2009 

1501-03-10-02-00:2009 

7.2 
Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων 
με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στθρενιο-
ακρυλικής βάσεως 

A.T. 
265 

ΟΙΚ77.80.02 ΟΙΚ 7785.1 m² 1501-03-10-02-00:2009 

7.3 
Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως 
λόγω προσθέτου ύψους 

A.T. 
266 

ΟΙΚ77.99 ΟΙΚ 7797 m² - 

7.4 

Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα 
υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως, χωρίς σπατουλάρισμα 
της γυψοσανίδας 

A.T. 
267 

ΟΙΚ77.84.01 ΟΙΚ 7786.1 m² 1501-03-10-02-00:2009 

7.5 
Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για 
χρωματισμούς 

A.T. 
268 

ΟΙΚ77.16 ΟΙΚ 7736 m² 1501-03-10-05-00:2009 

7.6 Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση 
A.T. 
269 

ΟΙΚ77.69 ΟΙΚ 7769 m² - 

7.7 

Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών 
βερνικοχρώματος βάσεως νερού ή διαλύτη ενός ή 
δυο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή 
τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως 
νερού ή διαλύτη 

A.T. 
270 

ΟΙΚ77.71.01 ΟΙΚ 7771 m² 1501-03-10-05-00:2009 

7.8 Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4’’ 
A.T. 
271 

ΟΙΚ77.67.04 ΟΙΚ 7767.8 μμ 1501-03-10-03-00:2009 

7.9 
Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού 
εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού 
χρώματος δύο συστατικών 

A.T. 
272 

ΟΙΚ77.20.04 ΟΙΚ 7744 m² 1501-03-10-03-00:2009 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 25/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

7.10 
Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για 
σπατουλαριστούς χρωματισμούς 

A.T. 
273 

ΟΙΚ77.25 ΟΙΚ 7745 m² 1501-03-10-03-00:2009 

7.11 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με 
χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως 
νερού η διαλύτου 

A.T. 
274 

ΟΙΚ77.55 ΟΙΚ 7755 m² 1501-03-10-03-00:2009 

7.12 Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές 
A.T. 
275 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ54.51 

ΟΙΚ 5451.1 m² - 

7.13 Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου 
A.T. 
276 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ54.26 

ΟΙΚ 5426 m² - 

7.14 
Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί 
οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή 
πολύφυλλα 

A.T. 
277 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ54.20.01 

ΟΙΚ 5421 m² - 

7.15 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές 
A.T. 
278 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ54.40.03 

ΟΙΚ 5443.1 m² - 

7.16 
Επισκευή και βαφή παλαιών ξύλινων κουφωμάτων 
με διπλή στρώση ελαιοχρώματος 

A.T. 
279 

ΧΡΣ-
ΟΙΚ77.91 

ΟΙΚ 7791 m² - 

7.17 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - 
ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 
mm) 

A.T. 
280 

ΟΙΚ76.27.02 ΟΙΚ 7609.2 m² 1501-03-08-07-02:2009 

7.18 Μηχανισμοί-Κλειδαριές κουφωμάτων 
A.T. 
281 

ΧΡΣΚλειδ   τεμ - 

7.19 Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m² 
A.T. 
282 

ΟΙΚ62.01 ΟΙΚ 6201 kg 1501-03-08-02-00:2009 

7.20 Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm 
A.T. 
283 

ΟΙΚ78.01 ΟΙΚ 7801 μμ - 

7.21 Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12.5 mm 
A.T. 
284 

ΟΙΚ78.10.02 ΟΙΚ 7809 m² - 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) Σελ: 26/26 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

7.22 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 
A.T. 
285 

ΠΡΣΔ7 ΠΡΣ 1710 m³ 1501-02-07-05-00:2009 

7.23 
Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την 
φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 

A.T. 
286 

ΠΡΣΓ1 ΠΡΣ 1140 στρ. - 

7.24 Δένδρα κατηγορίας Δ8 
A.T. 
287 

ΠΡΣΔ1.8 ΠΡΣ 5210 τεμ 1501-10-09-01-00:2009 

7.25 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 81 - 150 lt 
A.T. 
288 

ΠΡΣΕ9.9 ΠΡΣ 5210 τεμ 1501-10-05-01-00:2009 

7.26 
Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού 
μηχανήματος διαστάσεων 1,20 Χ 1,20 Χ 1,20 m 

A.T. 
289 

ΠΡΣΕ4.4 ΠΡΣ 5110 τεμ 1501-10-05-01-00:2009 

7.27 
Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου, 
για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m 

A.T. 
290 

ΠΡΣΕ11.1.1 ΠΡΣ 5240 τεμ 1501-10-05-09-00:2009 

 

 

 

 

 



        

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ 
Τ.Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Τηλ.: 213-2038-140 
Fax : 213-2038-514 
 

ΕΡΓΟ: 

 
 

Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου 
του διατηρητέου κτιρίου επί των 
οδών Σουρή & Βασ. Όλγας 
(επισκευές, ενίσχυση φέροντος 
οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης 
από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) 

Κ.Α. 61-7341.001 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών,  Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 
Ενάριθμος:2017ΣΕ27510091 

NUTS: EL301 
CPV: 45453000-7, 45453100-8,  

45110000-1, 45262300-4, 
45262522-6, 45300000-0,  
45430000-0, 45422100-2,  
45421140-7, 45400000-1 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 604.838,71€ 

 ΦΠΑ 145.161,29€ 

 ΣΥΝΟΛΟ: 750.000,00€ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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Άρθρο 1. Αντικείμενο της Συγγραφής  -  Ορισμοί 

Αντικείμενο της παρούσης Ε.Σ.Υ. είναι η διατύπωση των ειδικών όρων, σύμφωνα με τους οποίους και σε 

συνδυασμό με τους όρους  των λοιπών συμβατικών τευχών και με τα σχέδια και διαγράμματα που έχουν 

εγκριθεί από τον Εργοδότη θα εκτελεστεί  η κατασκευή του εν θέματι έργου. 

Οι όροι  που χρησιμοποιούνται στα Συμβατικά Τεύχη θα έχουν την ακόλουθη σημασία : 

α. Ο όρος "Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας ή "Εργοδότης", σημαίνει τον Δήμο Αμαρουσίου 

β. Ο όρος "Επιβλέπων" που μπορεί να αναφερθεί και ως "Επίβλεψη" ή "Επιβλέπουσα Υπηρεσία" ή 

"Διευθύνουσα Υπηρεσία" σημαίνει την Υπηρεσία Επίβλεψης του έργου που είναι η Διεύθυνση 

Τεχνικών Έργων Δήμου Αμαρουσίου 

γ. «Προϊσταμένη Αρχή» (Εποπτεύουσα Υπηρεσία) είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμαρουσίου 

που αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την κατάρτιση των 

όρων της σύμβασης που εποπτεύει την εκτέλεση του έργου, αποφασίζει για οποιαδήποτε μεταβολή 

των όρων της Σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής. Οι διοικητικές πράξεις της Προϊσταμένης Αρχής 

υπόκεινται στην έγκριση των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων. 

δ. Ο όρος "Ανάδοχος" ή "Εργολάβος", σημαίνει το αντισυμβαλλόμενο μέρος, εργολάβο δημοσίων 

έργων, που αναλαμβάνει έπειτα από δημοπρασία την εκτέλεση των εργασιών που καθορίζονται από 

τα Συμβατικά Τεύχη. Επίσης τους τυχόν νόμιμους εκπροσώπους του, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους 

να ενεργούν για λογαριασμό του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

ε. Ο όρος "Σύμβαση" ή ‘’Εργολαβία’’ ή "Συμβατικά Τεύχη" σημαίνει τη συμφωνία μεταξύ  της 

Προϊσταμένης Αρχής και του Ανάδοχου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο 

άρθρο 2. 

στ. Ο όρος "Ε.Σ.Υ." σημαίνει την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Άρθρο 2. Συμβατικά  Τεύχη- Σύμβαση 

Σαν συμβατικά στοιχεία της σύμβασης ορίζονται αυτά που αναφέρονται στην διακήρυξη του έργου και 

ισχύουν με την ίδια σειρά προτεραιότητας. Η σειρά αύτη αποδίδεται κατωτέρω. 

α) Το συμφωνητικό. 

β) Η Διακήρυξη του έργου 

γ) Η Οικονομική Προσφορά 

δ) Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης 

ε) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

στ) Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα 

τους, 

ζ) Η Τεχνική Περιγραφή. 

η) Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 

θ) Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου. 

ι) Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. 

Άρθρο 3. Ισχύουσες διατάξεις, Κανονισμοί  & Προδιαγραφές  

Ισχύουν οι ακόλουθοι Νόμοι και Διατάξεις : 

α) Ο Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών».  
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β) Οι διατάξεις των νομοθετημάτων που αναφέρονται ρητά στην Διακήρυξη του έργου  

γ) Το Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα 

έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (τα ισχύοντα 

άρθρα). 

δ) Η υπ' αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης , 

Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών , Μεταφορών & Δικτύων με θέμα “ Έγκριση τετρακοσίων 

σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) , με υποχρεωτική εφαρμογή σε 

όλα τα Δημόσια έργα.” καθώς  και η συνοδευτική εγκύκλιος 26/ΔΙΠΑΔ/ ΟΙΚ/356/4-10-2012.  

ε) Η Εγκύκλιος 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) με θέμα: Απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής 

πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)" 

στ) Η ΚΥΑ Υπουργείων Ανάπτυξης και ΥΠΥΜΕΔΙ υπ' αριθ. 6690 - ΦΕΚ 1914 Β / 15-06-2012 

ζ) Γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, Εγκύκλιος, …) που διέπει την 

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Άρθρο 4. Σύμβαση Κατασκευής Έργου-Αντικείμενο Εργασιών 

Η Σύμβαση συνάπτεται σύμφωνα με τα άρθρα 135, 136 και 316 του Ν.4412/16 με την υπογραφή 

συμφωνητικού που πρωτοκολλείται αυθημερόν στο Πρωτόκολλο  του  Εργοδότη. 

Το Συμβατικό Αντικείμενο συνίσταται στην ανάληψη και εκπλήρωση από τον Ανάδοχο όλων των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την Σύμβαση και τα αναπόσπαστα Συμβατικά της Τεύχη. Μεταξύ των 

υποχρεώσεων αυτών περιλαμβάνονται και οι παρακάτω: 

α) Η εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. 

β) Η σύνταξη των ερευνών, προγραμμάτων, μεθοδολογιών, επιμετρήσεων και λοιπών τευχών και 

εγγράφων που προβλέπονται από τα τεύχη δημοπράτησης. 

γ) Η συντήρηση του έργου  

Άρθρο 5. Χρόνος εγγύησης - Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί το έργο σε καλή 

κατάσταση, συντηρώντας το, επισκευάζοντάς το και επανορθώνοντας με δαπάνη του βλάβες ή φθορές από 

συνηθισμένη χρήση, ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της βεβαίωσης περαίωσης του 

έργου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4412/16.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό  

5 %  επί της αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ.  

Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία έχουν ισχύ εκτός των παραπάνω και οι ειδικές 

ρυθμίσεις του άρθρου 140 του ν.4012/16. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ν.4412/16 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 

υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο. 
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Άρθρο 6. Ασφάλιση έργου    

Για την έντεχνη κατασκευή του έργου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 144 του Ν. 4412/16, ο Ανάδοχος 

του έργου και ο τεχνικός σύμβουλος υποχρεούται  να ασφαλίζει την κατασκευή του έργου και τις υπηρεσίες 

τεχνικού συμβούλου αντίστοιχα κατά παντός κινδύνου, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων ζημιών 

από ανωτέρα βία.  

Άρθρο 7. Απαλλοτριώσεις  

Για την εκτέλεση του εν λόγω έργου δε θα απαιτηθούν απαλλοτριώσεις κατά την κατασκευή του. από τον 

ΚτΕ 

Άρθρο 8. Έναρξη εργασιών. Υπεύθυνος του Έργου 

Η ημερομηνία έναρξης των εργασιών από την οποία αρχίζουν οι προθεσμίες του έργου συμπίπτει με την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος εγκαθιστά τον εκπρόσωπό του για τη διεύθυνση του έργου, στον τόπο του έργου με μόνιμη 

διαμονή στην περιοχή των έργων, εκείνον που όρισε σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο σχετικό άρθρο 

της διακήρυξης. Τα τυπικά προσόντα του εν λόγω εκπροσώπου του Αναδόχου θα είναι σύμφωνο με τις 

διατάξεις του άρθρου 135 και 139 του Ν.4412/16. Η Αναθέτουσα Αρχή / Αναθέτων Φορέας δικαιούται με 

απόλυτη κρίση της να κάνει αποδεκτό ή όχι τον αντιπρόσωπο και να απαντήσει σχετικά. Σε αρνητική 

απάντηση ο Ανάδοχος οφείλει το ταχύτερο να ορίσει άλλον κατάλληλο αντιπρόσωπο. Μέχρι τότε επί τόπου 

του έργου θα βρίσκεται ο Ανάδοχος. 

Άρθρο 9. Επίβλεψη των έργων 

Η εκτέλεση των έργων θα γίνει υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αμαρουσίου.   Ο 

έλεγχος των εκτελούμενων έργων θα γίνεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 136, του 138, του 

142, του 146 του Ν.4412/16. Η άσκηση επίβλεψης σε καμία περίπτωση δεν μειώνει τις ευθύνες του  

αναδόχου για  την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την σύμβαση. 

Η Υπηρεσία Επίβλεψης ορίζει εντός 15 ημερών  από την υπογραφή της σύμβασης τον επιβλέποντα 

μηχανικό του έργου και τις επιτροπές παραλαβής αφανών εργασιών, παραλαβής φυσικού εδάφους και 

χαρακτηρισμού εδαφών όπως ορίζονται στα άρθρα 136, 151 του Ν.4412/16, και οι αποφάσεις αυτές 

κοινοποιούνται στον Ανάδοχο. 

Άρθρο 10. Υπεργολαβίες και Κατασκευαστικές Κοινοπραξίες. 

Η Σύναψη μίσθωσης έργου μεταξύ του Αναδόχου και τρίτης Εργοληπτικής Επιχείρησης μπορεί να γίνει 

σύμφωνα με το άρθρο 165, 166,  336 του Ν.4412/16 και των οριζομένων στο άρθρο 25 της Διακήρυξης. 

Άρθρο 11. Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης του έργου 

Ο Ανάδοχος αποδέχεται με την προσφορά του ότι μελέτησε πλήρως τη φύση και την τοποθεσία των έργων, 

τις γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως όσον αφορά τις συνθήκες εξεύρεσης, μεταφοράς απόθεσης και 

αποθήκευσης υλικών, την ύπαρξη εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, το ευμετάβλητο των 

καιρικών συνθηκών και γενικά όλες τις φυσικές συνθήκες στην περιοχή των έργων, τη διαμόρφωση και 

κατάσταση, του εδάφους και υπεδάφους, το είδος, ποιότητα και ποσότητα των πάνω και κάτω από το 

έδαφος δυνατό να συναντηθούν υλικών και νερών, το είδος και τα μέσα που θα απαιτηθούν πριν από την 

έναρξη και κατά την περίοδο των εργασιών και όποια άλλα ζητήματα που με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν 

να επηρεάσουν, σε συνδυασμό με τη σύμβαση, τις εργασίες ή το κόστος τους. Ειδικά μελέτησε και έλαβε 

υπόψη του στην προσφορά τον φόρτο και τις συνθήκες κυκλοφορίας των οχημάτων και την ύπαρξη και 
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λειτουργία των έργων και δικτύων κοινής ωφελείας (αγωγούς, αποχετευτικά γενικά, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) καθώς 

και την ιδιαιτερότητα του έργου. Σημειώνεται ότι οι ευθύνες για αλληλογραφία και συνεννοήσεις που 

ενδέχεται να χρειαστούν με τους διάφορους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, Εφορεία Αρχαιοτήτων που 

απαιτείται και Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων που ενδέχεται να χρειαστεί, ανήκουν όλες στον ανάδοχο. 

Όλες αυτές οι ενέργειες θα γίνονται με γνώση της Επίβλεψης. Έτσι, η αλληλογραφία θα γίνεται μέσω της 

Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας ή με κοινοποίηση των εγγράφων στην Επίβλεψη, τα δε πορίσματα 

συσκέψεων κ.λ.π. θα ανακεφαλαιώνονται σε ενημερωτικές αναφορές που θα υποβάλλονται μέσα σε 10 

εργάσιμες ημέρες. 

Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι αναμένονται παρεμβολές από άλλους Αναδόχους άλλων έργων και για τον 

λόγο αυτό έλαβε υπόψη του αυτές τις επιβαρύνσεις στις συμβατικές τιμές προσφοράς και στο αναλυτικό 

πρόγραμμα κατασκευής και ότι καμία τέτοια παρεμβολή θα αποτελέσει βάση για πρόσθετη αποζημίωση 

του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται με όλους τους άλλους Αναδόχους κάτω από τις οδηγίες της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. και αναλαμβάνει  την υποχρέωση σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 

138 του Ν.4412/16 να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του 

δημόσιου τομέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει 

τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς 

μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών ή 

διακοπών.  

Με την υπογραφή της Σύμβασης, ο Επιβλέπων έχει υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του Αναδόχου την 

εγκεκριμένη οριστική μελέτη και τη μελέτη εφαρμογής του έργου. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να κάνει 

καλή και πιστή εκτέλεση των εγκεκριμένων σχεδίων και τευχών και δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη 

έγγραφη εντολή της Επίβλεψης, να τα τροποποιήσει. Ο Ανάδοχος οφείλει σε κάθε περίπτωση που κρίνει ότι 

μεταβολή σχεδίου της εγκεκριμένης μελέτης θα απέβαινε από τεχνική και οικονομική άποψη σε όφελος του 

έργου, να το γνωρίσει στον Επιβλέποντα, ο οποίος μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει την προτεινόμενη 

μεταβολή. Σε αυτή την περίπτωση καθώς και σε κάθε περίπτωση που προκύψουν τροποποιήσεις  των 

μελετών λόγω της ιδιαίτερης φύσης του έργου κατά την διάρκεια κατασκευής, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς (π.χ. Εφορεία Αρχαιοτήτων, 

Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, κλπ) και να εκδώσει την κατά περίπτωση απαιτούμενη αναθεώρηση έγκρισης 

και άδειας δόμησης ή ενημέρωση άδειας δόμησης.  

Άρθρο 12. Τεχνική διεύθυνση του έργου - Προσωπικό του Αναδόχου  

Η τεχνική διεύθυνση του έργου γίνεται σύμφωνα και διέπεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 139 του 

Ν.4412/2016. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί μέσω του εκπροσώπου που έχει ορίσει, σύμφωνα με 

το άρθρο 9 (έναρξη εργασιών) της παρούσας. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να εγκαταστήσει στον τόπο εκτελέσεως του έργου, γραφείο στελεχωμένο 

με ειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό  ήτοι Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα, που χρειάζεται για 

τη διεύθυνση και παρακολούθηση του έργου, το οποίο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ζητηθεί θα είναι στη 

διάθεση της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει επίσης κατάσταση των προσώπων που θα 

είναι εξουσιοδοτημένα να αναπληρώνουν τους παραπάνω αναφερομένους κατά την απουσία τους. Οι 

επιστάτες και εργοδηγοί του Αναδόχου πρέπει να είναι ικανοί να τον βοηθούν στην εκτέλεση των έργων, τις 

επιμετρήσεις κλπ. Οι εργατοτεχνίτες πρέπει να έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα για το σκοπό για τον 

οποίο χρησιμοποιούνται. 

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση του προσωπικού που κρίνεται 

δικαιολογημένα ακατάλληλο ή την ενίσχυση των συνεργείων του αναδόχου. 
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Άρθρο 13. Συμμόρφωση Αναδόχου προς την σύμβαση και τις διαταγές της Υπηρεσίας 
Επίβλεψης 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και των 

λοιπών στοιχείων της εργολαβίας, όπως και με τις έγγραφες διαταγές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Ο 

Ανάδοχος δεν έχει καμία υποχρέωση να συμμορφώνεται στις διαταγές που του δίνονται προφορικά αλλά 

μόνο στις έγγραφες διαταγές ή σε υπηρεσιακά σημειώματα του Επιβλέποντα μηχανικού που επικυρώνονται 

με σχετικά έγγραφα της Επιβλέπουσας  Υπηρεσίας. 

Κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 138, σε επείγουσες περιπτώσεις, η εντολή της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις μπορεί να δίνεται και προφορικά στον τόπο 

των έργων. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σχετική καταχώρηση στο ημερολόγιο του έργου. Αν τη 

διαταγή αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία, για 

την έκδοση κανονικής εντολής η οποία εκδίδεται εντός τριών εργασίμων ημερών από την ανωτέρω έγγραφη 

ενημέρωση. Αν η εντολή αυτή διαφοροποιεί μερικά ή ολικά τις εντολές του επιβλέποντα, ο Ανάδοχος 

αποζημιώνεται για τις εργασίες που έχει εκτελέσει, σύμφωνα με την εντολή της επίβλεψης μέχρι τη λήψη 

της εντολής της διευθύνουσας υπηρεσίας. 

Άρθρο 14. Πηγές Αδρανών Υλικών. Διάθεση πλεοναζόντων.   

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παρ. 5,10 & 11 του  άρθρου 138 του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει με δική του ευθύνη και δαπάνη όλα τα αδρανή υλικά που θα 

απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου.  

Τα αδρανή υλικά  που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο θα είναι θραυστά υλικά λατομείου. Ο Εργοδότης δεν 

αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση για την απαλλοτρίωση εκτάσεων κατάλληλων για την παραγωγή υλικών 

προς χρήση του Αναδόχου στο έργο, πρέπει συνεπώς αυτός στις τιμές που θα προσφέρει για την κατασκευή 

του έργου να συμπεριλάβει όλες τις από οιονδήποτε λόγο απαιτούμενες δαπάνες για την προμήθεια από 

λατομεία, ορυχεία, κ.λ.π. των αναγκαιούντων αδρανών υλικών, ή για τη μίσθωση ή αγορά εκτάσεων προς 

παραγωγή των υλικών αυτών. 

Επίσης στις τιμές προσφοράς του, πρέπει να περιληφθούν οι δαπάνες, κατασκευής και συντήρησης οδών 

προσπέλασης, μεταφορών των υλικών από οποιαδήποτε πηγή και αν λαμβάνονται κ.λ.π., μη 

αναγνωριζόμενης ουδεμίας αξίωσης του αναδόχου για πληρωμή άλλης αποζημίωσης λόγω  πρόσθετων 

τυχόν μεταφορών ή δυσμενών συνθηκών μίσθωσης λατομείων, ορυχείων, κ.λ.π., αποκάλυψης και 

δημιουργίας ή εκμετάλλευσης αυτών κ.λ.π. 

Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα διαστρώνονται, μετά από υποβολή προτάσεως από τον ανάδοχο 

σε κατάλληλους χώρους και μετά από σχετική έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν 

είναι δυνατή η απόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε προεγκριθέντες χώρους, ο Ανάδοχος οφείλει να 

εξεύρει και να χρησιμοποιήσει άλλους κατάλληλους χώρους, με την έγκριση της υπηρεσίας χωρίς ιδιαίτερη 

αποζημίωση. 

Άρθρο 15. Ποιότητα υλικών  - Έλεγχος    

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 138,159, 208 & 221 του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί με δική του ευθύνη και δαπάνη όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν για 

την εκτέλεση του έργου.  

Η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή 

ενσωματώνονται σε αυτό, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016). 

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να εκπληρώνουν τους όρους των αντίστοιχων ισχυουσών 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών.  
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Δείγματα υλικών πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση πριν χρησιμοποιηθούν. Υλικά και άλλα είδη που 

χρησιμοποιούνται χωρίς τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά και έγκριση θα απορρίπτονται, εφόσον 

διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά τους. Τα απαιτούμενα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία θα παίρνονται 

έγκαιρα από τον Ανάδοχο πριν από τη χρήση και θα εξετάζονται από την Υπηρεσία. Στην συνέχεια, όταν 

απαιτείται, τα δείγματα θα στέλνονται για εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιμής υλικών. Γι 

αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα, με την αναγραφή του ονόματος του υλικού και του εργοστασίου και τα 

υλικά εμπορίου και για τα αδρανή υλικά τον τόπο προέλευσης, την ονομασία και την τοποθεσία του έργου 

και το όνομα του Αναδόχου, καθώς και ότι τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται 

προς το δείγμα. Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. Κάθε 

σχετική δαπάνη θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο και περιλαμβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους 

του. 

