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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
  

 
 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε 

τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη. 

1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες 
περαιωµένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα 
εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών 
περιλαµβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε 
τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των 
υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε 
εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που 
να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την 
ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την 
δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων. 

1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για 
απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που 
περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, 
δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί 
και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για 
προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια 
και σύµφωνα µε τις διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν 
παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση 



του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση 
οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 
απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές 
και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους 
ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 
απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή 
και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων 
ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων και 
µή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες 
τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών 
µέσων και τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη ενσωµάτωση 
(ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των 
περισσευµάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών 
περιορισµών που θα ισχύουν σύµφωνα µε την ΕΣΥ και τους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης. 

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

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης 
(ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των 
εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, 
ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές 
συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους 
Όρους ∆ηµοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων 
αυτών µετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε 
βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

1.3.6   Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, τη µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιµών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο 
εγκεκριµένο ή κρατικό εργαστήριο, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους 
όρους δηµοπράτησης. 

 
1.3.7  Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της µονάδας 

παραγωγής προκατασκευασµένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, 
περιλαµβανοµένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, 
κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισµού, υλικών, 
µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων, µετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών 
των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της τελικής 
ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των δαπανών 
αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 



σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συµβατικούς  όρους 
(ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του 
∆ηµοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε µισθώσει ο Ανάδοχος για τους 
οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για 
την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης). 

  1.3.8   Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόµενου προσωπικού, 
µεταφορών, µεταφορικών µέσων, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων κλπ. 
καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους 
δηµοπράτησης του έργου. 

 

1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων 
εργαζοµένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα 
(κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

1.3.10 Οι δαπάνες  ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα 
τεύχη δηµοπράτησης. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού 
ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται και τα 
κάθε είδους «δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, 
χρήση µηχανηµάτων,  εργασία, κ.λπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα 
στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η 
συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η 
επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση 
αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του 
χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία,η κάθε είδους 
σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου 
η αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το 
τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, 
λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα 
χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα 
που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω και 
αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων µηχανηµάτων σε 
περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία . 

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης, µε τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες µεταφορές, 
κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, 
που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία 
άρθρα του παρόντος, µαζί µε την εργασία πλύσεως ή εµπλουτισµού, που 
τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, 
λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών, 
που ισχύουν σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

1.3.13. Οι δαπάνες από επιβεβληµένες καθυστερήσεις, µειωµένες αποδόσεις και 
µετακινήσεις µηχανηµάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να 
προκύψουν από τυχόν εµπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά 
ευρήµατα, µη παράδοση περιορισµένης έκτασης περιοχών του έργου, που 
απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεµβάσεις, που θα 
προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. ∆.Ε.Η, κλπ.), 
από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω 
εµποδίων, από τις αναγκαίες µετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), 



ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές 
προβλέπονται από το σύνολο των συµβατικών τευχών είτε αυτές 
αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα 
του τιµολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από 
την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων 
µετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόµα και από προσωρινές περιοδικές ή 
και µόνιµες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην ευρύτερη 
περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα 
έργα κλπ.). 

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων 
ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, 
οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή 
των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά. 

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού 
δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθµικών αφετηριών (REPERS) που 
απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς 
ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη µελετών εφαρµογής, 
κατασκευαστικών σχεδίων και µελετών συναρµογής µε τις συνθήκες 
κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, 
εντοπισµού καθώς και οι σχετικές µελέτες αντιµετώπισης των εµποδίων 
που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεµέλια, 
υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύµφωνα 
µε όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης 
του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της 
παρούσας σύµβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου 
Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα 
παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων 
από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον 
Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα 
υποβληθούν  για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων 
εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους,σε ψηφιακή µορφή,σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των 
καταλόγων οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για 
έλεγχο στην Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρµογής των στοιχείων της 
µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η 
δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη ‘’όπως 
κατασκευάσθηκε’’. 