Αν κατά την κατασκευή του έργου  η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιμοποίηση υλικά δεν πληρούν τις 

απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία η 

μη χρησιμοποίηση των υλικών. Αν ο Ανάδοχος διαφωνεί, τα υλικά δεν χρησιμοποιούνται αν δεν κριθεί η 

καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται από αναγνωρισμένα εργαστήρια. Η δαπάνη για 

τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η 

ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και 

αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του έργου.  

Άρθρο 16. Έλεγχοι – Δοκιμές Κατασκευών  

Η επιβλέπουσα Υπηρεσία θα προβαίνει όποτε κρίνει σκόπιμα και με δαπάνη του Αναδόχου σε ελέγχους και 

δοκιμές των κατασκευών, ώστε να διαπιστώνει μεταξύ των άλλων την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα 

αυτών. Οι έλεγχοι - δοκιμές είναι:  

 Αντοχή / ποιότητα σκυροδέματος.  

 Αντοχή / ποιότητα κονιαμάτων.  

  

Άρθρο 17. Μηχανικός εξοπλισμός  

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4412/2016 και παρ. 4 του άρθρου 145 του Ν. 

4412/2016 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθευτεί με δική του ευθύνη και δαπάνη όλο τον μηχανικό εξοπλισμό που θα 

απαιτηθεί για την εκτέλεση του έργου.    

Ο μηχανικός εξοπλισμός που θα διατεθεί από τον Εργολάβο θα είναι σε άριστη κατάσταση λειτουργίας και 

η συντήρησή του θα γίνεται κανονικά. Ο αριθμός και οι αποδόσεις των μηχανημάτων θα καθοριστούν με 

λεπτομέρεια στο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που θα συνταχθεί και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

22Δ  της διακήρυξης του έργου. 

Αν, παρ' όλα αυτά, και κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, δεν κριθούν επαρκή τα μηχανικά κ.λ.π. μέσα 

που εισκομίστηκαν στο έργο για την εμπρόθεσμη περαίωση των εργασιών, τότε ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, 

μέσα σε δεκαήμερη προθεσμία από γραπτή εντολή της Υπηρεσίας, να ενισχύσει τον επί τόπου υπάρχοντα 

μηχανικό εξοπλισμό κ.λπ. σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών 

και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών 

και του λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα 

ικριώματα, φορητές κλίμακες, κλπ)  σύμφωνα με το κάθε φορά ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 

45-74 ), Ν1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 499/91, ΠΔ 395/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: το ΠΔ 89/99, ΠΔ 

304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ.7 - 9), 

ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35)).   
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Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, μέρος Β’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και 

το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:  

 Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας  

 Άδεια κυκλοφορίας  

 Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  

 Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)  

 Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος Β΄, τμήμα ΙΙ, 

παρ. 8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού 

μηχανήματος συνοδεύει τον χειριστή.  

 Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, 

καλή λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των 

ελέγχων σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).  

 Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και 

αντίστοιχο βιβλίο συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα με την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και 

αρ.4. παρ.7 ).  

Άρθρο 18. Προθεσμία Αποπεράτωσης- Χρονοδιάγραμμα- Ενδεικτικές/Αποκλειστικές 
Τμηματικές Προθεσμίες- Αναλυτικό Πρόγραμμα- Ημερολόγιο - Πρόοδος των εργασιών - Ποινικές 
ρήτρες 

Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 145, 146 & 147 του ν. 4412/2016. 

Η ολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου ορίζεται σε 365 ημερολογιακές ημέρες. 

Ο Ανάδοχος μέσα σε δέκα πέντε μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης πρέπει να υποβάλλει στην 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση αναλυτικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα άρθρα 145 και 147 του 

Ν.4412/2016 στο οποίο θα φαίνεται η σειρά εκτέλεσης των έργων. Το πρόγραμμα αυτό θα συνταχθεί και 

υπό τύπο διαγράμματος προόδου έργων (διαγράμματα GANTT) έτσι ώστε να φαίνονται σαφώς τα τμήματα, 

η αξία τους (οικονομικό πρόγραμμα εκταμίευσης) και τα χρονικά όρια αποπεράτωσης του έργου, καθώς 

και τα μηχανικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε τμηματική προθεσμία. Το πρόγραμμα αυτό πρέπει 

να επιστραφεί στον εργολάβο εγκεκριμένο ή τροποποιημένο μερικά ή ολικά, μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες 

από την υποβολή του.  

Στην περίπτωση που θα περάσει η δεκαπενθήμερη προθεσμία από την εγκατάσταση του Αναδόχου, χωρίς 

αυτός να υποβάλλει το παραπάνω αναλυτικό πρόγραμμα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ.2 του 

άρθρου 145 του Ν. 4412/2016. 

Η έναρξη των εργασιών του έργου εκ μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέρα των 30 

ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε φορά επαρκή συνεργεία τεχνικών και εργατών και μηχανικά 

μέσα κατασκευής ή να εργασθεί υπερωριακά και τις Κυριακές και γιορτές και να καταρτίζει νυκτερινά 

συνεργεία, χωρίς να έχει δικαίωμα για το λόγο αυτό σε πρόσθετη αποζημίωση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο 

για την εξασφάλιση της εκτέλεσης των έργων σύμφωνα προς το παραπάνω πρόγραμμα προόδου τους. Η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αν κρίνει ότι ο ρυθμός προόδου των έργων δεν είναι ικανοποιητικός και σύμφωνος 

με το πρόγραμμα εργασιών, μπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των συνεργείων 

του, τις υπερωρίες τις εργάσιμες μέρες και τον αριθμό των μηχανημάτων και γενικά να πάρει όλα τα μέτρα 

που επιβάλλονται για την επιτάχυνση της προόδου των έργων. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται 

προς τις σχετικές εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. 

Η μη συμμόρφωση του Αναδόχου προς τις παραπάνω εντολές και η αποδειγμένα αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση της εκτέλεσης των έργων κατά το παραπάνω πρόγραμμα, δίνει στον Εργοδότη το δικαίωμα 

να καταγγείλει τη σύμβαση και να στερήσει τον Ανάδοχο από το δικαίωμα συνέχισης του έργου, σε 

εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 145 του Ν.4412/16. Η μη άσκηση των παραπάνω 
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δικαιωμάτων του  Εργοδότη, δεν  απαλλάσσει  τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε υποχρέωση που προκύπτει 

από τη σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί λεπτομερές ημερολόγιο εργασιών και καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το 

άρθρο 146 του Ν.4412/2016. Το ημερολόγιο θα πρέπει να συμπληρώνεται καθημερινά και να 

αναγράφονται σε αυτό, με συνοπτικό τρόπο, ιδίως:  

α) στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, 

β) αριθμητικά στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, καθώς και το 

προσωπικό σε ημεραργία λόγω υπερημερίας του εργοδότη, 

γ) τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, καθώς και τα μηχανήματα σε ημεραργία λόγω υπερημερίας 

του εργοδότη, 

δ) θέση και περιγραφή των εργασιών. Αναφορά για τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει πρόοδος 

ή δεν εκτελούνται, αλλά και οι σχετικοί λόγοι, 

ε) ώρα έναρξης και πέρατος κρίσιμων εργασιών εντός της ημέρας, 

στ) αφίξεις και αναχωρήσεις κύριου εξοπλισμού, 

ζ) συνθήκες κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Επίσης να καταγράφονται τροποποιήσεις ή προβλήματα 

με τις ρυθμίσεις και τον σχετικό εξοπλισμό, 

η) τα προσκομιζόμενα υλικά, οι εκτελούμενες εργασίες, 

θ) οι  εργαστηριακές δοκιμές, 

ι) καθυστερήσεις, δυσκολίες, ατυχήματα, ζημίες, μη συνήθεις συνθήκες που προκαλούν 

καθυστερήσεις, ο χρόνος προσωρινής αναστολής ή επανάληψης εργασιών, 

αα) οι  εντολές και παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, 

ββ) έκτακτα περιστατικά και 

γγ) σημαντικές επισκέψεις ή επικοινωνίες με το Δημόσιο ή τοπικές αρχές ή παρόδιους ιδιοκτήτες, 

δδ) κάθε άλλο σχετικό με το έργο σημαντικό πληροφοριακό στοιχείο. 

Το ημερολόγιο τηρείται με μέριμνα του Αναδόχου, υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του και από 

εντεταλμένο όργανο της επίβλεψης. Το ένα (αποκοπτόμενο) φύλλο περιέρχεται στη Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία εντός επτά (7) ημερών, με μέριμνα του εντεταλμένου οργάνου της επίβλεψης (εκτός αν άλλως 

ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης).  

Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να ορίσει την εγγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών 

πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που προσιδιάζουν στο συγκεκριμένο έργο ή να ζητήσει από τον εργολάβο 

την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις με σκαριφήματα, φωτογραφίες, 

καταγραφές με video ή άλλες μεθόδους καταγραφής οπτικών μέσων.  

 

Σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 146 του Ν.4412/16  σε περίπτωση παράλειψης της 

υποχρέωσης του αναδόχου για καθημερινή τήρηση ημερολογίου , επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα του 

ποσού των # 100 (εκατό) ευρώ# για κάθε ημέρα παράλειψης.  

Οι ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες υλοποίησης του έργου είναι:  

 1η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία  

Όχι αργότερα από δέκα πέντε (15) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να έχει συντάξει και υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση το Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής 

του Έργου ", 

 2η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία  

Ολοκλήρωση ενίσχυσης φέροντος οργανισμού, σε 2.5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

 3η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία  



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, 
ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) 

 
-12- 

Ολοκλήρωση επιχρισμάτων σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

 4η Ενδεικτική τμηματική προθεσμία  

Ολοκλήρωση εργασιών εντός κτιρίου σε 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

 

Οι αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες υλοποίησης του έργου είναι:  

 1η Αποκλειστική  τμηματική προθεσμία  

Όχι αργότερα από τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να εκκινήσει το έργο 

 2η Αποκλειστική  τμηματική προθεσμία  

Ολοκλήρωση ενίσχυσης και εξωτερικών εργασιών στο κτίριο όχι αργότερα από επτά (7) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. 

 

Ο Ανάδοχος θα συντάσσει διάγραμμα που θα δείχνει την συντελούμενη πρόοδο των εργασιών στο τέλος 

κάθε μήνα και αντίστοιχο οικονομικό διάγραμμα εκταμίευσης και θα παραδίνει στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία 3 αντίγραφα , για να ελέγχεται άμεσα η εφαρμογή του συμβατικού αναλυτικού προγράμματος 

(ποσοτικού και οικονομικού). 

Για την παράβαση των προθεσμιών του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/16. 

Συγκεκριμένα επιβάλλονται ποινικές ρήτρες προς τον Εργολάβο που έχουν ως εξής: 

 

i. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης  που αφορά την περίοδο από την 1η ημέρα 

υλοποίησης του έργου έως και την 15η ημέρα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανέκκλητη 100,ευρώ.  

ii. Για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης  που αφορά την περίοδο από την 16η ημέρα 

υλοποίησης του έργου έως και την 30η ημέρα επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανέκκλητη 150,ευρώ 

Το συνολικό ποσό της ποινικής ρήτρας δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσοστό 3% της αξίας της σύμβασης 

χωρίς ΦΠΑ. Μετά την πάροδο των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 160 του Ν.4412/16 ήτοι: 

i. καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της συμβάσεως την έναρξη των 

εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα 

στη σύμβαση, 

ii. ή υπερβεί με υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του μηνός, τον προβλεπόμενο στη σύμβαση 

χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του ανάπτυξης,  

iii. ή υπερβεί με υπαιτιότητά του, κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, έστω και μία αποκλειστική 

προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, 

ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Άρθρο 19. Τοπογραφικές εργασίες - Εφαρμογές  στο έδαφος - Σχέδιο  εφαρμογής  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας, σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 

των έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητικά εξαρτήματα και το κατάλληλο προσωπικό, που είναι 

αναγκαία για όλους τους τοπογραφικούς ελέγχους που θα απαιτηθούν σε όλες τις φάσεις κατασκευής του 

έργου. Ο Ανάδοχος, πριν αρχίσει κάθε μόνιμη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα μόνιμων υψομετρικών αφετηριών (REPERES) στα διάφορα τμήματα του έργου, όπως απαιτείται 

ή σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν (άρθρο 114, ΠΔ 696/74). 

Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της Υπηρεσίας για την εφαρμογή στο έδαφος των εγκεκριμένων 

χαράξεων, γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου, κατά τις οδηγίες της Υπηρεσίας, η οποία ελέγχει 

την ακρίβεια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι δαπάνες των παραπάνω εργασιών σε υλικά, 

μέσα και προσωπικό βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου δύναται να απαιτηθεί η σύνταξη σχεδίων, διαγραμμάτων και 

πινάκων, σχέδια εφαρμογής απαραίτητα τόσο για την καλή και έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών όσο και για 

την ευκολότερη παρακολούθησή τους. 

Δέκα (10) ημέρες πριν από την κατασκευή της αντίστοιχης εργασίας, αρμονικά και σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία το σχέδιο εφαρμογής που θα συντάσσει με δική του δαπάνη. Τα υποβαλλόμενα σχέδια πρέπει 

να περιέχουν όλα τα απαραίτητα κατασκευαστικά στοιχεία και περιγραφή των μεθόδων κατασκευής και 

θα συνοδεύονται από τεχνική έκθεση που θα περιέχει τους απαραίτητους υπολογισμούς, ώστε η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία ύστερα από έλεγχο και διορθώσεις να επιστρέψει τα σχέδια στον Ανάδοχο σε πέντε 

(5) μέρες. Σε περίπτωση που επιβάλλεται η ανασύνταξη των σχεδίων εφαρμογής από τον Ανάδοχο, αυτός 

υποχρεούται σε πέντε (5) μέρες να υποβάλλει ξανά για αναθεώρηση και η  Υπηρεσία τα επιστρέφει τελικά 

σε τρεις (3) μέρες θεωρημένα. Έτσι ο συνολικός χρόνος από την υποβολή τους από τον Ανάδοχο μέχρι την 

επιστροφή τους σε αυτόν θεωρημένα να μην υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι τρεις (23) μέρες. 

Η θεώρηση των σχεδίων εφαρμογής δεν πρέπει να θεωρείται : 

i. Ότι επιτρέπει οποιαδήποτε απομάκρυνση από τους όρους της σύμβασης. 

ii. Ότι απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη οποιουδήποτε σφάλματος που θα περιέχεται 

στις λεπτομέρειες του σχεδίου εφαρμογής, όπως διαστάσεις, ενδείξεις υλικών κ.λ.π. 

iii. Ότι αποτελεί έγκριση ή αποδοχή εκ μέρους του Εργοδότη και των αντιπροσώπων του για 

παρεκκλίσεις από τα σχέδια λεπτομερειών που παραδόθηκαν στον Ανάδοχο από τον 

Εργοδότη και φαίνονται μεν στα σχέδια εφαρμογής, αλλά δεν δικαιολογούνται με ειδική 

έκθεση που υποβάλλεται μαζί με αυτά,  σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. 

Αν για οποιαδήποτε αιτία ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση των εργασιών, διαπιστώσει την ανάγκη 

αποκλίσεων ή παραλλαγών από τα σχέδια, διαγράμματα, πίνακες και άλλα στοιχεία της Σύμβασης που του 

παραδόθηκαν από τον Εργοδότη, οφείλει να συμπεριλαμβάνει αυτές τις αποκλίσεις και παραλλαγές στα 

σχέδια εφαρμογής που θα υποβάλλει απαραίτητα και σχετική δικαιολογητική έκθεση, όπου θα τις 

περιγράφει και θα τις  δικαιολογεί λεπτομερειακά. Από τον Εργοδότη εξαρτάται η έγκριση των 

υποβαλλόμενων παραλλαγών ή αποκλίσεων, συνολικά ή μερικά οπότε γίνεται προσαρμογή των σχετικών 

όρων της σύμβασης που επικυρώνονται με έγγραφο από την Επιχείρηση. 

Η αποσιώπηση τέτοιων παραλλαγών ή αποκλίσεων ή η αναγραφή τους στα σχέδια χωρίς υποβολή της 

σχετικής δικαιολογητικής έκθεσης, καταλογίζεται σε βάρος του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 20. Απομάκρυνση των  άχρηστων υλικών. 

Τα προϊόντα εκσκαφής και γενικά κάθε είδους άχρηστα υλικά που προέρχονται από κατεδαφίσεις, 

κατασκευές σχετικές με τις αποκαταστάσεις των οδοστρωμάτων κλπ, θα απομακρύνονται χωρίς 

καθυστέρηση. Τα άχρηστα υλικά θα απομακρύνονται έστω και τμηματικά, ώστε να περιοριστεί όσο είναι 

δυνατό το χρονικό διάστημα υπάρξεως της ανωμαλίας στην κυκλοφορία πεζών, οχημάτων κλπ που 

προέρχεται από αυτό.  Υλικά που χρειάζονται να απομακρυνθούν είναι : 

α. Τα προϊόντα εκσκαφών 

β. Τα άχρηστα προϊόντα εκσκαφής που προέρχονται από καθαιρέσεις κλπ. 

γ. Τα πλεονάσματα προϊόντων εκσκαφών ή κατεδαφίσεων που προέρχονται από   διάφορες σχετικές με 

την κατασκευή. 

δ. Οι κυβόλιθοι και τα γρανιτικά κράσπεδα θα πρέπει να μεταφέρονται μετά   από διαλογή σε ειδικό 

χώρο συγκεντρώσεως που θα ορίζεται από την Υπηρεσία.  

 Η εργασία απομακρύνσεως των προϊόντων εκσκαφής που περισσεύουν πρέπει να εκτελείται από τον 

Ανάδοχο χωρίς αντίρρηση και άσχετα από το αν η ποσότητα είναι μεγάλη ή μικρή. Οι θέσεις αποθέσεως 
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των υλικών αυτών εγκρίνονται κάθε φορά από την αρμόδια αρχή.  Η δαπάνη απομακρύνσεως 

περιλαμβάνεται στην τιμή εκσκαφής. 

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι για τη διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

(Α.Ε.Ε.Κ.) ισχύουν :  

 Ο Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α): “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης  αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 

2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. “  

 η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23.08.2010 (ΦΕΚ 1312/24.08.2010 τεύχος Β’) “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 

για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 

(ΑΕΚΚ)” και ιδιαίτερα για τα δημόσια έργα η παράγραφος 3β του άρθρου 7 , καθώς και  

 η  ερμηνευτική εγκύκλιος αυτής με αρ. 4834/25.01.2013 Εγκύκλιος του Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλιμ. Αλ. 

“Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί 

των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β).  

Άρθρο 21. Πλημμελής κατασκευή των  έργων -  Κακοτεχνίες 

Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία 

παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Με την ειδική διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι 

ουσιώδη, επουσιώδη ή και επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην 

αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή 

τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί 

δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για 

τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την 

εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος. 

Αν το ελάττωμα αποκαλυφθεί κατά την παραλαβή των έργων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του 

άρθρου 170 και η διαπίστωση της αποκατάστασης των ελαττωμάτων γίνεται από τη διευθύνουσα 

υπηρεσία. 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία (σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.4412/16) όταν οι 

εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο Ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, 

τουλάχιστον μία φορά, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 159 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών 

του έργου και να έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του 

αναδόχου.  

Άρθρο 22. Υγιεινή & Ασφάλεια Εργαζομένων στο έργο 

O Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο για προσωπικό του, ή το προσωπικό του 

φορέα του έργου, ή οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 

ατυχημάτων ή επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου (άρθρο 138 του Ν. 

4412/2016)  και σύμφωνα με τους Νόμους,  Διατάγματα, Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της 

Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

αναφέρονται: 

 

 Το από 22-12-33(ΦΕΚ 406 Α/ 33 ) Π.Δ. και η τροποποίησή του με το Π.Δ. 17/78 “Περί ασφαλείας 

εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων“ 

 Το Π.Δ. 447/75 (ΦΕΚ 142 Α/75 ) "Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις ασχολουμένων 

μισθωτών" 

 Ο Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337Α/ 76) “Περί όπλων και εκρηκτικών υλών” 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art170_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art170_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art159
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 H Y.A. BM5/30428 (ΦΕΚ 589 Β/30-6-1980 ) “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εκτός 

κατοικημένων περιοχών“ 

 Το Π.Δ. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών” 

 Το Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) “Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 

οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού” 

  H Y.A. BM5/30058 (ΦΕΚ 121 Β/23-3-1983) “Σήμανση εκτελουμένων έργων σε οδούς εντός 

κατοικημένων περιοχών” 

 Ο Ν.1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) “Κυρώσεις της διεθνούς σύμβασης εργασίας που αφορά στις διατάξεις 

ασφαλείας στην οικοδομή, βιομηχανία κλπ.” 

  Ο Ν.1568/85 (ΦΕΚ 177Α /18.10.85) “Περί υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων” 

 Το Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) “Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού 

εργασίας” 

 Το Π.Δ. 395/94 ( ΦΕΚ 220Α/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη 

χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους, σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 89 /655 /ΕΟΚ”. 

 Το Π.Δ. 396/94 ( ΦΕΚ 220/94) “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση απ’ τους 

εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 

89/ 656 /ΕΟΚ”. 

 Το Π.Δ. 397/94 ( ΦΕΚ 221Α /94) “Ελάχιστες απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τον χειρωνακτικό 

χειρισμό φορτίων, όπου υπάρχει ιδιαiτερος κίνδυνος βλάβης της ράχης και οσφυϊκής χώρας, σε 

συμμόρφωση με την οδηγία 90/269/ΕΟΚ”. 

 Το Π.Δ. 399/94 (ΦΕΚ 221 Α'/94) “Προστασία των εργαζομένων απ’ τους κινδύνους που συνδέονται 

με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 

90/340/ΕΟΚ”. 

 Το Π.Δ.105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή / και υγείας 

στην εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58 /ΕΟΚ”. 

 Το Π.Δ. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους 

εργασίας, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ ΕΟΚ". 

 Το Π.Δ. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) “Εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της υγιεινής και 

ασφάλειας των εργαζομένων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/391/ ΕΟΚ και 91/ 383 / ΕΟΚ". 

 Το Π.Δ. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) “Ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια έργων”, σε συμμόρφωση μετην οδηγία 92/ 57 / ΕΟΚ. 

Σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας είναι υποχρεωμένος να εκπονεί με ευθύνη του κάθε σχετική μελέτη 

(στατική μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κ.λπ.) και να λαμβάνει όλα τα σχετικά 

μέτρα. Ο Ανάδοχος υπέχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που προκαλείται προς 

οιονδήποτε από την παράβαση των παραπάνω υποχρεώσεων, ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και για την 

καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει μέτρα προστασίας, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις 

του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2.3.2001 (Β΄ 266), 

ΔΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (Β΄ 686) και ΔΙΠΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (Β΄ 16),  στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, 

καθώς και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση 

της μελέτης και της κατασκευής του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε τριάντα ( 30 ) ημέρες από την 

υπογραφή του συμφωνητικού να καταθέσει στον ΚτΕ τεύχος στο οποίο θα περιλαμβάνεται το Σχέδιο 

Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του Έργου που 

αναλαμβάνει, σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96. Σημειώνεται ότι απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και 

οριστική παραλαβή του έργου είναι ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) 

Ο Ανάδοχος οφείλει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της Υπηρεσίας, καθώς 

και σε κάθε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση Μέτρα 
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Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) όπως π.χ., προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, πλαστικές γαλότσες, 

φωσφορίζοντα πανωφόρια (για το χειμώνα), φωσφορίζοντα γιλέκα (για το καλοκαίρι), προστατευτικά 

γάντια, ωτοασπίδες, προστατευτικά γυαλιά και καπέλα ηλίου, κουτιά Πρώτων Βοηθειών ένα για τα γραφεία 

και ένα για κάθε όχημα του εργοταξίου, μάσκες διαφόρων τύπων, κ.λ.π. 