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις 
διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή 
άλλων έργων και εµποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα 
συµβατικά τεύχη και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής 
Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιµετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση 



πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε ενηµερωτικά στοιχεία ως προς 
το έργο σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου 
του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο 
αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, µετά το τέλος 
των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε 
κατασκευές και εµπόδια  σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους. 

1.3.22 Οι δαπάνες για  χρήση δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας,  
κατοχυρωµένων µεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. µε 
οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.23  Οι δαπάνες για τη δηµιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και 
προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των 
δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων των 
δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την 
αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική 
αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για 
διατήρησή τους . 

1.3.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς και 
αποζηµίωσης κάθε είδους βλάβης ή µη συνήθους φθοράς που θα 
προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαµβανοµένης της 
µεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αµέλεια, απρονοησία, µη τήρηση 
των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νοµικών 
διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.25  Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς 
όρους δηµοπράτησης 

1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των 
εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ. 

1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασµό του κυρίου του έργου, κάθε 
είδους εργασιών από τις αρµόδιες ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις,Πολεοδοµία ή 
και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας (∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν 
περιγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των 
Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή 
επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι 
δαπάνες για άρση τυχόν προβληµάτων από την εκτέλεση των εργασιών, 
την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και 
ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 

1.3.29  Οι δαπάνες µίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, 
κατασκευής, σήµανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών 
οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, 
οι δαπάνες εντοπισµού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και 
εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων 
ορυγµάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών 
γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους 
καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαµόρφωση µετά την 



περαίωση των εργασιών, σύµφωνα και µε τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

1.3.30   Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και 
ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης 
εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.31  Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο µέχρι και την παραλαβή του έργου, 
τα οποία προβλέπονται στις σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς 
όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 

1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 
όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του 
έργου. 

1.4              Στις τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου δεν περιλαµβάνονται το 
Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα 
πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, 
σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήµου, 
συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών 
επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. 
και γενικά τα επισφαλή έξοδα. 
 
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται 
συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως 
αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 
 

1.5   Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου 
επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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 µε 
τη βοήθειά τους επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων 
υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζοµένων 
ανοχών. 

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 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. 

2.1.3 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, 
καθώς και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες 



παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους 
εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.  

2.1.4 Αν το περιεχόµενο ένός 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 κανενός άλλου άρθρου 
που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. 

2.1.5 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας µε τον (συνοπτικό) πίνακα 
τιµών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 
 
2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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 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 ΗΡ, η δε απόδοση 
των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη) 

 
2.2.2  ΕΙ∆Η 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). 

- Κλειδαριές και κύλινδροι 

- 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 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. 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- 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 ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων 

 
Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και 
σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες «περί ∆ηµοσίων 
Εργων» 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 ορισµένων λοιπών διαστάσεων, 



πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. 
Από τις 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. 

Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή 
(-ες) επιµετρήθηκε (-αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την 
Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα 
διάφορα είδη χρωµατισµών. Η (οι) τιµή (-ές) µονάδας θα αποτελεί (-ούν) 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 «Γενικοί Όροι». 

 
Όλες οι τιµές 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, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα 
οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των ικριωµάτων δεν πληρώνεται µε άλλο 
άρθρο του Τιµολογίου που αφορά προηγούµενες εργασίες (π.χ. επιχρίσµατα) ή 
όταν τα ικριώµατα πληρώνονται ιδιαιτέρως.  
 
Οι πρόσθετες τιµές χρωµατισµών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια 
άσχετα µε τις εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωµατισµού, που 
εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται µε τις ιδιαίτερες τιµές τους. 
 
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 απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωµατισµών να γίνει 
χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους. 