Ο Ανάδοχος του έργου οφείλει να ασφαλίσει στο κατά περίπτωση ασφαλιστικό ταμείο όπως προβλέπεται 

από το Νόμο όλο το προσωπικό που θα απασχολήσει. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση όλων των διατάξεων και κανονισμών των 

σχετικών με την εκτέλεση του έργου και την παροχή εργασίας ,όπως υποδεικνύονται στο Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ 

των συμβατικών τευχών της σύμβασης , έχει την ευθύνη για κάθε παράβαση και κατά συνέπεια βαρύνεται 

με την καταβολή προστίμων, αποζημιώσεων και όποιων άλλων ποσών του καταλογίζονται. 

Άρθρο 23. Φύλαξη  υλικών, έργων, υπαρχουσών  κατασκευών και μέσων 

Ο Ανάδοχος οφείλει να φυλάγει με ευθύνη και δαπάνες του τα εφόδια και  υλικά που έχει στην κατοχή του 

(σωλήνες, ειδικά τεμάχια και άλλα εξαρτήματα) και που  προορίζονται για την εκτέλεση του έργου. Ο 

Ανάδοχος θα ευθύνεται για κάθε απώλεια ή θραύση ή φθορά αυτών και έχει υποχρέωση να τα 

αντικαταστήσει.  

Όλες οι απαιτήσεις του εργοδότη για την περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα 

εκτελούνται από τον Ανάδοχο χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποζημίωση. Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι ο 

Ανάδοχος δεν προφυλάσσει με επάρκεια υλικά, μηχανήματα, εφόδια ή εργασίες που εκτελέστηκαν, τότε η 

περιουσία αυτή δύναται να προφυλαχθεί από τον πρώτο, με τη δαπάνη φύλαξης να βαρύνει τον Ανάδοχο, 

και θα κρατηθεί από όσα αυτός δικαιούται να λαμβάνει. 

Άρθρο 24. Προστασία  βλάστησης – περιβάλλοντος. 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την λήψη μέτρων προστασίας  του  περιβάλλοντος. Οφείλει να τηρεί 

τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του παρόντος 

έργου και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. 

Ο Ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την βλάστηση της περιοχής όπου εκτελείται το έργο και 

ευθύνεται για κάθε κόψιμο δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας που δεν θα ήταν απαραίτητη για 

την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, που 

δεν προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη του έργου (ή από τυχόν εγκεκριμένες από την Υπηρεσία 

τροποποιήσεις της), ο Ανάδοχος, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ευθύνες που θα μπορούν να 

προκύψουν γι' αυτόν, είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τα υπάρχοντα έργα ή το φυσικό περιβάλλον 

στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την εγκατάσταση του, με δαπάνες του, χωρίς να δικαιούται 

οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης ή παράτασης προθεσμίας.   

Παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων όπως η έλλειψη προσήκουσας προστασίας του 

περιβάλλοντος, η παράλειψη μέτρων προστασίας του κοινού, η καθυστέρηση στην αποκατάσταση φθορών 

σε άλλα δημόσια έργα ή κοινόχρηστα πράγματα επιβάλλουν στον ανάδοχο τις κυρώσεις του άρθρου 81 του 

Ν.3669/08. 

  

Άρθρο 25. Βλάβες στο έργο -  Βλάβες από ανώτερη  βία  

Μέχρι την οριστική παραλαβή ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από οποιαδήποτε αιτία 

εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

διορθώσει μέσα σε οριζόμενη από τον φορέα κατασκευής εύλογη προθεσμία τα ελαττώματα του έργου, 

που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσμία 

αυτή περάσει άπρακτη, ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του 

αναδόχου με οποιονδήποτε τρόπο, με την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώματός του να κηρύξει τον ανάδοχο 
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έκπτωτο. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται 

σχετική μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται 

στα έργα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημία που οφείλεται σε 

αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε μη χρήση των κατάλληλων 

μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του 

έργου ή ανωτέρας βίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 157 του Ν. 4412/16. Ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν με δικές του δαπάνες.  

Σε περίπτωση ζημιών που προκλήθηκαν από ανώτερη βία στα έργα που εκτελούνται ή στα υλικά που 

βρίσκονται στο εργοτάξιο, ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα, με αναφορά του στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, που 

υποβάλλεται μέσα σε δέκα μέρες από τότε που συνέβη η ζημία, να αναφέρει το χρόνο που συνέβη η ζημία, 

την αιτία που την προκάλεσε, το είδος, την έκταση και την δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή της. 

Όσα ισχύουν για την αίτηση επανόρθωσης ζημιών από ανωτέρα βία ορίζονται στο άρθρο 157 του 

Ν.4412/16. 

Άρθρο 26. Χρήση   έργου πριν από την  αποπεράτωση  

Ο Εργοδότης έχει δικαίωμα να πάρει στην κατοχή του ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τμήμα του έργου 

έχει τελειώσει μερικά ή ολικά, μόνο μετά από διοικητική παραλαβή του (τμηματική) κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 169 του Ν.4412/16. 

Αν η κατοχή ή η χρήση αυτή καθυστερήσει την πρόοδο της εργασίας, τότε ο Εργοδότης χορηγεί ανάλογη 

παράταση της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου. 

Σε περίπτωση που η χρησιμοποίηση του έργου από τον Εργοδότη πριν από την αποπεράτωσή του 

συνεπάγεται πρόσθετες δαπάνες για τον Ανάδοχο, τότε ο Εργοδότης του καταβάλλει τις δαπάνες αυτές που 

πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένες. 

Εργασίες για αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε χρήση έργου, που παραδόθηκε σε χρήση πριν από 

την παραλαβή του κατά τις διατάξεις του παρόντος, εκτελούνται μόνο μετά από έγγραφη εντολή της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 157 του Ν.4412/16.. 

Άρθρο 27. Περιεχόμενο  των τιμών  του  Τιμολογίου 

Οι τιμές του Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένων εργασιών και ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα 

άλλης πληρωμής ή αποζημίωσης για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεσή τους. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σε όλες τις τιμές του Τιμολογίου περιλαμβάνονται: 

α. Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση  κάθε εργασίας, δηλαδή 

μισθώματα, τα απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά,  η επιβάρυνση λόγω ημεραργιών από 

οποιαδήποτε αιτία, οι δαπάνες παραλαβής  επί τόπου και επιστροφής των μηχανημάτων, οι δαπάνες 

εγκατάστασης και    τα ασφάλιστρά τους. 

β. Οι δαπάνες για το απαιτούμενο προσωπικό των συνεργείων και του μηχανικού εξοπλισμού από 

εργοδηγούς, χειριστές, μηχανοτεχνίτες, ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργάτες, για ημερομίσθιά 

τους, ημεραργίες, ασφαλίσεις,    ώρες αργίας, έκτακτες χρηματικές παροχές κ.λ.π. 

γ. Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας με τις  φορτοεκφορτώσεις και τις 

μεταφορές τους, με οποιοδήποτε μέσο από τον τόπο παραγωγής ή προμήθειας επί τόπου των έργων, 

καθώς και κάθε άλλου υλικού που δεν αναφέρεται ιδιαίτερα αλλά που ενδεχόμενα θα απαιτηθεί για  

την πλήρη εκτέλεση των εργασιών. 

δ. Οι τυχόν δαπάνες για κάθε είδους ασφάλιση των υλικών και αποζημιώσεις για την προσωρινή 

κατάληψη εκτάσεων για την μεταφορά και αποθήκευσή τους. 

ε. Τα έξοδα απόσβεσης, φθοράς, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, μηχανημάτων και υλικών. 
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στ. Γενικά κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ιδιαίτερα, αλλά που είναι απαραίτητη για την πλήρη 

και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας, στην οποία αναφέρεται η σχετική τιμή του Τιμολογίου.  Καμία 

αποζημίωση ή αμφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να θεμελιωθεί εκ των υστέρων, είτε ως προς τις 

ποσότητες και τις αποστάσεις μεταφοράς των υλικών που χρησιμοποιούνται σε κάθε εργασία, είτε 

ως προς τις τιμές των ημερομισθίων και υλικών, μετά την αποδοχή συμμετοχής του Αναδόχου στον 

διαγωνισμό. 

ζ. Οι δαπάνες εκτέλεσης ορισμένων εργασιών με τα χέρια εργατοτεχνιτών για  τις περιπτώσεις που η 

εκτέλεσή τους είναι αδύνατη ή δεν ενδείκνυται με  μηχανήματα ή κρίνεται απαραίτητη για την 

καλύτερη εκτέλεση της εργασίας. 

Άρθρο 28. Ποσοστό γενικών εξόδων  και οφέλους  του Αναδόχου 

Το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου που καθορίζεται σε δεκαοκτώ στα εκατό (18%)  της 

αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ), δεν περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου αλλά 

υπολογίζεται στο άθροισμα των τιμών προσφοράς και μπαίνει σε ιδιαίτερο κονδύλι στον προϋπολογισμό 

προσφοράς και στους λογαριασμούς πληρωμής του Αναδόχου (σύμφωνα με την παρ. 7.θ του άρθρου 53 

του Ν. 4412/16). Στην έννοια του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου, που καταβάλλεται 

πάνω στην αξία των εκτελούμενων έργων με τις ισχύουσες ή τις τιμές μονάδας, περιλαμβάνονται και οι 

δαπάνες σύνταξης των ειδικών εκθέσεων, σχεδίασης των σχεδίων εφαρμογής με προσαρμογή των σχεδίων 

της μελέτης στις μετρήσεις που έγιναν στο έδαφος με τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

Άρθρο 29. Προκαταβολές 

Μετά από αίτημα του αναδόχου χορηγείται σ’ αυτόν έντοκη προκαταβολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 150 και άρθρο 302 παρ. 1δ του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει 

και την παροχή ισόποσης προκαταβολής και στον ανάδοχο δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύηση 

προκαταβολής. 

Η χορήγηση οποιασδήποτε προκαταβολής γίνεται μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επί 

τόπου του έργου. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο Ανάδοχος με τόκο. Δεν οφείλονται από τον ανάδοχο τόκοι 

για χορηγηθείσα προκαταβολή για το αναπόσβεστο τμήμα της προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα 

διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου. Το ποσοστό του επιτοκίου καθορίζεται 

ειδικά και ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το μικρότερο επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 

δωδεκάμηνης ή αν δεν εκδίδονται τέτοια εξάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες 

μονάδες και αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, και Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων. 

 Η χορηγουμένη προκαταβολή εγκρίνεται με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας μετά από αίτηση του 

αναδόχου και καταβάλλεται στον ανάδοχο μετά από υποβολή λογαριασμού και έγκριση αυτού από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία στο σύνολό της ή τμηματικά. 

 

Άρθρο 30. Σύνταξη μητρώου του έργου 

Η σύνταξη του Μητρώου του έργου θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Σε 

κάθε περίπτωση το Μητρώο πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα: 

α) Τεχνική έκθεση στην οποία θα περιλαμβάνονται: 

 Έκθεση σχετική με την μελέτη και κατασκευή του έργου 

 Έκθεση επί του τρόπου λειτουργίας και συντηρήσεως του έργου 

 Πίνακας απογραφής, όπου θα περιγράφονται κατά τρόπο περιληπτικό, τα επιμέρους τμήματα που 

συγκροτούν το όλο έργο  
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 Απολογισμός του συνολικού κόστους του έργου. 

β) Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) για το σύνολο του 

έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου, με κατάλληλη αρίθμηση και ταξινόμηση θα συνταχθούν σε τρία (3) 

αντίγραφα τα οποία θα υποβληθούν στην Υπηρεσία μόλις αποπερατωθεί το Έργο.  Οι δαπάνες για την 

σύνταξη του Μητρώου του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδος του 

Τιμολογίου. Η εργολαβία θα θεωρείται ότι δεν περατώθηκε, και επομένως δεν θα εκδίδεται βεβαίωση 

περαίωσης, αν μετά το τέλος των εργασιών δεν υποβληθεί στην Διευθύνουσα Υπηρεσία το Μητρώο του 

Έργου.  

Άρθρο 31. Επιμετρήσεις – Αφανείς Εργασίες 

Οι επιμετρήσεις γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 151 του Ν.4412/16. 

Στο τέλος κάθε διμήνου, ο Ανάδοχος συντάσσει επιμετρήσεις κατά διακριτά μέρη του έργου για τις εργασίες 

που εκτελέσθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία συνοπτική 

περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών 

μονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και 

διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων αφανών 

εργασιών. 

Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στην Επιβλέπουσα  Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο 

είκοσι ημέρες (20) μετά το τέλος του επομένου της εκτελέσεώς τους χρονικού διαστήματος, αφού 

υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». 

Οι επιμετρήσεις συντάσσονται με μέριμνα και δαπάνη του αναδόχου και υπόκεινται στον έλεγχο της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται με την εγκριτική απόφαση της τελευταίας. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υποβολή των επιμετρήσεων από τον 

ανάδοχο, έχει την υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο και διόρθωση των υπολογισμών, να εγκρίνει τις 

επιμετρήσεις και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο τις επιμετρήσεις που έχουν ελεγχθεί και διορθωθεί. Η 

κοινοποίηση αυτή θεωρείται πράξη της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά την έννοια της παραγράφου 1 του 

άρθρου 174 του Ν. 4412/16 και ο Ανάδοχος, εάν δεν αποδέχεται τις διορθώσεις, μπορεί να ασκήσει το 

προβλεπόμενο δικαίωμα της ένστασης. Εάν οι υποβαλλόμενες επιμετρήσεις παρουσιάζουν ελλείψεις, που 

καθιστούν αδύνατο τον έλεγχο ή τη διόρθωσή τους, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επιστρέφει τις επιμετρήσεις 

στον ανάδοχο μέσα στην πιο πάνω προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών και τον καλεί για την 

συμπλήρωση των συγκεκριμένων ελλείψεων. Τα στοιχεία που λείπουν και κρίνονται απαραίτητα από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να αναφέρονται στην πρόσκληση συγκεκριμένα και αριθμημένα. Ο 

Ανάδοχος μέσα σε ένα μήνα υποχρεούται να επανυποβάλλει τις επιμετρήσεις συμπληρώνοντας όλα τα 

στοιχεία που του ζητήθηκαν με την πρόσκληση. Μετά επανυποβολή των επιμετρήσεων, η Διευθύνουσα 

Υπηρεσία δεν μπορεί να τις επιστρέψει εκ νέου στον ανάδοχο προς συμπλήρωση, αλλά υποχρεούται μέσα 

σε ένα (1) μήνα να τις ελέγξει, να τις διορθώσει, να τις εγκρίνει και να τις κοινοποιήσει στον ανάδοχο. Οι 

επιμετρήσεις, εάν δεν επιστραφούν εγκεκριμένες ή διορθωμένες ή για συμπλήρωση μέσα στην πιο πάνω 

προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών ή εάν, μετά την επανυποβολή τους, αυτές δεν ελεγχθούν, 

διορθωθούν, εγκριθούν και κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, μέσα στην πιο πάνω μηνιαία προθεσμία, 

θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μόνο υπό την έννοια ότι μπορούν να συμπεριληφθούν από τον 

ανάδοχο σε επόμενο λογαριασμό. 

Οι επιμετρήσεις του έργου, εγκεκριμένες από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ή αυτοδίκαια εγκεκριμένες, μπορεί 

να ελεγχθούν εκ νέου από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη αχρεωστήτως 

καταβληθέντος εργολαβικού ανταλλάγματος, αυτό είναι επιστρεπτέο ύστερα από σύνταξη αρνητικού 

λογαριασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 152 του Ν. 4412/16. Οι αυτοδίκαια 

εγκεκριμένες επιμετρήσεις υπόκεινται στον έλεγχο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε επόμενο λογαριασμό. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art174_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art174_1
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art152_8
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 Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι δυνατή στην τελική μορφή του 

έργου (αφανείς εργασίες), όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν από άλλες και δεν είναι τελικά 

εμφανείς, ποσότητες που παραλαμβάνονται με ζύγιση ή άλλα παρόμοια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

καλέσει Επιβλέποντα  και την Επιτροπή Παραλαβής Αφανών Εργασιών, προκειμένου να προβούν από 

κοινού στην καταμέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών ή 

πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόμενο από τον ανάδοχο, τον επιβλέποντα 

και τα μέλη της επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών. Η 

πρόσκληση της αναδόχου προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία πρέπει να γίνεται για μεν την από κοινού ζύγιση 

τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα πριν από αυτήν, για δε τη λήψη των στοιχείων υπαίθρου τουλάχιστον 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργειά τους. Η μη ανταπόκριση των εντεταλμένων οργάνων στην 

πρόσκληση μπορεί να αποτελεί λόγο υπερημερίας του κυρίου του έργου και επιφέρει πειθαρχικές ποινές 

στους υπεύθυνους. Το πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών συνοδεύει υποχρεωτικά την επιμέτρηση των 

σχετικών εργασιών δεν έχει εκτελεστό διοικητικό χαρακτήρα και δεν προσβάλλεται αυτοτελώς παρά μόνο 

από κοινού με την προσβολή της εγκριτικής πράξης της επιμέτρησης.  

Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

υποβάλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία επί μέρους επιμετρήσεις που λείπουν και την «τελική επιμέτρηση», 

δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων 

και των πρωτοκόλλων της παραγράφου παραλαβής αφανών εργασιών. Αν αυτές έχουν ελεγχθεί από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, οι ποσότητες τίθενται όπως διορθώθηκαν, έστω και αν εκκρεμούν κατ’ αυτών 

ενστάσεις του αναδόχου ή αιτήσεις θεραπείας. Η καταχώρηση αυτή στην τελική επιμέτρηση δεν αποτελεί 

παραίτηση του αναδόχου από τέτοιες αιτήσεις ή ενστάσεις που έχουν ασκηθεί νόμιμα, ούτε παρέχει το 

δικαίωμα σε αυτόν να υποβάλει νέες. Για τις επιμέρους επιμετρήσεις, που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από 

την υπηρεσία, καταχωρούνται οι ποσότητες των επιμετρήσεων όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο πριν 

από τον έλεγχο της υπηρεσίας. Η τελική επιμέτρηση υπογράφεται από τον ανάδοχο με την ένδειξη «όπως 

συντάχθηκε από τον ανάδοχο». Η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει υποχρέωση να προβεί στον έλεγχο της 

τελικής επιμέτρησης, μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της και να κοινοποιήσει στον ανάδοχο την 

ελεγμένη και διορθωμένη επιμέτρηση.  

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί από τον ανάδοχο τελική επιμέτρηση, το αργότερο εντός δύο μηνών από 

την κοινοποίηση προς αυτόν της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών, επιβάλλεται σε βάρος του, για κάθε 

συμπληρωμένο μήνα καθυστέρησης, ειδική ποινική ρήτρα ποσοστού δύο χιλιοστών (2%ο) επί του 

συνολικού ποσού που έχει καταβληθεί στον ανάδοχο μέχρι τότε για την όλη σύμβαση. Η ποινική ρήτρα 

επιβάλλεται με απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας και για έξι (6) το πολύ μήνες καθυστέρησης. 

Ανεξάρτητα από την επιβολή της ποινικής ρήτρας και μετά την πάροδο του χρόνου επιβολής της, η τελική 

επιμέτρηση συντάσσεται από την υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιήσει γι’ αυτό ιδιώτες τεχνικούς και 

συνεργεία καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε βάρος του αναδόχου. Η τελική επιμέτρηση που 

συντάσσεται με αυτόν τον τρόπο κοινοποιείται στον ανάδοχο.  

Άρθρο 32. Περαίωση εργασιών  - Παραλαβή  

Όσα αφορούν τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής των εργασιών, την τελική επιμέτρηση και την 

έγκρισή τους καθώς και όσα αφορούν τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, προσωρινής και οριστικής, 

διέπονται από τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/16 (για την Διοικητική Παραλαβή του έργου, ισχύει το άρθρο 

169 του Ν.4412/2016 ενώ για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 170 

και 172 αντιστοίχως του Ν.4412/2016).  Για τη Βεβαίωση περάτωσης εργασιών ισχύει το άρθρο 168 του ν. 

4412/2016.  

Άρθρο 33. Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις - Πληρωμές  του Αναδόχου  

Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται κάθε μήνα με βάση ανακεφαλαιωτικούς λογαριασμούς στους οποίους 

θα περιλαμβάνονται οι εργασίες που έχουν τελειώσει, έπειτα από υποβολή από τον Εργολάβο προσωρινών 

επιμετρήσεων και ελέγχου τους από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  Στις τμηματικές αυτές πληρωμές η 
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Επίβλεψη κατά την απόλυτη κρίση της μπορεί να περιλάβει και την αξία των υλικών που θα ενσωματωθούν 

στο έργο, με την εισαγωγή τους στις επί τόπου των έργων αποθήκες του Αναδόχου. 

Οι ποσότητες των υλικών που πιστοποιούνται δεν μπορούν να ξεπερνούν εκείνες που απαιτούνται για το 

μέρος του έργου που απομένει κάθε φορά. Τα πιστοποιούμενα υλικά και έργα μόλις πληρωθούν ανήκουν 

στον Εργοδότη, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για τα υλικά και τα έργα που έχουν 

πληρωθεί, όπως και για την αποκατάσταση έργου ή υλικού που έχει τυχόν πάθει ζημία και, γενικά, χωρίς ο 

Εργοδότης να παραιτείται από το δικαίωμα να απαιτήσει την εκπλήρωση όλων των όρων της σύμβασης. 

Για τις πιστοποιήσεις, την σύνταξη, την υποβολή, τον έλεγχο και την πληρωμή των λογαριασμών και την 

εκκαθάριση όλων των αμοιβαίων απαιτήσεων της εργολαβικής  σύμβασης εφαρμόζονται όσα 

λεπτομερειακά αναφέρονται στο άρθρο 152 του Ν.4412/16. 

Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προτελικό 

λογαριασμό», με βάση τις ποσότητες που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. Μετά τη διενέργεια 

της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «τελικό 

λογαριασμό». Για τον «προτελικό» και τελικό λογαριασμό εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 

152 του Ν.4412/16.. Με την έγκριση του τελικού λογαριασμού εκκαθαρίζονται οι εκατέρωθεν απαιτήσεις 

από την σύμβαση εκτέλεσης, εκτός από τις απαιτήσεις που προκύπτουν από μεταγενέστερες διαδικασίες 

διοικητικής, συμβιβαστικής ή δικαστικής επίλυσης διαφορών.  

Για την είσπραξη κάθε λογαριασμού ο Ανάδοχος θα προσκομίζει απόδειξη εξόφλησης όλων των 

ασφαλιστικών Ταμείων για τον τρέχοντα λογαριασμό, εκτός αν αυτά αποδίδονται από τον Εργοδότη. 

Άρθρο 34. Φόροι  - Κρατήσεις - Τέλη - Δασμοί  

Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλους ανεξάρτητα τους βάσει των κειμένων νόμων φόρους, τέλη, δασμούς και 

κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων που ισχύουν κατά τη μέρα της δημοπρασίας. 

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 138 Ν.4412/16 οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε 

άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η 

υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του Δημοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άμεσα το 

εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της 

προσφοράς.  Μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό 

αντάλλαγμα.  

Για το έργο βρίσκει εφαρμογή η παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 σχετικά με την αντιστροφή της 

υποχρέωσης απόδοσης ΦΠΑ, οπότε τον ΦΠΑ αποδίδει ο αναθέτων φορέας και όχι ο Ανάδοχος, ο οποίος 

τιμολογεί χωρίς ΦΠΑ. 

Καμία δασμολογική ή φορολογική απαλλαγή δεν αναγνωρίζεται στα καύσιμα και λιπαντικά. 

Άρθρο 35. Πληρωμές  προσωπικού  - Δαπάνες   βαρύνουσες  τον  Ανάδοχο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.4412/16 ο Ανάδοχος σε κάθε περίπτωση βαρύνεται με όλες  τις  

απαιτούμενες  δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου, όπως είναι οι δαπάνες όλων των εργοδοτικών 

επιβαρύνσεων, οι δαπάνες για την μετακίνηση του προσωπικού του, οι δαπάνες της μεταφοράς, διαλογής, 

φύλαξης, φθοράς κλπ των υλικών, οι  δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης, απόσβεσης, μίσθωσης 

μηχανημάτων και οχημάτων,  οι δαπάνες δοκιμών, προσπελάσεων προς το έργο και τις θέσεις για την λήψη 

των υλικών και παρακαμπτηρίων οδών για την διευκόλυνση  της  συγκοινωνίας  και αποτροπή αποκοπής 

της κυκλοφορίας γενικά, σύστασης και διάλυσης εργοταξίων και οι δαπάνες αποζημιώσεων στο προσωπικό 

του.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να πληρώνει τακτικά κάθε βδομάδα το ημερομίσθιο και κάθε μήνα το υπαλληλικό 

προσωπικό του. Επίσης οφείλει να πληρώνει κι αυτούς που του προμηθεύουν κάθε είδους υλικά που 

χρησιμοποιούνται στο έργο και τα ενοίκια των μηχανημάτων που μισθώνει. Σε περίπτωση καθυστέρησης 
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του Αναδόχου πληρωμής του προσωπικού του, όσων καθυστερείται η πληρωμή τους έχουν δικαίωμα να τη 

ζητήσουν με αναφορά τους στον Προϊστάμενο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας,. 

Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που έχει προσλάβει και 

χρησιμοποιεί στο έργο, η Διευθύνουσα Υπηρεσία μετά από γραπτή όχληση των ενδιαφερομένων, καλεί τον 

ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Αν ο Ανάδοχος δεν εξοφλήσει τους 

δικαιούχους, τότε η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλομένων και 

πληρώνει απευθείας τους δικαιούχους από τις πιστώσεις του έργου, για λογαριασμό του αναδόχου και 

έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι και 

των τριών (3) τελευταίων μηνών πριν από την όχληση των ενδιαφερομένων. Προϋπόθεση της πληρωμής 

είναι να υπάρχει οφειλή του κυρίου του έργου εκ της κατασκευής του αποδεικνυόμενη ή όπως προκύπτει 

από υποβληθέντα ή συντασσόμενο εκ της Διευθύνουσας Υπηρεσίας λογαριασμό.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να καταβάλλει στο εργατοτεχνικό προσωπικό του δώρα λόγω εορτών Πάσχα και 

Χριστουγέννων που κάθε φορά καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας, όπως και μέρες 

υποχρεωτικής αργίας, χορήγησης άδειας με αποδοχές, αποζημίωση λόγω απόλυσης όπως και τις νόμιμες 

εισφορές του στους ασφαλιστικούς επικουρικούς οργανισμούς ή ταμεία. 

Άρθρο 36. Αναθεώρηση συμβατικής αξίας των  έργων 

Για την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας των έργων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 37. Κανονισμός νέων  τιμών  μονάδας 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν και θα πληρωθούν με τις τιμές μονάδας που προβλέπονται στο τιμολόγιο. 

Αν παρουσιαστεί ανάγκη σύνταξης νέας τιμής μονάδας, θα συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

156 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 38. Απολογιστικές εργασίες  

Στην εκτέλεση του έργου δεν προβλέπεται η υλοποίηση εργασιών απολογιστικά.  

Η εκτέλεση των τυχόν αναγκαίων απολογιστικών εργασιών, όπως μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια 

των εκσκαφών και των καθαιρέσεων επιχρισμάτων, με την παρουσία αρχαιολόγου , γίνεται κατόπιν ειδικής  

εντολής από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, και η πληρωμή τους και το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους 

του Αναδόχου καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 126 και 154 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 39. Προσωρινή  & οριστική διακοπή των έργων - Διάλυση της Σύμβασης 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/16.  

Άρθρο 40. Διακανονισμός σύμβασης μετά από πτώχευση ή θάνατο του Αναδόχου 

Στην προκειμένη περίπτωση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 167 του Ν.4412/16. 

Άρθρο 41. Πινακίδες ενδεικτικές του έργου  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης να κατασκευάσει και 

να τοποθετήσει στην αρχή και στο τέλος του έργου πινακίδες με τα στοιχεία του έργου. Η απόσυρση της 

αρχικής πινακίδας πραγματοποιείται με την τοποθέτηση της αναμνηστικής πινακίδας μετά την οριστική 

παραλαβή του.  
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-23- 

Άρθρο 42. Αρχαιότητες 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει την Διευθύνουσα Υπηρεσία αν τυχόν κατά την κατασκευή 

των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε  έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι 

διατάξεις για τις αρχαιότητες.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ 
Τ.Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Τηλ.: 213-2038-140 
Fax : 213-2038-514 

ΕΡΓΟ: 

 
 

Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου 
του διατηρητέου κτιρίου επί των 
οδών Σουρή & Βασ. Όλγας 
(επισκευές, ενίσχυση φέροντος 
οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης 
από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) 

Κ.Α. 61-7341.001 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών,  Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 
Ενάριθμος:2017ΣΕ27510091 

NUTS: EL301 
CPV: 45453000-7, 45453100-8,  

45110000-1, 45262300-4, 
45262522-6, 45300000-0,  
45430000-0, 45422100-2,  
45421140-7, 45400000-1 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 604.838,71€ 

 ΦΠΑ 145.161,29€ 

 ΣΥΝΟΛΟ: 750.000,00€ 

   

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

Αρθρο  1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

 

Το παρόν τεύχος της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) με τις αναπόσπαστες Τεχνικές 
Προδιαγραφές αφορά τους τεχνικούς όρους, βάσει των οποίων, σε συνδυασμό με τους όρους των 
υπολοίπων τευχών δημοπρατήσεως και στοιχείων της μελέτης θα εκτελεσθεί το έργο « Αξιοποίηση 
ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, 
ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε 
πολιτιστικό κτίριο) » από τον Ανάδοχο που θα αναδειχθεί. 

 

Αρθρο  2ο 

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η εκτέλεση του παραπάνω έργου γενικά διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ 147/Α/2016), όπως αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη και των λοιπών 
σχετικών ΠΔ, αποφάσεων και εγκυκλίων του ΥΠΕΧΩΔΕ. Κατά την εκτέλεση του έργου εφαρμόζονται 
οι προδιαγραφές της μελέτης και οι εθνικές τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) του Υπουργείου 
Δημοσίων Εργων. 

 

Αρθρο  3ο 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Η συμμετοχή στην δημοπρασία με την υποβολή της προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι 
διαγωνιζόμενοι έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής του 
συγκεκριμένου έργου γενικά και κυρίως σε ότι αφορά τις κάθε φύσεως πηγές λήψεως υλικών, θέσεις 
προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση, διαχείρηση και 
αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφαλίσεως εργατοτεχνικού εν γένει προσωπικού, ύδατος, 
ηλεκτρικού ρεύματος και οδών προσπελάσεως, τις συνήθεις μετεωρολογικές συνθήκες, τις συνθήκες 
και τις διάφορες διακυμάνσεις της στάθμης των υδάτων των ποταμών, χειμάρρων, παλίρροιας, 
υπογείων υδάτων ή παρόμοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, την φύση, την διαμόρφωση 
και την κατάσταση του εδάφους και του υπεδάφους, το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των 
ευρισκομένων στην περιοχή καταλλήλων εκμεταλλευσίμων υλικών, το είδος και τα μηχανήματα, 
υλικά και υπηρεσίες που θα απαιτηθούν προ της ενάρξεως και κατά την εκτέλεση των εργασιών, τις 
ειδικές δυσκολίες κατασκευής έργων αποχετεύσεως εντός πόλεως, σε οδούς με πυκνή και βαρειά 
κυκλοφορία, τα τυχόν υπάρχοντα εμπόδια από δίκτυα κοινής ωφελείας ή οποιασδήποτε φύσεως και 
οποιαδήποτε άλλα θέματα τα οποία με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, 
την πρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της συμβάσεως. Επίσης ο Ανάδοχος 
αποδέχεται ότι έχει μελετήσει τα εγκεκριμένα διαγράμματα και σχέδια της μελέτης καθώς και τα λοιπά 
συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας τα οποία περιλαμβάνονται στον φάκελλο της δημοπρασίας και 
αποτελούν μαζί με την διακήρυξη , τη βάση της προσφοράς του, ώστε να εφαρμόσει αυτά και ότι 
αποδέχεται και ανεπιφύλακτα αναλαμβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν 
από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. 
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Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Παράλειψη του Αναδόχου να ενημερωθεί με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της 
συμβάσεως, δεν απαλλάσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 

Αρθρο  4ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ-ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ  
ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

Οι συμβατικές τιμές μονάδος του ισχύοντος τιμολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως 
περαιωμένες σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Οι τιμές αυτές προσαυξημένες κατά το 
νόμιμο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του Αναδόχου περιλαμβάνουν όλες τις 
απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου και καλύπτουν όλες τις 
δαπάνες του Αναδόχου άμεσες και έμμεσες, επιφυλασσομένων δε των περί αναθεωρήσεως τιμών 
κειμένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζημίωση του αναδόχου για την κατά τα ανωτέρω 
εκτέλεση των εργασιών. 

 

Αρθρο  5ο 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος όπως, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, βάσει των χορηγουμένων 
σ΄αυτόν μελετών, των εγράφων οδηγιών της Υπηρεσίας και των εγκεκριμένων από το Υπουργείο 
Δημοσίων Εργων προδιαγραφών εκπονήσεως μελετών, προβεί παρουσία του αντιπροσώπου της 
Υπηρεσίας, στην εφαρμογή των μελετών επί του εδάφους, στις αναπασσαλώσεις και 
χωροσταθμίσεις των αξόνων του έργου, στον έλεγχο και λήψη των απαιτουμένων 
συμπληρωματικών στοιχείων προς συμπλήρωση και προσαρμογή των εγκεκριμένων στοιχείων της 
οριστικής μελέτης καθώς επίσης και την σήμανση της ζώνης καταλήψεως των έργων. 

 

Αρθρο  6ο 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

 

Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις στο συγκεκριμένο έργο. 

 

Αρθρο  7ο 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει αμέσως και χωρίς καμμία καθυστέρηση στην 
υπηρεσία την πιθανή εμφάνιση κατά την κατασκευή των έργων αρχαιοτήτων ή οποιασδήποτε 
φύσεως έργων τέχνης για τα οποία έχουν εφαρμογή οι κείμενες διατάξεις περί αρχαιοτήτων. 

 

Σε περίπτωση καθυστερήσεως της προόδου των έργων από την παραπάνω αιτία χορηγείται 
ανάλογη παράταση της συμβατικής προθεσμίας, μη αποκλειομένης και της εφαρμογής των 
διατάξεων του Ν 4412/2016. 

 

Αρθρο  8ο 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΙ 
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Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά τα υλικά που προδιαγράφονται για την 
κατασκευή του έργου και έτοιμα ή ημικατεργασμένα προϊόντα από την βιομηχανία. Η ποιότητα των 
υλικών υπόκειται στον έλεγχο της Υπηρεσίας. Τα υλικά που ο έλεγχος απαιτεί εργαστηριακές 
εξετάσεις, αυτές γίνονται στον αριθμό που ορίζεται στην ΕΣΥ και από αρμόδιο κρατικό εργαστήριο 
με ευθύνη του αναδόχου. Οι δαπάνες για τις εξετάσεις αυτές καθώς επίσης και για κάθε άλλη σχετική 
εργασία και υλικά βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

Αρθρο  9ο 

ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ -ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Προκειμένου για υλικά του εργοδότη για τα οποία υπάρχει διαταγή της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο 
να τα ενσωματώσει στο έργο, αυτός είναι υποχρεωμένος να τα χρησιμοποιήσει και για περίπτωση 
πιθανής κακής ποιότητας τους, την ευθύνη φέρει εκείνος που διατάσει τη χρησιμοποίησή τους, ο δε 
εργολάβος ευθύνεται μόνο για την έντεχνη κατασκευή. 

 

Ο ανάδοχος πάντοτε φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση, όλα τα υλικά και μέσα οποιασδήποτε 
φύσεως, περιλαμβανομένης και ιδιοκτησίας του δημοσίου καθώς επίσης και τις εκτελούμενες από 
αυτόν εργασίες. Ολες οι απαιτήσεις του εργοδότη για την περίφραξη ή την απαιτουμένη ειδική 
φύλαξη της περιουσίας αυτής θα εκτελούνται από τον ανάδοχο χωρίς καμμία ιδιαιτέρα αποζημίωση. 
Σχετικές διαταγές της υπηρεσίας εκτελούνται από τον ανάδοχο και σε αντίθετη περίπτωση, τα μέτρα 
φυλάξεως ή διατηρήσεων λαμβάνονται από τον εργοδότη και οι σχετικές δαπάνες καταλογίζονται 
στον ανάδοχο. 

 

Όλες οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθηκεύσεως, θάλαμοι διαμονής, εργαστήρια, 
γραφεία κλπ) για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας θα ανεγερθούν με μέριμνα και δαπάνες 
του αναδόχου σε θέσεις που επιτρέπονται από την υπηρεσία και τις λοιπές αρμόδιες αρχές. Τα 
προσωρινά αυτά κτίσματα και έργα θα παραμένουν στην κυριότητα του αναδόχου και θα 
αφαιρούνται με δαπάνες του μετά την αποπεράτωση των έργων. Στην περίπτωση που τα κτίρια 
αυτά γίνουν με υλικά του εργοδότη, θα παραμείνουν στην ιδιοκτησία του. 

Με έγκριση  του εργοδότη τα κτίρια και τα έργα μπορούν να εγκαταλείπονται και να μη χρειάζεται η 
αφαίρεσή τους. 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει και να συντηρεί με δικές του δαπάνες, κατάλληλες 
εγκαταστάσεις υδρεύσεως που θα εξασφαλίζουν επαρκή παροχή νερού για τα έργα και την 
κατανάλωση του προσωπικού. Ο ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος για την λειτουργία των εγκαταστάσεων του και για χρήση των εργαζομένων σε 
νυκτερινές εργασίες κλπ. 

 

Αρθρο  10ο 

ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Για τον κανονισμό τιμών μονάδος νέων εργασιών, όπου προβλέπεται από τον Νόμο ότι θα 
εφαρμόζεται τα εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), διευκρινίζεται ότι 
αυτά θα εφαρμόζονται άσχετα με τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν από τον ανάδοχο για την 
εκτέλεση των εργασιών (δηλαδή μικρού ή μεγάλου αριθμού μηχανημάτων των γνωστών ή άλλων 
τύπων καινούριων ή μη, εργατικών χειρών εν όλω ή εν μέρει, σε μικρή ή σε μεγάλη αναλογία κλπ). 

 

Στην ΕΣΥ αναφέρονται ποια εγκεκριμένα ή συμβατικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών) ισχύουν για τις 
τιμές μονάδος νέων εργασιών του έργου. 
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Αρθρο  11ο 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στν ΕΦΚΑ. Εάν αυτό δεν 
υπάγεται στις διατάξεις του ΕΦΚΑ, ο ανάδοχος υποχρεούται να το ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε 
ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρισμένες από το κράτος.  

 

Αρθρο  12ο 

ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΩΝ,  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων και υποχρεούται να ανακοινώσει αμελλητί 
στην διευθύνουσα υπηρεσία τις απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες  σ΄ αυτόν διαταγές και εντολές 
των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου και ασφαλείας κλπ κατά τη διάρκεια 
εκτελέσεως του έργου. 

 

Αρθρο  13ο 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗ 

 

Ο ανάδοχος επί πλέον των υποχρεώσεων και ευθυνών που απορρέουν από τη σύμβαση και τις 
κείμενες διατάξεις είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη 
ατυχημάτων καθώς επίσης και την υγεία και την παροχή πρώτων βοηθειών προς το 
εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του και προς κάθε τρίτο. Η πρόληψη και αντιμετώπιση του 
εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
και αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου κατασκευής του έργου όπως ρητά ορίζεται στα 
σχετικά άρθρα της Ε.Σ.Υ. 

 

Μεταξύ άλλων ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει, στις εργοταξιακές θέσεις και στις θέσεις στις 
οποίες εκτελούνται οι εργασίες, στην τοποθέτηση των απαιτουμένων ανάλογα με τη φύση των έργων 
σημάτων και γενικά πινακίδων ασφαλείας, φροντίζοντας  για την συντήρησή τους και τον καθαρισμό 
τους. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα 
σπινθηρίζοντα σήματα (FLASH LIGHTS) που θα συντηρούνται επαρκώς. Επίσης θα 
χρησιμοποιούνται, όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόμοι, υπάλληλοι του αναδόχου για την 
ασφαλή καθοδήγηση πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί των 
οδών και επί των παρακαμπτηρίων και προσπελάσεων και γενικά σε όλα τα εργοτάξια του έργου 
ημέρα και νύχτα. Τέλος όλα τα σκάμματα πρέπει να είναι ασφαλώς και σταθερά περιφραγμένα και 
να τοποθετούνται ανά αποστάσεις γεφυρώσεις για την ομαλή προσπέλαση των πεζών. 

 

Τα παραπάνω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Ο ανάδοχος ευθύνεται 
ποινικώς και αστικώς για κάθε ατύχημα ή ζημία οφειλόμενα στην μη λήψη των απαραιτήτων μέτρων 
ασφαλείας. 

 

Αρθρο  14ο 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - ΑΛΛΟΙ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

Ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και την διαφύλαξη 
όλων των κοινωφελών κάθε φύσεως έργων που βρίσκονται στη θέση των εκτελουμένων έργων ή 
κοντά σ΄ αυτά ώστε να προληφθούν ζημίες ή διακοπή της λειτουργίας τους. Κάθε βλάβη που 
προκαλείται σ αυτά με υπαιτιότητα του αναδόχου βαρύνει εξ ολοκλήρου ποινικώς και αστικώς αυτόν. 
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Ο ανάδοχος πρέπει επίσης να έχει υπόψη του ότι ενδέχεται στη περιοχή του έργου να υφίσταται 
εναέριες ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίες πρέπει να μετατοπισθούν από τους 
κυρίους τους. Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν θα έχει καμμία οικονομική ή τεχνική ανάμιξη 
εκτός αν ορίζεται αλλιώς στην ΕΣΥ, είναι όμως υποχρεωμένος να διευκολύνει απροφασίστως την 
εκτέλεση  των εργασιών αυτών μη δικαιούμενος καμμία ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω καθυστερήσεως 
ή δυσχερειών στις εργασίες του από την μετατόπιση των εγκαταστάσεων. 

 

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση εργασιών από άλλους 
εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τον εργοδότη για την εκτέλεση εργασιών που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην σύμβαση ή που εξαιρέθηκαν αργότερα νόμιμα από αυτήν καθώς επίσης 
και από το προσωπικό αυτών ή του εργοδότη ή κάθε άλλης αρχής που απασχολείται για την 
εκτέλεση έργου μέσα ή κοντά στο εργοτάξιό του. 

 

Ο ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα βλάστηση όπως δένδρα, 
θάμνους και καλλιεργημένες εκτάσεις που βρίσκονται στην περιοχή του έργου εφόσον η βλάστηση 
αυτή δεν παρεμποδίζει την εκτέλεση του, κατά την κρίση του εργοδότη. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος 
για κάθε αυθαίρετη κοπή ή βλάβη δένδρων, θάμνων και καταστροφή φυτείας που θα προηγηθεί από 
κακό χειρισμό των μηχανημάτων, την εναπόθεση υλικών κλπ. 

 

Αρθρο  15ο 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την εφαρμογή των μελετών 
όσων και για την ποιότητα και αντοχή των έργων μόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος ο δε κάθε 
φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλάσσει τον ανάδοχο από την ευθύνη αυτή. 
Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου  μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών που θα 
χρησιμοποιηθούν, την χρησιμοποίηση αυτών και την εν γένει εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσης, των οικείων Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών 
εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων. 

 

Αρθρο  16ο 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δική του δαπάνη να προβεί στη σύνταξη του μητρώου και των 
σχεδίων «ως κατασκευάσθη» του κατασκευασθέντος έργου αμέσως μετά την περάτωση τμήματος 
έργου που μπορεί να λειτουργήσει αυτοτελώς. Τα παραπάνω θα υποβάλλει στην Διευθύνουσα το 
έργο Υπηρεσία και θα τα συμπεριλάβει στον τελικό φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου 

 

Αρθρο  17ο 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Ο ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνες του και προ της παραδόσεως για χρήση κάθε τμήματος έργου 
όπως και μετά την περαίωση ολοκλήρου του έργου, να αφαιρέσει και να απομακρύνει από τους 
γύρω χώρους και γενικά από τα εργοτάξια κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίματα, εργαλεία ή 
ικριώματα, μηχανήματα υλικά πλεονάζοντα χρήσιμα ή άχρηστα, προσωρινές εγκαταστάσεις 
μηχανημάτων κλπ, να άρει (καταστρέψει κλπ) κάθε βοηθητικό έργο το οποίο θα υποδείξει η 
Υπηρεσία ως άχρηστο ή επιζήμιο για την μετέπειτα λειτουργία των έργων, να ισοπεδώσει τους 
χώρους τους οποίους τα παραπάνω ήταν αποτιθεμένα ή εγκαταστημένα κλπ, να παραδώσει δε 
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τελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους πέριξ χώρους του εργοταξίου και γενικά να 
μεριμνήσει για κάθε ενέργεια που απαιτείται για την παράδοση του έργου σε εύρυθμη λειτουργία 
σύμφωνα με τους όρους των συμβατικών στοιχείων της εργολαβίας. Επίσης ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προβαίνει όταν εκλείψει ο λόγος σύμφωνα με την κρίση της Υπηρεσίας και στην 
άρση (καθαίρεση, αποκόμιση κλπ) κάθε προστατευτικής κατασκευής που κατασκευάστηκε για την 
εκτέλεση του έργου (εργασιών και παραγωγής υλικών), προστατευτικής κατασκευής που έγινε για 
οποιοδήποτε λόγω προς αποφυγή κάθε φύσεως ζημιών, φθορών,ατυχημάτων κλπ σε ιδιοκτησίες, 
οικοδομές, δένδρα, αγρούς, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσεως 
έργα καθώς και απομάκρυνση περιφραγμάτων των εργοταξίων. 

 

Εάν εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη υπόμνηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς τον 
ανάδοχο δεν προβεί αυτός στην έναρξη και εντός εύλογης προθεσμίας περαίωση των ανωτέρω 
εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου, εκπιπτομένης της δαπάνης που έγινε από την 
πρώτη πιστοποίηση που θα συνταχθεί, πέραν την μη εκδόσεως βεβαιώσεως εμπροθέσμου 
εκτελέσεως του έργου ή τμήματος αυτού εξ αιτίας αυτού του λόγου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) 

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με το ΑΠΟΦ. ΔΕΕΠΠ/οικ./85/14.5/1.6.2001 (ΦΕΚ 686 Β’), «Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφαλείας 

και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραιτήτων στοιχείων για την έγκριση 

μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή / και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε δημόσιο έργο», αρθρ. 

1, «ο ανάδοχος μελέτης οφείλει να επισημαίνει έγκαιρα στο ΚτΕ τους κινδύνους οι οποίοι συνδέονται τόσο 

με τις βασικές παραδοχές του έργου, όσο και με τις τεχνικές απαιτήσεις της κατασκευής. Ο ανάδοχος 

μελέτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του κατά τον σχεδιασμό του ΤΕ, τις γενικές αρχές πρόληψης του 

εργασιακού κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 17/96, προσαρμοσμένες για τα τεχνικά 

έργα και συγκεκριμένα: 

 

 Την εξάλειψη των κινδύνων στην πηγή τους 

 Την αντιμετώπιση των κινδύνων στην πηγή τους. 

 Την εκτίμηση των κινδύνων που θα μπορούν να αποφευχθούν και τα προτεινόμενα μέτρα 

πρόληψης τους. 

 Την περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν, απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου αυτό 

κρίνεται απαραίτητο λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την κατασκευή, συντήρηση ή επισκευή 

του έργου. 

 Την αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών από λιγότερα επικίνδυνα. 

 Την προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής 

προστασίας. 

 Την προσαρμογή στις τεχνικές εξελίξεις. 

 Τις αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή/ και οργανωτικές επιλογές προκειμένου να προγραμματίζονται οι 

διάφορες εργασίες ή φάσεις εργασίας που διεξάγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά. 

 Την πρόβλεψη της διάρκειας εκτέλεσης των διαφόρων αυτών εργασιών ή φάσεων εργασίας. 

 Το σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης της πρόβλεψης του εργασιακού κινδύνου, στο οποίο 

θα αναφέρονται συγκεκριμένα οι ρόλοι και αρμοδιότητες των στελεχών διοίκησης του έργου, 

καθώς και των ειδικών θεσμών για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου (Τεχνικός 

Ασφαλείας, Συντονιστής Ασφαλείας και Υγείας των Εργαζομένων) που προβλέπονται από την 

νομοθεσία.  

 

Επίσης θα περιλαμβάνονται οι βασικές διαδικασίες ασφάλειας και υγείας της εργασίας (π.χ. αναφορά 

εργατικών ατυχημάτων, έκτακτης ανάγκης, χρήση εκρηκτικών, κατάρτισης προσωπικού, ιατρικών 
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εξετάσεων) καθώς και οδηγίες ασφαλούς εργασίας, όπου αυτό απαιτείται (π.χ. χρήση μέσων ατομικής 

προστασίας, εργασία σε ύψος). 

 

Σκοπός του συστήματος είναι να αποτελέσει την βάση για τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης της ασφάλειας από τον ανάδοχο κατασκευής.» 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και με βάση τα προβλεπόμενα στην Αποφ.ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2-03-01(ΦΕΚ 

266/Β/14-03-01) και τα υποδείγματα που εκπόνησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, καταρτίστηκε το 

παρόν Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας του έργου, πληρώντας τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

 Πληροφορίες για κινδύνους που δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

 Εναλλακτικές μεθόδους εργασίας για εργασίες που οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. 

 Για τον εναπομείναντα εργασιακό κίνδυνο, θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα μέτρα για την 

πρόληψη του. 

 Πληροφορίες για υλικά κατασκευής που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία των 

εργαζομένων. 

 Μελέτες για κατασκευές, διατάξεις και εξοπλισμούς που απαιτούνται για εργασίες υψηλού 

κινδύνου και προκύπτουν από τις μελέτες (ειδικοί τύποι ικριωμάτων, διατάξεις για πρόσδεση κατά 

την εργασία σε ύψος, μεγάλα ορύγματα ή επιχώματα κ.τ.λ.) 

 Διαδικασίες για τον χειρισμό θεμάτων ασφαλείας και υγείας για μελέτες που γίνονται αφού έχει 

αρχίσει η κατασκευή του έργου. 

 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας. 

 

Ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και 

του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέματα ΑΥΕ 

και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ. 

 

Το ΣΑΥ αναπροσαρμόζεται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) εμπεριέχονται οι 

ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συμπληρώνεται 

σταδιακά και παραδίδεται με την ολοκλήρωση του Έργου στον ΚτΕ ενημερωμένος ώστε να περιέχει τα 

πραγματικά στοιχεία του έργου έτσι όπως κατασκευάστηκε. 
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1 ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Τίτλος του έργου 

 Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας 

(επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από 

κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) 

1.2 Στοιχεία Κυρίου του Έργου 

Δήμος Αμαρουσίου 
 
Οδός  : Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα 
Ταχ.Κωδ. : 15124 
Τηλ. : 213-203-8000 

Telefax : 213-203-8500 

E-mail : info@ maroussi.gr 

 

1.3 Στοιχεία Υπόχρεου για την Εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Οδός και αριθμός έδρας: ............................................................. 

Τ.Κ.: ................... 

Πόλη: .................................. 

Τηλ. ..................................... 

Fax: ..................................... 

 

1.4 Σύντομη Περιγραφή του Έργου 

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου 

κτιρίου με επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης 

από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο. Το υπό μελέτη διατηρητέο κτίριο βρίσκεται επί των οδών 

Βασιλίσσης Όλγας 14 και Σουρή στο οικοδομικό τετράγωνο 88 του δήμου Αμαρουσίου. Πρόκειται 

για διώροφη κατοικία χαρακτηρισμένη σύμφωνα με  την υπ’ αριθμ. 3780/647/29.2.1993 απόφαση 

του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 349 Δ’/12.4.1993). Εντός του οικοπέδου βρίσκονται προσκτίσματα, τα οποία 

δεν χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα, καθώς είναι ξένα προς το αρχικό κτίριο. Το διατηρητέο κτίριο 

θα αξιοποιηθεί ως πολιτιστικό κτίριο και γι’ αυτό το λόγο θα πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευών, 

ενίσχυσης φέροντος οργανισμού καθώς και καθαίρεση των προσκτισμάτων του, προκειμένου να 

ενταχθεί η νέα χρήση.  

Σήμερα το κτίριο είναι κλειστό με εμφανή τα σημάδια του χρόνου και της εγκατάλειψης.  
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Ο  κατακόρυφος φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι φέρουσα λιθοδομή πάχους 65-70εκ στο ισόγειο 

και 50-60εκ στον όροφο. Τα προσκτίσματα δεν ακολουθούν την ίδια λογική και είναι κατασκευασμένα 

από διάφορα υλικά (πέτρα, σκυρόδεμα). 

Στόχος της μελέτης είναι η αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του κτιρίου, η συντήρηση του και η  

αναστολή των φθοροποιών παραγόντων, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί, λειτουργώντας με  μια νέα 

χρήση. 

1.5 Περιγραφή φάσεων εκτέλεσης του Έργου 

Οι φάσεις του εν λόγω έργου συνοψίζονται στις εξής: 

1. Οργάνωση εργοταξίου 

2. Χωματουργικά 

3. Κτιριακά 

4. Περιβάλλοντας χώρος 
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2 ΤΜΗΜΑ Β: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

 

Ελήφθησαν υπόψη οι γενικές αρχές πρόληψης εργασιακών κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 7 του 

Π.Δ 17/96 προσαρμοσμένες στα τεχνικά έργα και ειδικότερα: 

 

 Εξάλειψη κινδύνων. 

 Αντιμετώπιση κινδύνων στην πηγή τους. 

 Εκτίμηση κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν και μέτρα που προτείνονται για την 

πρόληψή τους. 

 Περιγραφή της μεθόδου εργασίας και του τυχόν απαιτούμενου εξοπλισμού, όπου αυτός θεωρείται 

απαραίτητος λόγω υψηλής επικινδυνότητας κατά την διάρκεια κατασκευής, συντήρησης και 

επισκευής του έργου. 

 Αντικατάσταση επικίνδυνων υλικών με άλλα, λιγότερο επικίνδυνα. 

 Προτεραιότητα στα μέτρα ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας. 

 Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο. 

 Αρχιτεκτονικές, τεχνικές ή/και οργανωτικές εναλλακτικές για την επίτευξη προγραμματισμού των 

διαφόρων εργασιών και σταδίων εργασίας που γίνονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά. 

 

Συμπληρώνονται οι επισυναπτόμενοι πίνακες, που συντίθενται από προκαταγεγραμμένες «πηγές 

κινδύνων». 

 

Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1 έως 3 όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή 

κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την 

ένταση των κινδύνων. 

 

   Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: 

είτε (i) : η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα και είναι πολύ πιθανό να συμβεί ατύχημα, 

είτε (ii) : οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων, 

είτε (iii) : ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη. 

   Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου : 

είτε (i) : η πηγή κινδύνου εμφανίζεται σπανιότατα, 

είτε (ii) : δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων, 

είτε (iii): ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός. 

   Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως «ενδιάμεσες» των 1 και 3. 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι φάσεις εργασίας. 

 

ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Φ1 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Φ2 

ΚΤΙΡΙΑΚΑ Φ3 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ4 

 

 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και 
αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο)                                                                                                                                                                                             Σελ: 9/37 

 

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

 

Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 Φ4  

01000 Αστοχίες εδάφους 

01100. Φυσικά πρανή 1101 Κατολίσθηση.Απουσία/ ανεπάρκεια υποστήριξης   3 3   

1102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ ανεπάρκεια υποστήριξης   1 1   

1103 Στατική επιφόρτιση.Εγκαταστάσεις /εξοπλισμός  1 1   

1104 Δυναμική επιφόρτιση.Φυσική αιτία      

1105 Δυναμική επιφόρτιση.Ανατινάξεις      

1106 Δυναμική επιφόρτιση.Κινητός εξοπλισμός       

01200. Τεχνητά πρανή & 

Εκσκαφές 
1201 Κατάρρευση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης  3 3   

1202 Αποκολλήσεις. Απουσία/ ανεπάρκεια προστασίας  1 1   

1203 Στατική επιφόρτιση. Υπερύψωση      

1204 Στατική επιφόρτιση. Εγκαταστάσεις/εξοπλισμός  1 1   

1205 Δυναμική επιφόρτιση.Φυσική αιτία      

1206 Δυναμική επιφόρτιση.Ανατινάξεις      

1207 Δυναμική επιφόρτιση.Κινητός εξοπλισμός       

01300. Υπόγειες εκσκαφές 1301 Καταπτώσεις οροφής/παρειών. Ανυποστήλωτα τμήματα  2 2   

1302 Καταπτώσεις οροφής /παρειών. Ανεπαρκής υποστύλ      

1303 Καταπτώσεις οροφής /παρειών. Καθυστερ.Υποστύλ.      

1304 Κατάρρευση μετώπου προσβολής      

01400.Καθιζήσεις 1401 Ανυποστήρικτες παρακείμενες εκσκαφές      

1402 Προϋπάρχουσα υπόγεια κατασκευή      

1403 Διάνοιξη υπογείου έργου      

1404 Ερπυσμός      

1405 Γεωλογικές / γεωχημικές μεταβολές      

1406 Μεταβολές υδροφόρου ορίζοντα      

1407 Υποσκαφή / απόπλυση      

1408 Στατική επιφόρτιση      

1409 Δυναμική καταπόνηση - φυσική αιτία      

1410 Δυναμική καταπόνηση - ανθρωπογενής αιτία      
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Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 Φ4  

01500. Άλλη πηγή         

02000 Κίνδυνοι από εργοταξιακό εξοπλισμό 

02100. Κίνηση οχημάτων και 

μηχανημάτων 

2101 Συγκρούσεις οχήματος - οχήματος  1 1   

2102 Συγκρούσεις οχήματος - προσώπων  1 1   

2103 Συγκρούσεις οχήματος - σταθερού εμποδίου  1 1   

2104 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος - οχήματος      

2105 Συνθλίψεις μεταξύ οχήματος – σταθερού εμποδίου      

2106 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Βλάβες συστημάτων      

2107 Ανεξέλεγκτη κίνηση. Ελλιπής ακινητοποίηση      

2108 Μέσα σταθερής τροχιάς.Ανεπαρκής προστασία      

2109 Μέσα σταθερής τροχιάς. Εκτροχιασμός      

02200. Ανατροπή οχημάτων 

και μηχανημάτων 

2201 Ασταθής έδραση      

2202 Υποχώρηση εδάφους / δαπέδου      

2203 Έκκεντρη φόρτωση      

2204 Εργασία σε πρανές      

2205 Υπερφόρτωση      

2206 Μεγάλες ταχύτητες      

02300. Μηχανήματα με 

κινητά μέρη  

2301 Στενότητα χώρου  1 1   

2302 Βλάβη συστημάτων κίνησης      

2303 Ανεπαρκής κάλυψη κινουμένων τμημάτων - πτώσεις      

2304 Ανεπαρκής κάλυψη κιν.τμημάτων – παγιδεύσεις μελών      

2305 Τηλεχειριζόμενα μηχανήματα & τμήματα τους      

02400. Εργαλεία χειρός 2401 Αεροσυμπιεστής    1   

2402 Αλυσοπρίονα      

2403 Πιστολέτο Α/Σ      
 2404 Δίσκοι - Τροχοί  1 1   

02500. Άλλη πηγή 
         

03000. Πτώσεις από ύψος 

3101 Κατεδαφίσεις         



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και 
αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο)                                                                                                                                                                                             Σελ: 11/37 
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Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 Φ4  

03100. Οικοδομές κτίσματα 3102 Κενά τοίχων         

3103 Κλίμακα         

3104 Εργασία σε στέγες         

03200. Δάπεδα εργασίας – 

προσπελάσεις 

3201 Κενά δαπέδων           

3202 Πέρατα δαπέδων           

3203 Επικλινή δάπεδα            

3204 Ολισθηρά δάπεδα      

3205 Ανώμαλα δάπεδα      

3206 Αστοχία υλικού δαπέδου      

3207 Υπερυψωμένες δίοδοι και πεζογέφυρες      

3208 Κινητές σκάλες και ανεμόσκαλες      

3209 Αναρτημένα δάπεδα. Αστοχία ανάρτησης      

3210 Κινητά δάπεδα. Αστοχία μηχανισμού      

3211 Κινητά δάπεδα. Πρόσκρουση      

03300. Ικριώµατα 3301 Κενά ικριωµάτων      

3302 Ανατροπή. Αστοχία συναρμολόγησης      

3303 Ανατροπή. Αστοχία έδρασης      

3304 Κατάρρευση. Αστοχία υλικού ικριώµατος      

3305 Κατάρρευση. Ανεµοπίεση      

03400.Τάφροι/φρέατα 3401 Κατάπτωση – απουσία υποστήριξης  1 1   

3402 Κατάπτωση – απουσία προστασίας  1 1   

03500. Άλλη πηγή 
       

04000 Εκρήξεις, Εκτοξευμένα υλικά - θραύσματα 

04100. Εκρηκτικά / 

Ανατινάξεις  

4101 Ανατινάξεις βράχων      

4102 Ανατινάξεις κατασκευών      

4103 Ατελής ανατίναξη υπονόµων      

4104 Αποθήκες εκρηκτικών      

4105 Χώροι αποθήκευσης πυρομαχικών      

4106 ∆ιαφυγή - έκλυση εκρηκτικών αερίων & µιγµάτων      
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Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 Φ4  

04200. ∆οχεία και δίκτυα 

υπό πίεση 

4201 Φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου      

4202 Υγραέριο      

4203 Υγρό άζωτο      

4204 Αέριο πόλης      

4205 Πεπιεσµένος αέρας      

4206 Υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης λυµάτων      

4207 ∆ίκτυα ύδρευσης  1 1   

4208 Ελαιοδοχεία / υδραυλικά συστήµατα      

04300. Αστοχία υλικών υπό 

ένταση 

4301 Βραχώδη υλικά σε θλίψη      

4302 Προεντάσεις οπλισµού / αγκυρίων      

4303 Κατεδάφιση προεντεταµένων στοιχείων      

4304 Συρµατόσχοινα      

4305 Εξολκεύσεις      

4306 Λαξεύσεις / τεµαχισµός λίθων      

04400. Εκτοξευόµενα υλικά 4401 Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα      

4402 Αµµοβολές      

4403 Τροχίσεις/ λειάνσεις      

04500. Άλλη πηγή 
       

05000. Πτώσεις µετατοπίσεις υλικών & αντικειµένων 

05100. Κτίσµατα - φέρων 

οργανισµός 

5101 Αστοχία. Γήρανση      

5102 Αστοχία. Στατική επιφόρτιση      

5103 Αστοχία. Φυσική δυναµική καταπόνηση      

5104 Αστοχία. Ανθρωπογενής δυναµική καταπόνηση      

5105 Κατεδάφιση      

5106 Κατεδάφιση παρακείμενων      

05200. Οικοδοµικά στοιχεία 5201 Γήρανση πληρωτικών στοιχείων      

5202 ∆ιαστολή - συστολή υλικών      

5203 Αποξήλωση δοµικών στοιχείων      

5204 Αναρτηµένα στοιχεία & εξαρτήµατα      
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Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 Φ4  

5205 Φυσική δυναµική καταπόνηση      

5206 Ανθρωπογενής δυναµική καταπόνηση      

5207 Κατεδάφιση      

5208 Αρµολόγηση / απαρµολόγηση προκατασκ. στοιχείων      

05300. Μεταφερόµενα υλικά 

- Εκφορτώσεις 

5301 Μεταφορικό µηχάνηµα. Ακαταλληλότητα/ ανεπάρκεια      

5302 Μεταφορικό µηχάνηµα. Βλάβη  1 1   

5303 Μεταφορικό µηχάνηµα. Υπερφόρτωση       

5304 Απόκλιση µηχανήµατος. Ανεπαρκής έδραση  1    

5305 Ατελής/έκκεντρη φόρτωση      

5306 Αστοχία συσκευασίας φορτίου      

5307 Πρόσκρουση φορτίου      

5308 ∆ιακίνηση αντικειµένων µεγάλου µήκους       

5309 Χειρωνακτική µεταφορά βαρέων φορτίων      

5310 Απόλυση χύδην υλικών. Υπερφόρτωση      

5311 Εργασία κάτω από σιλό      

05400. Στοιβασµένα υλικά 5401 Υπερστοίβαση  1 1   

5402 Ανεπάρκεια πλευρικού περιορισµού σωρού      

5403 Ανορθολογική απόληψη  1 1   

06000.Πυρκαϊές 
       

06100. Εύφλεκτα υλικά 6101 Έκλυση / διαφυγή εύφλεκτων αερίων      

6102 ∆εξαµενές / αντλίες καυσίµων      

6103 Μονωτικά, διαλύτες, ΡCV κλπ. εύφλεκτ      

6104 Ασφαλτοστρώσεις / χρήση πίσσας      

6105 Αυτανάφλεξη – εδαφικά υλικά  1    

05300. Μεταφερόµενα υλικά 

- Εκφορτώσεις 

6106 Αυτανάφλεξη - απορρίµµατα.      

6107 Επέκταση εξωγενούς εστίας. Ανεπαρκής προστασία      

6201 Εναέριοι αγωγοί υπό τάση      

6202 Υπόγειοι αγωγοί υπό τάση      
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Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 Φ4  

06200. Σπινθήρες & 

βραχυκλώματα 

6203 Εντοιχισµένοι αγωγοί υπό τάση      

6204 Εργαλεία που παράγουν εξωτερικό σπινθήρα      

06300. Υψηλές θερµοκρασίες 6301 Χρήση φλόγας - οξυγονοκολλήσεις   1   

6302 Χρήση φλόγας - κασσιτεροκολλήσεις      

6303 Χρήση φλόγας - χυτεύσεις      

6304 Συγκολλήσεις   1   

6305 Πυρακτώσεις υλικών      

06400. Άλλη πηγή 
       

07000. Ηλεκτροπληξία 

07100. ∆ίκτυα - 

εγκαταστάσεις 

7101 Προϋπάρχοντα εναέρια δίκτυα      

7102 Προϋπάρχοντα υπόγεια δίκτυα  1 1   

7103 Προϋπάρχοντα εντοιχισµένα δίκτυα      

7104 Προϋπάρχοντα επίτοιχα δίκτυα      

7105 ∆ίκτυο ηλεκτροδότησης έργου   1   

7106 Ανεπαρκής αντικεραυνική προστασία      

07200. Εργαλεία- 

µηχανηµατα 

7201 Ηλεκτροκίνητα µηχανήµατα      

7202 Ηλεκτροκίνητα εργαλεία  1 1   

07300. Άλλη πηγή 
       

08000.Πνιγµός / Ασφυξία 

08100. Νερό 8101 Υποβρύχιες εργασίες      

8102 Εργασίες εν πλω - πτώση      

8103 Βύθιση / ανατροπή πλωτού µέσου      

8104 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Πτώση      

8105 Παρόχθιες / παράλιες εργασίες. Ανατροπή µηχανήµατος      

8106 Υπαίθριες λεκάνες /∆εξαµενές. Πτώση      

8107 Υπαίθριες λεκάνες /∆εξαµενές. Ανατροπή µηχανήµατος      

8108 Πληµµύρα / Κατάκλυση έργου      



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και 
αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο)                                                                                                                                                                                             Σελ: 15/37 

 

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

Κίνδυνοι  Πηγές κινδύνων Φ1 Φ2 Φ3 Φ4  

08200. Ασφυκτικό 

περιβάλλον 

8201 Βάλτοι, ιλείς, κινούµενες άµµοι      

8202 Υπόνοµοι, βόθροι, βιολογικοί καθαρισµοί      

8203 Βύθιση σε σκυρόδεµα, ασβέστη , κλπ.      

8203 
Εργασία σε κλειστό χώρο - ανεπάρκεια οξυγόνου 

     

08300. Άλλη πηγή 
 

 
     

09000 Εγκαύµατα 
 

 
     

09100. Υψηλές θερµοκρασίες 9101 Συγκολλήσεις / συντήξεις  1 1   

9102 Υπέρθερµα ρευστά      

9103 Πυρακτωµένα στερεά      

9104 Τήγµατα µετάλλων      

9105 Άσφαλτος / πίσσα    1  

9106 Καυστήρες      

9107 Υπερθερµαινόµενα τµήµατα µηχανών   1   

09200. Καυστικά υλικά 9201 Ασβέστης      

9202 Οξέα      

9203 Αλκαλικά      

09300. Άλλη πηγή 
       

10000. Έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες 

10100. Φυσικοί παράγοντες 10101 Ακτινοβολίες      

10102 Θόρυβος/ δονήσεις  1 1   

10103 Σκόνη  1 1   

10104 Υπαίθρια εργασία. Παγετός      

10105 Υπαίθρια εργασία. Καύσωνας  1 1 1  

10106 Χαµηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας       

10107 Υψηλή θερµοκρασία χώρου εργασίας      

10108 Υγρασία χώρου εργασίας      

10109 Υπερπίεση / υποπίεση      
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Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

3 ΤΜΗΜΑ Γ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Για κάθε “πηγή κινδύνων” που έχει επισημανθεί στους πίνακες του Τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις/υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα 

εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και 

συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις 

του έργου (στήλη 4). 

(1) 

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

01101 Φ2, Φ3 
Ν. 15 68/'85, ΤΡ. Ν. 176/'88, Ν. 

168/'87, Ν. 2224/94, Π∆ 17/'96 
 

01102 Φ2, Φ3 
Ν. 15 68/'85, ΤΡ. Ν. 176/'88, Ν. 

168/'87, Ν. 2224/94, Π∆ 17/'96 
 

01103 Φ2, Φ3 
Ν. 15 68/'85, ΤΡ. Ν. 176/'88, Ν. 

168/'87, Ν. 2224/94, Π∆ 17/'96 
 

01201 Φ2, Φ3 Π∆ 1073/81: Τµήµα Ι  

01202 Φ2, Φ3   

01204 Φ2, Φ3 
Π∆ 1073/81: άρθρα 7, 10 και Π.∆. 

305/96, Παράρτηµα IV, Β II, παρ.10 

Ν' απαγορευθεί η χωρίς λόγο παραµονή προσωπικού κοντά 

στα πρανή των εκσκαφών 

02100(01-03) Φ2, Φ3 

Π∆ 1073/81: άρθρο 8, Π.∆. 305/96, 

Τµήµα ΙΙ, Π.∆. 778/80: άρθρα 12, 

14, 15, Π.∆. 89/99, Π.∆. 395/94 

Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα κυκλοφοριακού ελέγχου 

02301 Φ2, Φ3, Φ4 
Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99, Π.∆.  

1073/81: άρθρα 67,76 

Θα πρέπει να συντηρούνται και να ελέγχονται όλα τα 

µηχανήµατα και να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή της 
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Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

(1) 

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

(2) 

ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

(3) 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*) 

(4) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙ∆ΙΚΑ 

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ (**) 

έκθεσης των εργαζοµένων σε κινδύνους από βλάβες 

µηχανηµάτων. 

02401 Φ3 Π Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99  

02404 Φ2, Φ3 
Π Π∆ 395/94, Π.∆. 89/99, Π.∆.  

1073/81: άρθρα 67,76 
 

03401 Φ2, Φ3 
Π∆ 1073/81: άρθρα 9, 11, 12, 40 

,Π.∆. 778/80: αρθ. 20 

Όλες οι τάφροι και τα επικίνδυνα χάσµατα πρέπει να 

εξασφαλίζονται από πτώσεις περιµετρικά. 

03402 Φ2, Φ3 
Π∆ 1073/81: άρθρα 9, 11, 12, 40 

,Π.∆. 778/80: αρθ. 20 

Όλες οι τάφροι και τα επικίνδυνα χάσµατα πρέπει να 

εξασφαλίζονται από πτώσεις περιµετρικά. 

04207 Φ2, Φ3 
ΠΔ 85/91, ΠΔ42/03 & Α.Π. 

7755/160/΄88 
 

05302 Φ2, Φ3 Π.Δ. 305/96 και ΠΔ 1073/81  

05304 Φ2 
ΠΔ 395/94, Π.Δ. 89/99, Π.Δ. 

1073/81: άρθρα 67,76 
 

07102 Φ2, Φ3 
Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 και ΠΔ 

1073/81: άρθρο 78 

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας όπως: καταβίβαση 

ιστού, κατασκευή ειδικών ξύλινων πλαισίων – περιθωρίων 

ασφαλείας σε σημεία συνήθων διελεύσεων. 

07202 Φ2, Φ3 Π.Δ. 305/96  

09101 Φ2 ΠΔ 1073/81: άρθρα 96, 104 Πρέπει να διατίθενται κατάλληλα μέτρα ατομικής προστασίας. 

09105 Φ3, Φ4 ΠΔ 1073/81: άρθρα 96, 104 

Για την αντιμετώπιση του κινδύνου επαφής με καυτή 

άσφαλτο, πρέπει να χρησιμοποιείται η άσφαλτος που 

προδιαγράφεται στις ΟΣΜΕΟ και ο Ανάδοχος να παράσχει την 

κατάλληλη εκπαίδευση για την προστασία των εργαζομένων. 
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(*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ.3 του Π.Δ. 1073/81) 

(**) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η 

πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες 

που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. άρθρο 3, παρ.5 του Π.Δ. 305/96) 
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4 ΤΜΗΜΑ Δ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

4.1 Δίοδοι προσπέλασης στο εργοτάξιο και πρόσβασης στις θέσεις εργασίας. 

Οι χώροι και τα δάπεδα εργασίας, οι οδοί κυκλοφορίας και οι προσβάσεις στο εργοτάξιο πρέπει να έχουν 

ελάχιστο πλάτος 60 εκατοστά του μέτρου. Οι οδοί προσπέλασης προς τις θέσεις εργασίας, χώρους 

διαμονής και χώρους εργαλείων πρέπει να διατάσσονται και συντηρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι 

απασχολούμενοι να μπορούν να μεταβαίνουν και να αποχωρούν ασφαλώς. 

 

4.2 Δίοδοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου 

Εντός του εργοταξίου πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλούς κυκλοφορίας, τόσο για την 

κίνηση των πεζών όσο και για την κίνηση μεταφορικών μέσων και οχημάτων. Η διέλευση και παραμονή 

ατόμων στο χώρο του εργοταξίου απαγορεύεται, εκτός από το εξουσιοδοτημένο για την κατασκευή του 

έργου προσωπικό. 

Για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και μηχανημάτων εντός του χώρου του εργοταξίου 

ισχύουν οι διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ). 

 

4.3 Χώροι εγκατάστασης του βασικού μηχανικού εξοπλισμού 

Τα βαριά εργαλεία θα ασφαλίζονται επί τόπου ενώ τα μικρότερα (εργαλεία χειρός, μικροσυσκευές κλπ.) 

θα αποθηκεύονται σε διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης με ευθύνη των εργατών που τα 

χρησιμοποιούν. 

 

4.4 Χώροι αποθήκευσης 

Δεν προβλέπεται η δημιουργία αποθηκών καυσίμων, λιπαντικών κ.α. Οι μικρές ποσότητες που απαιτούνται 

θα παραδίδονται καθημερινά από τοπικά πρατήρια καυσίμων. 

 

4.5 Χώροι συλλογής αχρήστων και επικίνδυνων υλικών 

Τα υλικά αυτά θα οδηγούνται άμεσα προς την πλησιέστερη χωματερή μέσω φορτηγών. 

 

4.6 Χώροι υγιεινής, εστίασης, πρώτων βοηθειών 

Στο εργοτάξιο θα υπάρχει πρόχειρο μικρό φαρμακείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών 

τοποθετημένο σε θέση εύκολα προσιτή και υπό την επίβλεψη εντεταλμένου προσωπικού. Το φαρμακείο 

θα πρέπει να διαθέτει κατ΄ελάχιστο τα ακόλουθα είδη: 
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 Σκεύασμα για το κάψιμο 

 Εισπνεύσιμη αμμωνία 

 Αποστειρωμένες γάζες κυτία των 5 εκ., 10 εκ. και 15 εκ. 

 Επίδεσμοι γάζας των 0,10*2,50 

 Τριγωνικοί επίδεσμοι 

 Λευκοπλάστ ρολό 

 Τσιμπίδα 

 Ύφασμα λεπτό για καθαρισμό (cleaning tissue) 

 Αντισηπτικό διάλυμα (κατά προτίμηση μερκουροχρωμ) 

 Υγρό σαπούνι εντός πλαστικής συμπιεσμένης φιάλης 

 Ελαστικός επίδεσμος 

 Αντιισταμινική αλοιφή 

 Σπασμολυτικό 

 Αντιοφικός ορός 

 Ενέσιμο κορτιζονούχο σκεύασμα των 100mg (αντισόκ) 

 Σύριγγες πλαστικές μίας χρήσεως των 5 cc – τεμ.3 

 Σύριγγες πλαστικές μίας χρήσεως των 10 cc – τεμ.3 

 Δισκία αντιδιαρροϊκά 

 Δισκία αντιόξινα 

 

Η ιατρική κάλυψη των εκτάκτων περιστατικών θα γίνεται σε πρώτη φάση στο Νοσοκομείο Κορίνθου και 

στην συνέχεια στα κοντινότερα νοσοκομεία Αττικής. 

 

Το έργο δεν απαιτεί ικριώματα για την κατασκευή του, συνεπώς δεν γίνεται επιπλέον μελέτη για αυτά. 
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5 ΤΜΗΜΑ Ε: ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

5.1 Σκυροδετήσεις 

Σε όλα σχεδόν τα τεχνικά έργα υπάρχουν εργασίες σκυροδέτησης, είτε αυτές είναι ένας τοίχος 

αντιστήριξης είτε ο φέρων οργανισμός ενός κτηρίου. Οι εργασίες αυτές, είναι εκείνες που από την φύση 

τους οργανώνουν την μορφή του εργοταξίου. Πρόκειται δηλαδή για εκείνες τις κτιριακές κατασκευές, 

όπως για παράδειγμα, μία κλίμακα, που δημιουργούν προσβάσεις στα διάφορα επίπεδα εργασιών. 

 

Στις εργασίες σκυροδέτησης, χρησιμοποιείται ένας μεγάλος αριθμός ανειδίκευτων εργατών, οι οποίοι 

εργάζονται υπό την καθοδήγηση ειδικευμένων τεχνητών, γεγονός το οποίο καθιστά κρισιμότερη την 

ασφάλεια στις εργασίες αυτές. 

 

Σημεία προσοχής 

 Ο ξυλότυπος είναι μια πρόχειρη κατασκευή και η υπερφόρτωσή του τοπικά εγκυμονεί 

κινδύνους κατάρρευσης 

 Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιούν κατά τις εργασίες 

καλουπώματος οι εργαζόμενοι, εκτός του κράνους, πρέπει να είναι κατάλληλα επιλεγμένα για να 

προστατεύουν τα άνω και κάτω άκρα 

 Κατά την Φορτοεκφόρτωση του οπλισμού για το σιδέρωμα, πρέπει να απαγορεύεται η 

διέλευση οποιουδήποτε κάτω από τα ανυψωμένα φορτία 

 Τα κινούμενα μέρη των μηχανών που χρησιμοποιούνται για την κοπή ή κάμψη του 

οπλισμού, πρέπει να φέρουν τους κατάλληλους προφυλακτήρες για την αποφυγή ατυχημάτων 

 Κατά τις εργασίες σκυρόδεσης δεν πρέπει να μετακινείται κανείς, κάτω ή κοντά στον 

ξυλότυπο.  

 Τα πιτσιλίσματα από νωπό σκυρόδεμα πρέπει να απομακρύνονται γρήγορα από τα σημεία 

διέλευσης των πεζών, για να μην προκληθούν ατυχήματα. 

 

5.2 Μηχανικός Εξοπλισμός 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι εκτέλεσης των τεχνικών έργων εγκαταλείπονται και η εκμηχάνιση των έργων 

προχωρεί με γοργά βήματα, έχοντας ήδη προσεγγίσει έναν ικανοποιητικό βαθμό στα μεγάλα ιδιωτικά και 

δημόσια έργα. 

 

Οι Συμβάσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων του Δημόσιου τομέα αναφέρουν ως απαραίτητη προϋπόθεση τη 

διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμύ εκ μέρους του Αναδόχου του έργου. Ο εξοπλισμός ποικίλει ανάλογα 
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με το είδος των εργασιών, το μέγεθός τους και την ιδιαίτερη δυσκολία τους (τοπικές συνθήκες), με 

εξαίρεση των τυπικό εξοπλισμό ο οποίος απαιτείται για τη μεταφορά υλικών και προσωπικού – ο οποίος 

επίσης ποικίλει. 

 

Οι μηχανές εφευρέθηκαν και χρησιμοποιούνται για να λύνουν προβλήματα. Δυστυχώς, η κακή χρήση, ο 

ακατάλληλος χειρισμός και η πλημμελής συντήρηση σε συνδυασμό με εξωγενείς παράγονες ως προς το 

μηχάνημα και τον χειριστή, γίνονται αιτία ατυχημάτων. 

 

Σημεία προσοχής 

 Ένα μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον για την εργασία(-ες) που έχει κατασκευασθεί 

 Απαγορεύεται η υπερφόρτωση μηχανήματος 

 Μόνον αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα μηχανήματα 

 Η άδεια των χειριστών πρέπει να είναι σε ισχύ 

 Απαγορεύεται η χρήση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων σε άσφαλτο 

 Η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης για κάθε μηχάνημα είναι 

υποχρεωτική 

 Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασμοί στη χρήση και συντήρηση του μηχανήματος 

 Όλα τα μηχανήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με πυροσβεστήρα και φαρμακείο 

 Όλα τα συστήματα ασφαλείας πρέπει να λειτουργούν καλώς 

 Ο εξοπλισμός των ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να αναγράφει το φορτίο ανύψωσης 

 Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας απαιτείται για όλους τους γερανούς 

 Η θέση του μηχανήματος δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο και για τρίτους 

 Όλα τα Μ.Ε. πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας και πινακίδα «ΜΕ» 

 Η καρότσα των αυτοκινήτων φορτηγών πρέπει να είναι σκεπασμένη όταν μεταφέρεται άμμος 

ή 3Α 

 Η επιθεώρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων είναι υποχρεωτική και πρέπει να καταγράφεται 

 Ειδικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται λόγω εναέριων αγωγών ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 

 Προσοχή στα υπόγεια δίκτυα κατά την εκσκαφή τάφρων 

 Ο εξοπλισμός ανύψωσης (σαμπάνια, ιμάντες, συρματόσχοινα) πρέπει να είναι σε καλή 

κατάσταση. Η επιθεώρησή του είναι υποχρεωτική πριν από τη χρήση του. 

 

5.3 Διακίνηση Φορτίων 

Η ανύψωση και η μεταφορά φορτίων στα εργοτάξια κατά κανόνα γίνονται με χρήση μηχανικών μέσων 

(γερανοί, παλάγκα, βαρούλκα κλ.π.) εν τούτοις εξακολοθούν να υπάρχουν περιπτώσεις που γίνονται 

χειρωνακτικά. 
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Οι χειρωνακτικές εργασίες (ανύψωση, μεταφορά, έλξη, ώθηση ή απόθεση φορτίων), έχουν ως συνήθεις 

συνέπειες: 

 Κόπωση των εργαζομένων 

 Καταπόνηση της σπονδυλικής στήλης 

 Ατυχήματα 

 Καθυστέρηση της παραγωγής 

 

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, αρκεί να 

αναφερθεί ότι στη Μ. Βρετανία το 12,5% των εργατικών τραυματισμών οφείλεται στην υπερπροσπάθεια 

των εργαζομένων. Από αυτούς τους τραυματισμούς, το 74% προκλήθηκε κυρίως από ανύψωση φορτίων, 

ενώ ως συνέπεια αυτών το 61% των εργαζομένων παρουσίασε σοβαρά προβλήματα στη μέση. 

 

Η χρήση μηχανικών μέσων κάνει την εργασία πιο εύκολη και πιο αποδοτική, παρόλο που σε ορισμένες 

περιπτώσεις μπορούν να προκληθούν ατυχήματα όπως όταν η λειτουργία του μηχανήματος δεν είναι καλή 

ή όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας κατά τη χρήση του. 

 

Σημεία προσοχής: 

 Η διακίνηση φορτίων με μηχανικά μέσα πρέπει να προτιμάται σε σχέση με την χειρωνακτική 

διακίνηση φορτίων, όπου είναι εφικτή. 

 Απαραίτητη είναι η εκ του νόμου πρόληψη των πιθανών ατυχημάτων που μπορούν να 

προκληθούν κατά την εργασία. Πρέπει να υπάρχει όμως και προληπτικός σχεδιασμός κανόνων από 

τον εργοδότη για την αποφυγή τυχαίων συμβάντων, όπως και η κατάλληλη οργάνωση των θέσεων 

εργασίας. 

 Πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες που διέπουν την ασφαλή λειτουργία και χρήση των 

μηχανικών μέσων (συσκευές ανύψωσης, οχήματα, χωματουργικά μηχανήματα κ.τ.λ.). 

 Πρέπει να προβλέπονται κατά περίπτωση προληπτικά μέτρα ασφαλείας για την χειρωνακτική 

διακίνηση φορτίων, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν μελλοντικά ατυχήματα. 

 

5.4 Εκσκαφές 

Στα περισσότερα τεχνικά έργα απαιτούνται εργασίες εκσκαφών. Οι συνδεόμενοι κίνδυνοι με τις εργασίες 

εκσκαφών είναι σημαντικοί, αρκεί να σημειωθεί ότι η υποχώρηση ενός μόνον κυβικού μέτρου εδάφους 

αντιστοιχεί περίπου σε 1,2 – 1,5 τόνους βάρος. 

 

Σημεία προσοχής: 

 Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα του εδάφους 

 Πριν την εκσκαφή απαιτείται έρευνα των υπογείων δικτύων 
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 Η αντιστήριξη πρέπει (αν απαιτείται) να τοποθετείται έγκαιρα 

 Οι εκσκαφές πρέπει να περιφράσσονται κατάλληλα και πλήρως 

 Έξοδοι από τις εκσκαφές (π.χ. σκάλες), πρέπει να υπάρχουν σε αποστάσεις μικρότερες των 

24μ μεταξύ τους 

 Ο φωτισμός και ο αερισμός βαθέων τάφρων πρέπει να ελέγχεται 

 Απαιτείται έλεγχος των εκσκαφών μετά από κάθε βροχόπτωση 

 Απαγορεύονται αποθέσεις υλικών και εργαλείων σε απόσταση μικρότερη των 60cm από το 

χείλος του πρανούς 

 Καμία εκσκαφή δεν είναι ασφαλής 

 Απαγορεύεται η εργασία σε τάφρους όταν έχουν πλημμυρίσει 

 Επιβάλλεται πρόβλεψη απορροής ομβρίων 

 Απαιτείται αντιστήριξη όλων των καθέτων στοιχείων ή μετάθεσή τους, όπου κινδυνεύουν από 

την εκσκαφή 

 Απαιτείται ασφαλής γεφύρωση τάφρων για τη διέλευση οχημάτων και πεζών 

 Απαγορεύεται η υποσκαφή μηχανημάτων 

 Απαγορεύεται η εργασία στο πόδι του πρανούς βαθιών εκσκαφώ, αν δεν ληφθούν ειδικά μέτρα 

 Η περίφραξη των εκσκαφών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλη απόσταση από το χείλος του 

πρανούς 

 

5.5 Υπαίθριες εργασίες σε συνθήκες καύσωνα 

Οι οδηγίες αυτές ενδιαφέρουν όλους τους εργαζόμενους που ασχολούνται σε υπαίθριες εργασίες. 

Θερμική καταπόνηση εργαζομένου εμφανίζεται όταν το άμεσο περιβάλλον εργασίας του είναι πολύ 

θερμό και σε συνδυασμό με κοπιαστική ή μη εργασία μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση 

παραγωγικότητας ή μείωση της προσοχής που απαιτείται για την αποφυγή ατυχήματος ή αίσθηση 

δυσανεξίας ή ακόμη και βλάβη στην υγεία του εργαζομένου. Τέτοια κατάσταση μπορεί να υπάρξει σαν 

συνέπεια καύσωνος της καλοκαιρινής περιόδου. 

Καύσωνας είναι το μετεωρολογικό φαινόμενο όπου η θερμοκρασία του αέρα που περιβάλλει τον χώρο 

εργασίας είναι δυνατόν να προκαλέσει κατάσταση θερμικής καταπόνησης και αναγγέλεται από την Εθνική 

Μετεωρολογική Υπηρεσία. 

 

Οι παράγοντες που καθορίζουν την θερμική καταπόνηση είναι: 

 Θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου 

 Σχετική υγρασία 

 Ταχύτητα αέρα 

 Ακτινοβολία 

 Βαρύτητα εργασίας 
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 Ενδυμασία 

 Εγκλιματισμός εργαζομένου: είναι η φυσιολογική διαδικασία που επιτρέπει την προσαρμογή 

στο θερμό περιβάλλον μέσω της μείωσης του βασιμού μεταβολισμού, της αύξησης της εφίδρωσης 

και της μείωσης απώλειας ηλεκτρολυτών (άλατα) με τον ιδρώτα. Ο εγκλιματισμός επιτυγχάνεται 

εντός 7-10 ημερών. 

 Κατάσταση της υγείας του. 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΣΩΝΑ 

Μυϊκές συσπάσεις (κράμπες των θερμαστών). Παρατηρούνται σε άτομα που εργάζονται σε χώρους με 

υψηλή θερμοκρασία. Προκαλείται από την έντονη απώλεια αλάτων και υγρών λόγω εφίδρωσης. 

Εμφανίζονται εντονότερα αν ο εργαζόμενος έχει πιει πολύ νερό χωρίς όμως να αναπληρώνει και τα άλατα. 

Η πάθηση δεν θεωρείται επικίνδυνη. Εμφανίζεται απότομα και έχει τα ακόλουθα συμπτώματα: 

 Έντονοι πόνοι και σπασμοί των κοιλιακών και σκελετικών μυών 

 Το δέρμα είναι υγρό και ωχρό 

 

Θερμική εξάντληση (κατάρρευση από τη ζέστη). Παρατηρείται συχνότερα σε άτομα που δεν είναι 

συνηθισμένα να εργάζονται σε περιβάλλον θερμό και υγρό. 

Προκαλείται από την υπερβολή απώλεια νερού και άλατος από το σώμα. Συμπτώματα: 

 Εξάντληση, ατονία, αδυναμία και ανησυχία του πάσχοντος 

 Κεφαλαλγία, κούραση, ίλιγγος, ναυτία 

 Όραση θολή 

 Πρόσωπο ωχρό, δέρμα κρύο και κολλώδες, άφθονη εφίδρωση 

 Αναπνοή γρήγορη και επιπόλαιη 

 Σφυγμός γρήγορος και αδύνατος 

 Θερμοκρασία φυσιολογική ή πέφτει 

 Επώδυνοι μυϊκοί σφυγμοί των κάτω άκρων και της κοιλιάς 

 Η κατάσταση μπορεί να φθάσει μέχρι και λιποθυμία 

 Η κατάσταση χειροτερεύει αν εμφανισθούν διάρροια και εμετοί 

 

Θερμοπληξία: Παρατηρείται σε άτομα που έχουν εκτεθεί σε περιβάλλον πολύ θερμό και υγρό για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Προκαλείται από άνοδο της θερμοκρασίας του σώματος λόγω αδυναμίας αποβολής 

θερμότητας όταν η εφίδρωση εμποδίζεται. Εμφανίζεται αιφνίδια με τα εξής συμπτώματα: 

 Εξάντληση και ανησυχία του πάσχοντος 

 Κεφαλαλγία, ίλιγγος και υπερβολική αίσθηση ζέστης 

 Έντονη δίψα και ξηροστομία 

 Δέρμα ζεστό, κόκκινο (έξαψη) και ξηρό 
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 Σε σοβαρές περιπτώσεις εμφανίζονται ερυθρά αιμορραγούντα στίγματα 

 Σφυγμός ταχύς και έντονος 

 Πίεση ελάχιστα ανεβασμένη 

 Αναπνοή γρήγορη, βαθιά και θορυβώδης 

 Μυϊκές συσπάσεις, κράμπες, παροξυσμοί και εμετός 

 Αιφνίδια απώλεια συνειδήσεως, που γρήγορα γίνεται βαθιά 

 Κώμα, θάνατος 

 

5.6 Ομάδες εργαζόμενων υψηλού κινδύνου 

Η αντοχή στο θερμικό στρες είναι μειωμένη στους εργαζόμενους που παρουσιάζουν κάποιο από τα 

κατωτέρω προβλήματα υγείας: 

 Καρδιοπάθειες 

 Πνευμονοπάθειες (ορισμένες) 

 Γενικά νοσήματα 

 Σακχαρώδης διαβήτης 

 Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 

 Διαταραχές ηπατικής λειτουργίας 

 Δυσλειτουργία του θυροειδούς 

 Μη ελεγχόμενη υπέρταση 

 Αναιμία (συγγενείς αιμοσφαιρινοπάθειες) 

 Ψυχικά νοσήματα υπό θεραπεία 

 Νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος 

 Δερματοπάθειες μεγάλης έκτασης 

 Παχυσαρκία (30% πάνω από το κανονικό βάρος) 

 Λήψη ορισμένων φαρμάκων 

 Γενικές καταστάσεις 

 Γυναίκες σε περίοδο κύησης 

 Εργαζόμενοι που δεν έχουν εγκλιματισθεί  (π.χ. νέοι εργαζόμενοι, άτομα που επιστρέφουν από 

ασθένεια ή διακοπές) 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

Ισορροποία υγρών και αλάτων 

 Άφθονο δροσερό νερό, περισσότερο από όσο διψάς 

 Αν δεν έχεις εγκλιματισθεί και ιδρώνεις πολύ, ρίχνε αλάτι στο νερό σου (με τη μύτη ενός 

κουταλιού σε ένα μπουκάλι του λίτρου) 

 Μην τρως λιπαρά και βαριά γεύματα και μην καταναλώνεις οινοπνευματώδη  
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 Τρώγε φρούτα και λαχανικά 

 

 

 

Ενδυμασία 

 Τα ρούχα σου να διευκολύνουν τον αερισμό του σώματός σου, να επιτρέπουν την εξάτμιση 

του ιδρώτα, να είναι ελαφρά, άνετα και πορώδη (βαμβακερά) 

 Αν δουλεύεις στον ήλιο ή κοντά σε ακτινοβολούσες επιφάνειες, φρόντισε να μην αφήνεις 

ακάλυπτο το σώμα σου 

 Κάνε χρήση του συστήματος ψύξης αν αυτό διατίθεται 

  

Υπαίθριες εργασίες 

 Μην εργάζεσαι μισόγυμνος στον ήλιο 

 Να προσπαθείς να εργάζεται περισσότερο στη σκιά 

 Φόρα πάντα καπέλο ή το κράνος στο κεφάλι. Σε προστατεύει από την ηλίαση 

 Να εργάζεσαι πιο παραγωγικά τις πρωινές ώρες 

 

Εγκλιματισμός 

 Δώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου να προσαρμοσθεί στη ζέστη. Σε λίγες μέρες θα νοιώθεις 

καλύτερα 

 Πιθανώς να νοιώσεις κάποια δυσφορία αν επιστρέψεις από άδεια ή ακόμη και από 

σαββατοκύριακο. Γι΄αυτό πρόσεχε περισσότερο. 

 

Α΄ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

Αν δεις κάποιον με συμπτώματα όπως: δυσφορία, εξάντληση, ίλιγγο, κράμπες κλπ, κάλεσε αμέσως ιατρική 

βοήθεια. Μέχρι να έρθει κάνε τα ακόλουθα: 

 Ξάπλωσε τον άρρωστο σε σκιά ή σε δροσερό μέρος. Βγάλε τα πολλά ρούχα 

 Ψύξε το σώμα του με δροσερό νερό ή βρεγμένα ρούχα 

 Φτιάξε αλατούχο δροσερό νερό (ένα κουταλάκι αλάτι σε κάθε ποτήρι νερό) και δίνε στον 

άρρωστο μισό ποτήρι κάθε τέταρτο της ώρας επί μία ώρα ή μέχρι να εξαφαλισθούν τα συμπτώματα. 

Επιπλέον δίνε του άφθονο δροσερό νερό γουλιά γουλιά 

 Αν λιποθυμήσει βάλε τον σε ασφαλή θέση ανάνηψης (μπρούμυτα με το κεφάλι προς την 

πλευρά όπου το χέρι και το πόδι πρέπει να είναι αναδιπλωμένα) 

 

Σχετική Εγκύκλιος 130329/95 

«Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος» 
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Σημείωση: Οι ανωτέρω οδηγίες είναι επί πλέον των οργανωτικών μέτρων (διαλείματα ή/και παύση 

εργασίας) που ενδεχόμενα να πρέπει να ληφθούν από την Διεύθυνση του Εργοταξίου, ύστερα από σχετική 

υπόδειξη του Τεχνικού Ασφαλείας. 

 

5.7 Ασφαλής εργασία κατά την διακίνηση φορτίων 

 

Α. Οδηγίες για Ασφαλή Ανύψωση Φορτίων 

Η ανύψωση φορτίων είναι μία ιδιαίτερα επικίνδυνη εργασία και από τις συχνότες αιτίες πρόκλησης 

ατυχημάτων. Γι΄αυτό, εφάρμοσε τις παρακάτω οδηγίες: 

 

1. Έλεγξε εάν οι αρτάνες που χρησιμοποιείς (συρματόσχοινα, αλυσίδες, φασκιές ή σκοινιά) είναι σε 

καλή κατάσταση και ότι ο γάντζος διαθέτει ασφάλεια. Αν διαπιστώσεις φθορές ή κάποιο 

ελάττωμα ανάφερέ το αμέσως στον προϊστάμενό σου ώστε να αντικατασταθεί. 

2. Γενικά να αποφεύγεις να χρησιμοποιείς αρτάνες από ινώδες σχοινί γιατί η αντοχή του ποικίλει 

σημαντικά, ανάλογα με το υλικό που είναι κατασκευασμένο. 

3. Αν διαπιστώσεις ότι ο χειριστής του ανυψωτικού μηχανήματος δεν είναι κάτοχος 

άδειας ή αντιληφθείς ότι ο χειριστής δεν βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση λόγω 

κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών, χρήσης φαρμάκων ή κάποιου εμφανούς προβλήματος 

υγείας ανάφερέ το αμέσως στον προϊστάμενό σου 

4. Μην χρησιμοποιείς αυτοσχεδιασμούς κατά την πρόσδεση του φορτίου όπως συρματόσχοινα, 

σχοινιά ή αλυσίδες που έχουν δεθεί κόμβο για να κοντύνουν, αλλά κατάλληλα ναυτικά κλειδιά 

5. Εάν αναρτάς κάποιο φορτίο που αποτελείται από επί μέρους τμήματα φρόντισε να είναι δεμένα 

σωστά και ασφαλισμένα για να αποφύγεις την πτώση τους από τυχαία κίνηση. Να ζητάς πάντα 

από τον προϊστάμενό σου να ελέγχει την ανάρτηση 

6. Να χρησιμοποιείς γάντια για την προστασία των χεριών σου από αιχμηρές γωνίες του φορτίου 

ή από θραυσμένα σύρματα του συρματόσχοινου 

7. Κατά την ανάρτηση φορτίου με σχοινιά ή φασκιές να φροντίζεις πριν την χρήση τους να μην 

είναι στριμμένα 

8. Η αρτάνη πρέπει να εφαρμόζεται στη βάση του αγκίστρου και όχι στην μύτη του, ώστε να 

αποφεύγεται η ακούσια μετατόπιση του φορτίου κατά την ανύψωση 

9. Τα φορτία πρέπει να ανυψώνονται πάντα κατακόρυφα 

10. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επαφή με διακινούμενο φορτίο πριν αυτό εδρασθεί και 

ακινητοποιηθεί με ασφάλεια στον χώρο μεταφοράς του. Να χρησιμοποιείς «αέρηδες» (2 

σχοινιά) για την καθοδήγηση του φορτίου κατά την ανύψωση και την μετακίνησή του 

11. Μην στέκεσαι κάτω από ανυψωμένο φορτίο και φρόντισε πάντα να σε βλέπει ο χειριστής 
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12. Αν ο χειριστής δεν έχει καλή ορατότητα σε κάποιο σημείο της διαδρομής του φορτίου ή 

προσωπικού εργασίας, πρέπει να υπάρχει έμπειρος κουμανταδόρος για να τον καθοδηγήσει. 

Κανένας, εκτός από τα πρόσωπα που έχουν την κατάλληλη εμπειρία και εκπαίδευση, δεν πρέπει 

να κάνει σήματα καθοδήγησης στους χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων 

13. Να αποφεύγεις να εργάζεσαι ή να κινείσαι μέσα στην ακτίνα δράσης του γερανού 

14. Οι εργασίες πρέπει να διακόπτονται εάν υπάρχουν αντίξοες συνθήκες, όπως δυνατός 

άνεμος, κακή ορατότητα, βροχή κλπ. 

15. Απαγορεύεται αυστηρά στο προσωπικό να μετακινείται αναρτημένο σε συρματόσχοια, 

άγκιστρα, κάδους, περόνες, μπούμες, ή πάνω σε φορτία 

 

 

Β. Οδηγίες για Ασφαλή Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων 

Η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων είναι από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων και 

βλάβης της υγείας. Γι΄αυτό εφάρμοσε τις παρακάτω οδηγίες: 

 

1. Να χρησιμοποιείς φόρμα εργασίας χωρίς ελεύθερα άκρα που μπορεί να σκαλώσουν κάπου 

την ώρα της μεταφοράς 

2. Να χρησιμοποιείς γάντια εργασίας και υποδήματα ασφαλείας με μεταλλική προστασία 

δακτύλων και αντιολισθητική σόλα 

3. Όταν το φορτίο είναι βαρύ ζήτησε βοήθεια από δεύτερο άτομο. Η χειρωνακτική μεταφορά 

φορτίων κρύβει πολλούς κινδύνους 

4. Κατά την ανύψωση φορτίων πρέπει να εφαρμόζεις τις ακόλουθες αρχές: 

 η σπονδυλική στήλη πρέπει να βρίσκεται σε όρθια στάση 

 τα πόδια να είναι λυγισμένα, ανοιχτά, το φορτίο να βρίσκεται ανάμεσά τους και το ένα 

πέλμα να εφάπτεται στο έδαφος 

 να τοποθετείς το σώμα σου όσο πιο κοντά στο προς ανύψωση βάρος 

 το σημείο λαβής πρέπει να κρατιέται σταθερά και με ασφάλεια 

 πρέπει να αποφεύγονται οι περιστροφικές κινήσεις του κορμού του σώματος 

 

Ιδιαίτερη σημασία κατά την ανύψωση φορτίων έχει το ύψος ανύψωσης του φορτίου. 

 

Συγκεκριμένα: 

 μεταφορά από το δάπεδο μέχρι το ύψος των γονάτων 

 μεταφορά από το ύψος των γονάτων μέχρι του ύψους των αγκώνων 

 μεταφορά από το ύψος των αγκώνων μέχρι το ύψος των ώμων 

Μεγαλύτερο ύψος ανύψωσης σημαίνει περισσότερη επίπονη προσπάθεια, άρα και πιο επικίνδυνη. 
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Κατά την μεταφορά φορτίων πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές: 

 Οι διαδρομές πρέπει να ελέγχονται, πριν την μεταφορά, για τυχόν ύπαρξη μικροπαγίδων και ο 

φωτισμός να είναι επαρκής 

 Αν ένα φορτίο μεταφέρεται από περισσότερα από ένα άτομα, πρέπει να συντονίζονται οι 

κινήσεις τους. Αν τα άτομα είναι περισσότερα από τρία, πρέπει να διατάσσονται καθ΄ύψος. Το 

ψηλότερο από αυτά δεν πρέπει να βρίσκεται ποτέ στη μέση 

 Το φορτίο πρέπει να κρατιέται κάθετα ως προς το κέντρο βάρους του, με τέτοιο τρόπο ώστε 

να περιορίζονται οι προσπάθειες για να κρατηθεί σε ισορροπία. 

 

Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός αν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει να 

αποκλεισθεί ο επικίνδυνος χώρος, θα προσέχει να μην πλησιάσει κανείς και θα κανονίζει πότε θα αρχίζει 

η ρίψη. 

 

5.8 Ασφάλεια εργασίας σε βροχερό καιρό στην κατασκευαστική βιομηχανία 

Παρέχονται πληροφορίες στους εργοδότες και τους εργαζόμενους της βιομηχανίας κατασκευών σχετικά 

με την αναγνώριση, τον προσδιορισμό και τον έλεγχο των κινδύνων που συνδέονται με την εργασία σε 

βροχερό καιρό. 

 

Δεδομένου ότι η εργασία είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που σχετίζονται 

με τον βροχερό καιρό και τα εργασιακά συστήματα τηρούνται, η εργασία στους χώρους των κατασκευών 

μπορεί να συνεχισθεί με ασφάλεια. 

 

Η λήψη μέτρων για τον έλεγχο αυτών των κινδύνων θα προστατέψει την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων, θα ωφελήσει τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις μέσω: 

 της μείωσης των τραυματισμών και των ασθενειών 

 των υψηλότερων επιπέδων εργασιακής ικανοποίησης και μείωσης του απουσιασμού 

 της αυξημένης αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας 

 

Παράγοντες κινδύνων 

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ασφαλή κατασκευή σε βροχερό καιρό είναι οι εξής: 

1. Ολισθηρότητα σε εργασία στα ύψη 

2. Ολισθηρότητα, υγρασί στις επιφάνειες πατωμάτων, τα σκαλοπάτια και τα σημεία στήριξης 

των ποδιών 

3. Κατάρρευση σε εκσκαφές  
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4. Κίνδυνοι ηλεκτρισμού – βρεγμένα ηλεκτρικά καλώδια, καλώδια, πρίζες, σημεία ισχύος και 

εξοπλισμός ισχύος 

5. Κίνδυνοι συγκόλλησης – π.χ. υγρασία στο χαλυβουργείο 

6. Ολισθηρά εργαλεία, λαβές και άλλες επιφάνειες χειρισμού 

7. Μειωμένη χειρωνακτική επιδεξιότητα σε μερικές εργασίες 

8. Αστραπές κατά τη διάρκεια καταιγίδων 

9. Μόλυνση από υπερχείλιση του αποχετευτικού δικτύου 

 

Σε συνθήκες ανέμου, υγρού ή ξηρού, υπάρχουν επιπρόσθετοι παράγοντες κινδύνου στις εργασίες 

κατασκευής: 

1. Χαλαρά υλικά στέγης, σανίδες σκαλωσιάς και άλλα μη ασφαλή υλικά που βρίσκονται σε 

ύψος 

2. Ημιτελείς κατασκευές, π.χ. στέγες ή υπόστεγα 

3. Σκαλωσιές ανεπαρκώς ασφαλισμένες 

4. Μη ασφαλισμένοι τοίχοι ή σκελετοί 

5. Ξένη ουσία στα μάτια 

6. Οι γερανοί γίνονται ασταθείς όταν οι άνεμοι ξεπερνούν τις συστάσεις των κατασκευαστών 

για ασφαλή λειτουργία. 

 

Αν ο αέρας είναι υπερβολικά κρύος, η ασφαλής εργασία μπορεί να επηρεατεί από την μειωμένη 

δυνατότητα αίσθησης και λειτουργία των χεριών και των ποδιών. Η ταλαιπωρία που προκαλείται από το 

υπερβολικό κρύο μπορεί να οδηγήσει σε απροσεξία και αφηρημάδα. 

 

Ασφαλή Συστήματα Εργασίας 

Ο βροχερός, με ανέμους ή κρύος καιρός, δεν καθιστά απαραίτητα την εργασία κατασκευών μη ασφαλή, 

υπό την προϋπόθεση τα ασφαλή συστήματα εργασίας να μπορούν να εφαρμοσθούν. Αυτά 

περιλαμβάνουν: 

 

Οργάνωση εργασίας 

Αναδιοργάνωση των κατασκευαστικών εργασιών σε βροχερό καιρό, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να κάνουν 

περισσότερες εργασίες: 

 Κάτω από τμήματα όπου υπάρχουν καλύματα οροφής ή σκέπασμα 

 Κάτω από προστατευμένες κατασκευές, π.χ. σκαλωσιές 

 Κάτω από προσωρινά προστατευτικά, π.χ. μουσαμάδες 

 Αφού τα βρεγμένα συστατικά στεγνώσουν 

 Σε δουλειές που ο βροχερός καιρός δεν τις καθιστά επικίνδυνες 



ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας (επισκευές, 
ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο)                                                                                                                                                                                              
Σελ: 32/37 

 

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

Παρακολουθήστε την πρόβλεψη του καιρού, έτσι ώστε να κανονίζετε εναλλακτικές εργασίες μία ή 

περισσότερες μέρες πριν. 

 

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές εφαρμογές είναι ασφαλείς. Σιγουρευτείτε ότι όλα τα ηλεκτρικά καλώδια 

βρίσκονται σε αρκετή απόσταση πάνω από το έδαφος. 

 

Ελαχιστοποιείστε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν σε ψηλά σημεία. Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται και 

χρησιμοποιούνται τα μέτρα και ο εξοπλισμός πρόληψης έναντι των πτώσεων – ειδικά στον βροχερό ή με 

αέρα καιρό. Όπου είναι δυνατόν, προ-συνδέστε δομικά στοιχεία στο έδαφος αντί σε κάποιο ύψος. 

 

Όταν σχεδιάζετε μακροπρόθεσμες εργασίες, αναβάλλετε την προγραμματισμένη εργασία που μπορεί να 

επηρεαστεί από τη βροχή για πιο στεγνούς μήνες. 

 

Στις προκατασκευασμένες δομήσεις, μελετείστε προκαταρκτικό σχεδιασμό των σκεπασμένων οροφών, 

για να εξασφαλίσετε προστασία κατά την διάρκεια άλλων κατασκευαστικών εργασιών. 

 

Περιβάλλον εργασίας 

 Περιορίστε τις εργασίες σε στεγνές προστατευμένες περιοχές όταν η βροχή καθιστά τις 

εκτεθειμένες περιοχές επικίνδυνες. Βεβαιωθείτε για καλή αποχέτευση, έτσι ώστε το εργοτάξιο να 

στεγνώνει γρήγορα 

 Φροντίστε για αντλίες απορρόφησης των πλημμυρών 

 Ανεγείρετε προσωρινά σκέπαστρα, π.χ. τέντες και μουσαμάδες 

 Σε περίπτωση ανέμων, βεβαιωθείτε ότι τα λυμένα αντικείμενα και οι ημιτελείς κατασκευές είναι 

δεμένες και στερεωμένες ενάντια στις πιέσεις του ανέμου 

 

Ανέσεις 

 Εξασφαλίστε καταφύγια όπου θα υπάρχουν στεγνά ρούχα για να αλλαχθούν τα βρεγμένα. 

 Για τον κρύο καιρό, εξασφαλίστε ένα ζεστό καταφύγιο. 

 

Ενδυμασία για βροχερό καιρό 

 Τα ρούχα που προτιμούνται σε αυτές τις καιρικές συνθήκες για τις κατασκευαστικές εργασίες 

είναι αδιάβροχα παντελόνια και μπουφάν με κουκούλα (για να φοριέται με το κράνος ασφαλείας) 

 Οι μπότες και τα παπούτσια ασφαλείας θα πρέπει να έχουν σόλες που δεν γλιστράνε 

 Για εργασίες σε βρεγμένες περιοχές θα πρέπει να απαιτούνται ψηλές γαλότσες ασφαλείας. 

 

Κατάσταση Υγείας των Εργαζομένων 
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 Η κατάσταση υγείας μερικών εργαζομένων μπορεί να μειώνει την αντοχή τους στον κρύο ή 

βροχερό καιρό. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι εργοδότες θα πρέπει να λαμβάνουν υπ΄όψη τις συμβουλές 

των γιατρών. Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την παροχή και την συντήρηση των συστημάτων 

ασφαλείας των εργασιών σε βροχερό καιρό. Οι εργαζόμενοι καλούνται να συνεργασθούν στην 

εφαρμογή αυτών των συστημάτων. 

 

5.9 Θόρυβος 

Η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι αρκετά ευαισθητοποιημένη ενάντια σε χημικούς κινδύνους από τον 

θόρυβο. Και όμως ο υπέρμετρος θόρυβος μπορεί να καταστρέψει τα ευαίσθητα κύτταρα του εσωτερικού 

του αυτιού σε τέτοιο βαθμό που η ακουστική ικανότητα του εργαζομένου να εξομοιωθεί με αυτήν ενός 

υπερήλικα πολύ πριν ο πρώτος αγγίξει τη σύνταξη. 

Είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι οποιαδήποτε υπέρμετρη έκθεση σε θόρυβο έχει καταστρεπτικές και μη 

αναστρέψιμες συνέπειες. Για το λόγο αυτό, η μείωση της ακοής πέραν ενός ορίου, θεωρείται και νομικά, 

επαγγελματική ασθένεια. 

 

Σημεία προσοχής 

 Ο θόρυβος πάνω από 85 Db(A) είναι επικίνδυνος και μπορεί να προκαλέσει μείωση της ακοής. 

 Ο θόρυβος μέσων και υψηλών συχνοτήτων (2-5 Khz) είναι ο πλέον επικίνδυνος για την ακοή 

 Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον κρουστικό θόρυβο (με έμφαση στον μη 

αναμενόμενο) 

 Αύξηση του θορύβου κατά 3 db(A) συνεπάγεται διπλασιασμό της ηχητικής πίεσης, άρα και της 

βλαπτικότητάς του 

 Ο χρόνος έκθεσης στον θόρυβο είναι ανάλογος του βλαπτικού του αποτελέσματος 

 Ο θόρυβος αποτελεί αίτιο ή συναίτιο σημαντικού αριθμού ατυχημάτων 

 Η συνεχής έκθεση σε θόρυβο προκαλεί ψυχολογική ένταση και επηρεάζει τις φυσιολογικές 

λειτουργίες του οργανισμού 

 Η προσοχή πρέπει να εστιάζει στην εκτίμηση της έκθεσης των εργαζομένων στον θόρυβο 

περισσότερο, από τον θόρυβο αυτόν καθ΄εαυτόν 

 Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας κατά του θορύβου αποτελούν τη λιγότερο επιθυμητή λύση και 

δεν πρέπει να επιλέγονται για συνεχή προστασία (έκθεση σε οκτάωρη βάση) 

5.10 Ηλεκτρικό ρεύμα 

Το ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους, ιδιαίτερα στα εργοτάξια τεχνικών έργων, όπου οι 

εγκαταστάσεις είναι προσωρινές, βρίσκονται κατά κανόνα στην ύπαιθρο και το προσωπικό δεν έχει την 

κατάλληλη εκπαίδευση. 

Σημεία προσοχής 
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 Το ηλεκτρικό ρεύμα παρουσιάζει πολλούς κινδύνους για ατυχήματα. Μπορεί να προκαλέσει 

πυρκαγιά, έκρηξη, αλλά και αναπηρία, ακόμη και θάνατο 

 Μέτρα ασφαλείας είναι η χρήση χαμηλής τάσης (42V), η μονωτική θέση, η γείωση και ο 

διακόπτης διαφυγής 

 Οι εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας πρέπει να έχουν καλή γείωση, να έχουν την σωστή θέση 

στο εργοτάξιο και τα στοιχεία τους να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας από το έδαφος 

 Οι κίνδυνοι από τα ηλεκτρικά δίκτυα ποικίλουν ανάλογα με το είδος του δικτύου (εναέριο, 

υπόγειο ή βοηθητικό) 

 Οι πίνακες διανομής και τροφοδοσίας πρέπει να είναι στεγανού τύπου με δυνατότητα 

ασφάλισης, να είναι γειωμένοι, να έχουν διακόπτη διαφυγής και να συντηρούνται τακτικά 

 Οι χωματουργικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται αφού πρώτα έχει ελεγχθεί ο πιθανός 

κίνδυνος από τα δίκτυα της ΔΕΗ που βρίσκονται στη θέση του έργου 

 Οι εργασίες που εκτελούνται κοντά σε δίκτυα της ΔΕΗ πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, 

αφού ο κίνδυνος για πιθανό ατύχημα λόγω επαφής ή προσέγγισης με το δίκτυο είναι μεγάλος 

 Τα φωτιστικά σημεία καθώς και οι ηλεκτρικές συσκευές και τα μηχανήματα πρέπει να παρέχουν 

προστασία από πιθανή ηλεκτροπληξία. 

5.11 Εργασίες με ικριώματα 

Τα ικριώματα χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση εργασιών σε ύψος στα τεχνικά έργα. Οι σοβαροί 

κίνδυνοι που ενέχουν οι εργασίες αυτές απαιτούν την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας. 

Το είδος του ικριώματος που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, εξαρτάται κύρια από το ύψος εκτέλεσης 

των εργασιών. 

 

Σημεία προσοχής 

 Ανάλογα με το ύψος εκτέλεσης της εργασίας πρέπει να χρησιμοποιείται το κατάλληλο ικρίωμα 

 Για τα σταθερά ικριώματα συντάσσεται υπεύθυνη δήλωση, μετά από έλεγχο και πριν την 

έναρξη των εργασιών, από τον επιβλέποντα μηχανικό και τον κατασκευαστή, η οποία κατατίθεται 

στην Επιθεώρηση Εργασίας 

 Τα μεταλλικά ικριώματα πρέπει να φέρουν τα πιστοποιητικά ελέγχου και να συναρμολογούνται 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

 Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των ικριωμάτων πρέπει να γίνεται από 

εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό 

 Τα ικριώματα δεν πρέπει να αποσυναρμολογούνται εν μέρει  κατά την πρόοδο των εργασιών 

 Τα υλικά κατασκευής των ικριωμάτων πρέπει να είναι ανθεκτικά και καλά συντηρημένα 

 Τα ικριώματα πρέπει να στηρίζονται με ασφαλή τρόπο στο έδαφος 

 Τα σταθερά ικριώματα πρέπει να δένονται με ασφαλή τρόπο στο έδαφος 
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 Τα δάπεδα εργασίας πρέπει να έχουν πλάτος το ελάχιστον 60cm και να αποτελούνται από τρία 

μαδέρια 

 Τα δάπεδα των ικριωμάτων δεν πρέπει να υπερφορτώνονται 

 Η σύνδεση των στοιχείων των ικριωμάτων πρέπει να γίνεται με τον τρόπο που περιγράφει η 

νομοθεσία 

 Πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε χιαστί αντηρίδες 

 Πρέπει να υπάρχει σε κάθε δάπεδο εργασίας κουπαστή (σε ύψος 1m), παράλληλη σανίδα στο 

μεσοδιάστημα και θωράκιο (σοβατεπί) 

 

5.12 Επαγγελματικές ασθένειες σχετικές με την εργασία στα τεχνικά έργα 

Οι συχνότερες επαγγελματικές ασθένειες (άρθρο 40 του Κανονισμού Ασθενείας του ΙΚΑ) που συνδέονται 

με τις εργασίες στα Τεχνικά Έργα, είναι οι εξής: 

 

ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

 Απώλεια αισθήσεων, δύσπνοια, 

σπασμοί 

 Μέθη από μονοξείδιο του 

άνθρακα, κεφαλαλγία, ναυτία, 

ίλιγγοι, βούισμα αυτιών, μείωση 

μυϊκής ισχύος 

 Υπολειμματικές νευρικές, 

ψυικές και καρδιαγγειακές 

διαταραχές 

 Διαταραχές όρασης, μνήμης 

 Διαταραχές ύπνου και 

συμπεριφοράς 

 Χρήση μηχανών 

εσωτερικής καύσης 

εντός κλειστών χώρων 

 Οδήγηση οχημάτων τα 

οποία διαθέτουν κλειστό 

θάλαμο ή κακώς 

προστατευμένο 

 Πυρκαγιές και εκρήξεις 

εντός κλειστών χώρων 

 Λήψη άμεσων 

μέτρων για εξάλειψη 

ή μείωση εκπομπής 

μονοξειδίου του 

άνθρακα με τεχνικά 

μέσα 

 

ΤΕΤΑΝΟΣ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

 Τέτανος συνήθους 

συμπτωματολογίας 

 Οικοδομικές και 

υπόγειες εργασίες 

 Αντιτετανικό εμβόλιο 

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

 Υπεροστικές αρθροπάθειες 

στην άρθρωση του αγκώνα 

 Άσηπτος νέκρωση του 

μηνοειδούς 

 Αγγειοκινητικές διαταραχές 

 Εργασίες κατά τη 

διάρκεια των οποίων 

χρησιμοποιούνται 

αερόσφυρες 

(κομπρεσέρ) 

 Λήψη τενχικών μέσων 

για την αποφυγή 

μετάδοσης των 

δονήσεων στον 

εργαζόμενο 
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 Κραδάζοντα εργαλεία 

χειρός 

 Συχνά διαλείμματα 

 Συχνή εναλλαγή 

καθηκόντων 

 Κατάλληλα γάντια 

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΗΧΟ / ΘΟΡΥΒΟ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

 Μείωση της ακουστικής 

οξύτητας κοχλιακής 

προέλευσης, μη 

ανατάξιμος και μη 

επιδεινούμενη μετά τη 

διακοπή της έκθεσης στο 

θορυβογόνο περιβάλλον 

 Χειρισμός θορυβογόνων 

μηχανών και εργαλείων 

 Παραμονή σε περιβάλλον 

με υψηλό θόρυβο 

 Λήψη άμεσων μέτρων για 

μείωση ηχοέκθεσης με 

τεχνικά ή οργανωτικά 

μέσα 

 Χρήση των μέσων 

προστασίας της ακοής 

μόνο ως πρόσθετη 

προστασία ή ως έσχατη 

λύση 

 Διεξαγωγή τακτικών 

ακουομετρικών ελέγχων 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

 Δερματίτιδες πρωτοπαθείς 

και πυοδερματίτιδες 

 Δερματίτιδες δευτεροπαθείς 

εκζεματοειδείς 

 Παρασκευή ή/και χρήση 

τσιμέντου 

 Εργασίες που φέρουν σε 

επαφή τον εργαζόμενο 

με πίσσα και ορυκτέλαια 

 Προστασία του δέρματος 

με χρήση ολόσωμης 

προστατευτικής 

ενδυμασίας και γαντιών 

 

ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΕΠΙΘΗΛΙΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

 Πρωτοπαθή επιθηλιώματα 

δέρματος συνήθους 

συμπτωματολογίας 

 Εργασίες που φέρουν σε 

επαφή τον εργαζόμενο 

με πίσσα, άσφαλτο, 

τσιμέντο, ορυκτέλαια, 

παραφίνη, καθώς και 

σύνθετα προϊόντα ή 

υπολείμματα των 

παραπάνω ουσιών 

 Προστασία του δέρματος 

με χρήση μάσκας 

ανάλογης του βαθμού 

συγκέντρωσης των ινών 

αμιάντου 

 

ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ 

Σύντομη περιγραφή νόσου Εργασίες / Παράγοντες Προφυλάξεις  

 Αμιάντωση 

 Καρδιακές επιπλοκές 

 Μεσοθηλίωμα περιτοναίου 

 Εργασίες που εκθέτουν τον 

εργαζόμενο σε εισπνοή 

σκόνης αμιάντου 

 Προστασία της αναπνοής 

με χρήση μάσκας 

ανάλογης του βαθμού 
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Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας 

 Παραγωγή και χρήση 

αμιαντοτσιμένου 

συγκέντρωσης των ινών 

αμιάντου 

 Απαγόρευση του 

καπνίσματος, του 

φαγητού και της πόσης 

κατά την εργασία 

 Απαραίτητη η χρήση 

ειδικής φόρμας, για να 

μην μεταφέρεται η 

μόλυνση από τον χώρο 

εργασίας στο σπίτι 

 
 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
  
 
 
 
                        Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  
για την ENCODIΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ 
 

 
 

 
      ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ                Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
                                                           ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ                 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
         Φ. ΤΟΛΟΥΔΗ  
    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
    
  
            Ε. ΛΑΛΟΥ                                                  Ι. ΧΑΛΑΡΗΣ                                          Μ. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ 
     ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ                       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                              ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

 



        

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 9 & ΔΗΜ. ΜΟΣΧΑ 
Τ.Κ. 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ 
Τηλ.: 213-2038-140 
Fax : 213-2038-514 

ΕΡΓΟ: 

 
 

Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου 
του διατηρητέου κτιρίου επί των 
οδών Σουρή & Βασ. Όλγας 
(επισκευές, ενίσχυση φέροντος 
οργανισμού, καθαίρεση 
προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης 
από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) 

Κ.Α. 61-7341.001 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών,  Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 
Ενάριθμος:2017ΣΕ27510091 

NUTS: EL301 
CPV: 45453000-7, 45453100-8,  

45110000-1, 45262300-4, 
45262522-6, 45300000-0,  
45430000-0, 45422100-2,  
45421140-7, 45400000-1 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 604.838,71€ 

 ΦΠΑ 145.161,29€ 

 ΣΥΝΟΛΟ: 750.000,00€ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) 
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Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) 

(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αποτελεί αρχείο του τι έχει κατασκευαστεί για ένα συγκεκριμένο 

έργο και θα πρέπει να περιέχει στοιχεία που θα είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε χρειαστεί να 

καθαρίσει, συντηρήσει, καθαιρέσει ή επεκτείνει μέρος των εργασιών.  

 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΟΦ. ΔΕΕΠΠ/οικ./85 ΤΗΣ 14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Β’), «Καθιέρωση 

του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) ως 

απαραιτήτων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστικής μελέτης ή / και της 

μελέτης εφαρμογής σε κάθε δημόσιο έργο», αρθρ. 3, παρ. 3.2., το ΦΑΥ θα περιέχει μόνο τα 

βασικά στοιχεία του έργου, καθώς και οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφαλείας και 

υγείας, τα οποία ενδεχόμενα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο κατά τα επόμενα στάδια 

της μελέτης, όσο και κατά την διάρκεια της ζωής του έργου, όπως εργασίες συντήρησης, 

μετατροπής, καθαρισμού, κ.τ.λ.. Ενδεικτικά οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον 

ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών συντήρησης, στην αποφυγή κινδύνων από 

τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού κ.λ.π.), στην πυρασφάλεια 

κ.τ.λ..  

 

Τα στοιχεία του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας θα περιορίζονται στα τελικά αρχεία «Ως 

Κατασκευάσθη». Υπάρχει η τάση να συμπεριλαμβάνουμε στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας όλη 

τη σειρά των σχεδίων (παλιά και αναθεωρημένα) για να είμαστε απλά σίγουροι ότι δεν έχουμε 

παραλείψει κάτι. Αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν μόνο τα αρχεία 

των «Ως Κατασκευάσθη».  

 

Ένας ΦΑΥ έργου περιλαμβάνει το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου (χωρίς να 

περιλαμβάνει τα διαφημιστικά της εταιρείας και στοιχεία που υπάρχουν ήδη σε άλλα αρχεία). 

Συχνά αυτού του είδους τα εγχειρίδια περιλαμβάνουν αποκλειστικά το γενικό κατάλογο του 

κατασκευαστή και διαφημιστικό υλικό.  

 

Όλα τα άτομα που εμπλέκονται στην προετοιμασία του ΦΑΥ θα διασφαλίσουν ότι θα 

συλλέγονται μόνο σχετικές πληροφορίες. Είναι εξίσου σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 

παραληφθούν σχετικά στοιχεία. 
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Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) 

 

Η σύνταξη του ΦΑΥ αποτελεί ευθύνη του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας (Στάδιο Μελέτης). 

Ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της μελέτης θα εξασφαλίσει την προετοιμασία του ΦΑΥ. 

Για την ανάληψη αυτού του έργου θα καθοριστούν διαδικασίες κατά τα στάδια μελέτης και 

κατασκευής του έργου με στόχο την ανάκτηση και σύγκριση στοιχείων που θα συμπεριληφθούν 

στο ΦΑΥ. Οι διαδικασίες θα παραθέτουν λεπτομερώς ποια στοιχεία πρέπει να συγκριθούν, 

συμπεριληφθούν και αποθηκευτούν. Τα σχετικά στοιχεία που δύναται να συμπεριληφθούν στο 

ΦΑΥ είναι μεταξύ άλλων τα εξής:  

 

 «Ως κατασκευάσθη» σχέδια, προδιαγραφές, που παρήχθησαν κατά τη φάση κατασκευής  

 Γενικά κριτήρια μελέτης  

 Λεπτομέρειες των εγκαταστάσεων εξοπλισμού και συντήρησης  

 Διαδικασίες συντήρησης  

 Εγχειρίδια, και όπου απαιτούνται πιστοποιητικά, που συντάσσονται από ειδικούς 

αναδόχους και προμηθευτές, τα οποία περιγράφουν διαδικασίες λειτουργίας και 

συντήρησης και σχέδια για εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που εγκαθίστανται ως μέρος 

του τεχνικού και συγκεκριμένα για εξαερισμό, ηλεκτρολογικές πλατφόρμες, αγωγούς 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  

 Λεπτομέρειες της θέσης και φύσης των δικτύων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 

των συστημάτων εκτάκτου ανάγκης και πυρόσβεσης.  

 

Ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της μελέτης θα συζητήσει το ΦΑΥ με τον Κύριο του έργου. 

Με τον τρόπο αυτό καθορίζονται τα στοιχεία που ζητά ο Κύριος του έργου και ο τρόπος που 

επιθυμεί να γίνει η καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων αυτών. Επιπλέον, εάν ο Κύριος 

του έργου έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με τη μορφή του ΦΑΥ, που διαφοροποιείται 

από τη μορφή του παρόντος εγγράφου, αυτές θα πρέπει να προσδιοριστούν από την αρχή.  

 

Μέρος του υλικού του ΦΑΥ προκύπτει από τα στοιχεία που πρέπει να προσκομίσουν οι μελετητές 

και ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της μελέτης. Η προσκόμιση των στοιχείων αυτών σε 

μορφή σχεδίων επιτρέπει την τροποποίηση τους σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές κατά την 

κατασκευή. Κάτι τέτοιο δίνει επίσης τη δυνατότητα αποθήκευσης των στοιχείων ασφάλειας και 

υγείας στο ίδιο έγγραφο. Οι μελετητές και ο Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας της μελέτης θα 

εξασφαλίσουν ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα χαρακτηριστικά του τεχνικού, 

και που ίσως να χρειαστεί να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια επικείμενων εργασιών 

(συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης) κατά τη διάρκεια ζωής του τεχνικού, προωθούνται στο 

Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας του Αναδόχου.  
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Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) 

 

Το παρόν κείμενο συνοψίζει τα βασικά στοιχεία του ΦΑΥ και θα λειτουργεί ως οδηγός εύρεσης 

των σχετικών αποθηκευμένων στοιχείων. 
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1 ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Τίτλος του έργου 

 Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Σουρή & Βασ. Όλγας 

(επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή χρήσης από 

κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο) 

1.2 Στοιχεία Κυρίου του Έργου 

Δήμος Αμαρουσίου 
 
Οδός  : Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα 
Ταχ.Κωδ. : 15124 
Τηλ. : 213-203-8000 

Telefax : 213-203-8500 

E-mail : info@ maroussi.gr 

 

1.3 Στοιχεία Υπόχρεου για την Εκπόνηση του Σ.Α.Υ. 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Οδός και αριθμός έδρας: ............................................................. 

Τ.Κ.: ................... 

Πόλη: .................................. 

Τηλ. ..................................... 

Fax: ..................................... 

 

1.4 Σύντομη Περιγραφή του Έργου 

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του διατηρητέου 

κτιρίου με επισκευές, ενίσχυση φέροντος οργανισμού, καθαίρεση προσκτιμάτων και αλλαγή 

χρήσης από κατοικία σε πολιτιστικό κτίριο. Το υπό μελέτη διατηρητέο κτίριο βρίσκεται επί των 

οδών Βασιλίσσης Όλγας 14 και Σουρή στο οικοδομικό τετράγωνο 88 του δήμου Αμαρουσίου. 

Πρόκειται για διώροφη κατοικία χαρακτηρισμένη σύμφωνα με  την υπ’ αριθμ. 

3780/647/29.2.1993 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 349 Δ’/12.4.1993). Εντός του οικοπέδου 

βρίσκονται προσκτίσματα, τα οποία δεν χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα, καθώς είναι ξένα προς 
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Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) 

 

το αρχικό κτίριο. Το διατηρητέο κτίριο θα αξιοποιηθεί ως πολιτιστικό κτίριο και γι’ αυτό το λόγο 

θα πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευών, ενίσχυσης φέροντος οργανισμού καθώς και 

καθαίρεση των προσκτισμάτων του, προκειμένου να ενταχθεί η νέα χρήση.  

Σήμερα το κτίριο είναι κλειστό με εμφανή τα σημάδια του χρόνου και της εγκατάλειψης.  

Ο  κατακόρυφος φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι φέρουσα λιθοδομή πάχους 65-70εκ στο 

ισόγειο και 50-60εκ στον όροφο. Τα προσκτίσματα δεν ακολουθούν την ίδια λογική και είναι 

κατασκευασμένα από διάφορα υλικά (πέτρα, σκυρόδεμα). 

Στόχος της μελέτης είναι η αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του κτιρίου, η συντήρηση του 

και η  αναστολή των φθοροποιών παραγόντων, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί, λειτουργώντας 

με  μια νέα χρήση. 

 

1.5 Περιγραφή φάσεων εκτέλεσης του Έργου 

Οι φάσεις του εν λόγω έργου συνοψίζονται στις εξής: 

1. Οργάνωση εργοταξίου 

2. Χωματουργικά 

3. Κτιριακά 

4. Περιβάλλοντας χώρος 

2 ΤΜΗΜΑ Β: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

1. Επεξήγηση συστήματος αρίθμησης και θέσης των εγγράφων  

Γίνεται επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο ταξινομούνται τα διάφορα έγγραφα που 

περιλαμβάνονται στο ΦΑΥ. Οι επεξηγήσεις βοηθούν στην ευκολότερη αναζήτηση των σχετικών 

οδηγιών.  

2. Στοιχεία προ της κατασκευής  

2.1. Προϋπάρχων Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας  

2.2. Στοιχεία επιτόπου ερευνών  

2.3. Συμβατικά τεύχη  

3. Γενικές πληροφορίες του μητρώου του έργου  

3.1. Τεχνική Περιγραφή έργου  
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3.2. Πίνακας απογραφής που θα εμφανίζει περιληπτικά τα επί μέρους έργα, εγκαταστάσεις, 

εξοπλισμό κ.λπ. που συγκροτούν το όλο Έργο.  

Π.χ. 

Α/Α Περιγραφή επί μέρους Έργων Κωδικός 

Μελέτης 

Σχετ. Αρ. Κουτιού Υποβολής 

(θα συμπληρωθούν από τον 

Ανάδοχο της κατασκευής) 

1 Χωματουργικά   

  

  

2 Κτιριακά   

  

  

3 Περιβάλλοντας χώρος   

  

  

 

3.3 Διαγράμματα Απαλλοτριώσεων, ενημερωμένα με όλες τις τυχόν συμπληρωματικές 

απαλλοτριώσεις.  

3.4 Τεύχος στοιχείων υψομετρικών αφετηριών με ενδεικτικά σχέδια της θέσης τους.  

3.5 Τεύχος συνοπτικής παρουσίασης όλων των ερευνών πεδίου και εργαστηρίων 

(γεωτεχνικές έρευνες, γεωλογικές έρευνες και μελέτες).  

3.6 Τεύχος για όλες τις δοκιμές και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου  

3.7 Περιγραφική έκθεση των κυρίων φάσεων εργασιών, των μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν, των δυσκολιών κλπ.  

3.8 Το Μητρώο Έργου μπορεί επίσης να περιλαμβάνει: Σειρά φωτογραφιών που λήφθηκαν 

και έγχρωμων κινηματογραφικών ταινιών που γυρίστηκαν σε διάφορες φάσεις των 

εργασιών.  

 

Τα στοιχεία του μητρώου του έργου θα είναι αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους και τα 

κείμενα θα είναι δακτυλογραφημένα και βιβλιοδετημένα σε τεύχη. 

 

4. Ειδικές πληροφορίες του μητρώου του έργου  

Α. Παραδοχές Μελετών ( Όπως αναφέρεται στο υπόδειγμα του ΤΕΕ)  

Α1. Υλικά  
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α/α Υλικό Θέσεις χρήσης του 

υλικού 

Προδιαγραφές 

1 Σκυροδέματα   

2 Οπλισμοί   

3 Μεταλλικά   

4    

5    

6    

 

Α2. Έδαφος 
α/α Παράγοντας Τιμή 

1 Επιτρεπόμενη τάση εδάφους 200.00 kn/m2 

2   

3   

4   

5   

6   

 

Α3. Σεισμολογικά στοιχεία 

Α4. Φορτία 

Α5. Άλλες Παραδοχές  

 

 

Β. Πλήρης σειρά των σχεδίων του έργου με τις διαστάσεις που τελικά εφαρμόσθηκαν και που 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν 

Α/Α Τίτλος 

Σχεδίου 

Κατηγορία Κωδ. Σχεδίου *Αρ. Κουτιού 

Υποβολής 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Τα παραπάνω σχέδια θα δοθούν για τα κάθε είδους έργα που περιλαμβάνονται στο όλο έργο. 
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3 ΤΜΗΜΑ Γ : ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  

Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη, αποφυγή κίνδυνων κατά τις 

μεταγενέστερες εργασίες (λειτουργίας, συντήρησης, καθαρισμού, επισκευής, κλπ) καθ' όλη την 

διάρκεια ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των εργασιών.  

 

Παραδείγματα Οδηγιών που μπορούν να περιληφθούν στο παρόν κεφάλαιο. 

 

1. Εργασίες σε ύψος  

2. Εργασίες με Γερανούς και Ανυψωτικά Μηχανήματα (Βαριά Ανυψωτικά Μηχανήματα)  

3. Προστασία από Σκόνη/θόρυβο  

4. Ηλεκτρολογικές εργασίες (Χαμηλής / Μέσης / Υψηλής Τάσης)  

5. Εργασίες σε Κλειστούς Χώρους και Ειδικές Περιοχές  

6. Εργασίες σε ύψος στο εσωτερικό του έργου  

7. Πρόληψη από Πτώση, Ικριώματα, Σκάλες και Εξέδρες  

8. Πρόληψη / Προστασία από Πυρκαγιά  

9. Εκτόξευση Νερού Υψηλής Πίεσης  

10. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού 

και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς, βιολογικούς παράγοντες.  

11. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς  

12 Οχήματα και Κινητός Εξοπλισμός  

 

Επιπλέον θα ήταν χρήσιμο να προετοιμάζονται Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης για ορισμένες κρίσιμες 

καταστάσεις που αφορούν το έργο. Παραδείγματα δράσεων που πρέπει να ληφθούν για την 

αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καθώς επίσης μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων και κανονισμοί 

Υγιεινής και Ασφάλειας παρατίθενται στο ΣΑΥ που συνοδεύει τον παρόντα ΦΑΥ.  
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4 ΤΜΗΜΑ Δ : ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ  

1. Θα παραδωθεί ένα λεπτομερές και πλήρες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ του 

Έργου (των πάσης φύσεως κατασκευών, περιλαμβανομένων του εξοπλισμού κινητού και μη κλπ.).  

2. Το Εγχειρίδιο αυτό θα περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες και τους τρόπους εκτέλεσης μιας πλήρως 

ικανοποιητικής και αποτελεσματικής συντήρησης του έργου, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα 

παρακάτω: 

  

I. Οδηγίες συντήρησης αναφερόμενες στις χρονικές περιόδους, υλικά, εξοπλισμό, κλπ. για κάθε 

στοιχείο της κατασκευής.  

II. Τεύχος οδηγιών για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται περιοδικά στο 

μέλλον.  

III. Τεύχη οδηγιών για τη συντήρηση και λειτουργία των διαφόρων κύριων έργων και του 

εξοπλισμού  

IV. Τεύχος οδηγιών για τον τρόπο αποκατάστασης φθορών και ζημιών, που τυχόν θα 

παρουσιασθούν μελλοντικά.  

V. Ειδικότερα για το τεύχος οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τονίζεται ότι 

στο τέλος κάθε κεφαλαίου των οδηγιών θα δίνεται πλήρης πίνακας των περιλαμβανομένων σε αυτά 

μηχανημάτων με όλα τα χαρακτηριστικά τους, τα στοιχεία κατασκευής τους 

(κατασκευαστής/προμηθευτής, τύπος, μοντέλο, μέγεθος, αριθμός σειράς κατασκευής, αποδόσεις, 

προτεινόμενα ανταλλακτικά κλπ.), και θα επισυνάπτονται οι έντυπες οδηγίες εγκατάστασης και 

συντήρησης των κατασκευαστών.  

 

3. Επιπλέον, κατά την Οριστική Παραλαβή του Έργου θα παραδωθεί στον Κ.τ.Ε. τα ακόλουθα, 

σχετικά με τη Συντήρησης του Έργου, στοιχεία :  

I. Τεύχος στατιστικών στοιχείων εργασιών συντήρησης (ποσότητες υλικών κατά κατηγορίες, 

προσωπικό κατά κατηγορίες και χρόνο απασχόλησης, μηχανήματα κατά κατηγορίες και χρόνο 

απασχόλησης κλπ.) με μηνιαία ανάλυση (ανά ημερολογιακό μήνα) καθόλη τη διάρκεια της περιόδου 

Συντήρησης των Έργων.  
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II. Στο τεύχος στατιστικών στοιχείων θα περιλαμβάνονται και οικονομικά στοιχεία των εργασιών 

συντήρησης (δαπάνες κατά κατηγορία υλικών, προσωπικού μηχανημάτων, ανταλλακτικών - 

αναλωσίμων κλπ.) με χρονική ανάλυση κατά την περίοδο που χορηγούνται τα στατιστικά στοιχεία.  

III. Πρόταση οργάνωσης της συντήρησης κατά την περίοδο που θα αναλάβει ο Κ.τ.Ε. τη λειτουργία 

- συντήρηση των έργων.  

IV. Πρόταση άμεσων ενεργειών της συντήρησης και πρόταση των αναγκαίων προμηθειών υλικών - 

μηχανημάτων για τη συντήρηση που να καλύπτουν τις ανάγκες του πρώτου χρόνου ανάληψης της 

λειτουργίας - συντήρησης του Έργου από τον Κ.τ.Ε.  

 

Τα παραπάνω στοιχεία θα είναι συντεταγμένα κατά τρόπον ώστε να επιβοηθηθεί ο Κ.τ.Ε. στην 

περαιτέρω οργάνωση της συντήρησης του Έργου.  
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5 ΤΜΗΜΑ Ε : ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθ' όλη 

την διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους 

συντηρητές / επισκευαστές του.  

 

Οι επισημάνσεις αναφέρονται ενδεικτικά στα ακόλουθα στοιχεία:  

 

1. Θέσεις Δικτύων Κωδικός Σχεδίου Τμήμα του 
Έργου 

Παρατηρήσεις 

1.1 Ύδρευσης    

1.2 ΔΕΗ    

1.3 Ηλεκτροδότησης (Χ/Μ/Υ 
τάσης) 

   

1.4 Παροχής διαφόρων αερίων    

1.5 Παροχής Ατµού    

1.6 Κενού    

1.7 Ανίχνευσης πυρκαγιάς    

2. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες 
συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν 
κίνδυνο 

Υλικό Τμήμα του 
Έργου 

Παρατηρήσεις 

2.1    Αναφορά ∆ελτίου 
Αναφοράς Προδια- 
γραφών Υλικού 

2.2     

2.3     

3. Ιδιαιτερότητες στη Στατική Δομή - 

Ευστάθεια - Αντοχή: 

Τμήμα του Έργου 

: 

Αναφορά 

μελέτης 

Παρατηρήσεις 

3.1    (κατασκευές µε 
προκατασκευή, 
προένταση, φορτία, 
κλπ) 

3.2     

3.3     

4. Καθορισμός συστημάτων που πρέπει 
να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία 

Τμήμα του Έργου 
: 

Περιοχή Παρατηρήσεις 

4.1     

4.2     

4.3     

4.4     

 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ  

 Επισημαίνονται τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή και λόγω της 

επικινδυνότητας τους χρειάζονται ιδιαίτερη μεταχείριση κατά την καθαίρεση του έργου. 

Προσδιορίζεται ο τρόπος απομάκρυνσης, συλλογής των υλικών, ο χώρος που τελικά θα 

αποτεθούν καθώς και τα μέσα ατομικής προστασίας που πρέπει να χρησιμοποιηθούν από 

τους εμπλεκόμενους στην διαδικασία.  
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 Επισημαίνονται οι θέσεις του έργου που έχουν εγκατασταθεί προεντεταμένα στοιχεία και 

απαιτούν ιδιαίτερη μεταχείριση κατά την καθαίρεση του έργου.  

 Είναι χρήσιμο επίσης να σημειώνονται εκείνες οι κατασκευές που βρίσκονται γειτονικά 

του έργου και μπορούν να κινδυνέψουν κατά την καθαίρεση του. Αναφέρονται επίσης 

οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοστούν έτσι ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος από την 

καθαίρεση του έργου και να προστατευθούν τα γειτονικά έργα.  

 

 
 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

  

 

 

 

                        Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  

για την ENCODIΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ 

 

 

 

 

      ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ                Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ & ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ/ΤΟΣ                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

                                                           ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ                 Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

        Φ. ΤΟΛΟΥΔΗ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

    

  

            Ε. ΛΑΛΟΥ                                                  Ι. ΧΑΛΑΡΗΣ                                               Μ. ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΟΥ 

   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ                       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ                                   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

 

 

 