 
Όταν πρόκεται 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 
κατεχόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί 
συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



α/α 

Είδος Συντελεστ
ής 

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) 
β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 

 
 
 

2,30 
2,70 
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) 
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου 

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

3. Υαλοστάσια : 
α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 
γ) µε κάσσα επί µπατικού 
δ) παραθύρων ρολλών 
ε) σιδερένια 

 
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
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 
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) 
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
1,60 

7. Προπετάσµατα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 
γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερµαντικά σώµατα : 
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερµαντικών σωµάτων 

 

 
 
 
 
 



2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα 
ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

2.1.6 διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. 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 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο 
11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου 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 

 
 
 



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

στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 
3.  Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε 

λευκό τσιµέντο. 
 

2.2.5.   ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 
 

Οι εργασίες κατασκευής µεταλλικών σκελετών (εκτός αλλουµινίου) 
τοίχων και ψευδοροφών 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 αλλουµινίου, 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. 

 
 
 
   
  

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Α.  Οι 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. 

 
Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την 

σήµανση [**] παρατίθεται η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία 
(φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά.  Οταν διαφοροποιούνται τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, 
έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η 
∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής 
(περιπτώσεις ξυλείας, καραµικών πλακιδίων και µαρµάρων διαφόρων 
κατηγοριών και ποιοτήτων). 

 
 

 

 

 

 

 



ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Α΄  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

 

22.15  Καθαίρεση µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από 
οπλισµένο σκυρόδεµα.  

 

Καθαίρεση και τεµαχισµός µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο 

σκυρόδεµα, πλήν δαπέδων. Συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως 

απαιτούµενου εξοπλισµού και εργαλείων, των ικριωµάτων και προσωρινών 

αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, µετά από τεµαχισµό του όγκου 

σκυροδέµατος, στις θέσεις φόρτωσης. 

 
 
 

22.15.01  Με εφαρµογή συνήθων µεθόδων καθαίρεσης 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 

 
 

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

ΕΥΡΩ   [*56,00] 

 

22.30 ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε 
πλινθοδοµές  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261.Α  
 

∆ιάνοιξη 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 
αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.  
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
  22.30.07  Για ανοίγµατα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2  
 

                                               Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2264.1Γ 
 

ΕΥΡΩ    33,50 

 



ΟΙΚ. Ν. 22.46.01     ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (ΘΥΡΕΣ, 
ΠΑΡΑΘΥΡΑ,ΦΕΓΓΙΤΕΣ, Κ.Λ.Π.) ΜΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ 
ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

      Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ. 2275 

Καθαίρεση παντός είδους κουφωµάτων (θύρες, παράθυρα, φεγγίτες κλπ.) µε 
ιδιαίτερη προσοχή για επανατοποθέτηση  ΟΙΚ- Ν.22.46.01    Καθαίρεση παντός είδους 
κουφωµάτων (θύρες, παράθυρα, φεγγίτες κλπ.) µε ιδιαίτερη προσοχή για 
επανατοποθέτηση, εξ οιωνδήποτε διαστάσεων, µορφής, σχεδίου και υλικών κατασκευής 
(ξύλινα, µεταλλικά, αλουµινίου κλπ.), µετά ή άνευ εξώφυλλων (πατζούρια), ρολών, 
σιδεριών ασφαλείας κλπ. στοιχείων, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, και   φύλαξη 
του χρήσιµου υλικού, σύµφωνα µε τις εντολές της επίβλεψης. Περιλαµβάνεται η χρήση 
τετραξύλου, κουφώµατος (υαλοστάσιο, εξώφυλλο, κλπ), µε στόχο την πιθανή αντιγραφή 
τους ή επαναχρησιµοποιησή οποιαδήποτε απόσταση. Πρίν από την αποξήλωση τού 
κουφώµατος, θα αριθµηθεί καί θα καταγραφεί σε σχέδιο αναφοράς, ώστε η 
επανατοποθέτησή του να γίνει µε ακρίβεια, πιστότητα και πληρότητα στην ίδια θέση. Στην 
τιµή αυτή περιλαµβάνεται επίσης η εργασία αποκάλυψης των στηριγµάτων, κοπής αυτών 
µετά προσοχής, καθώς και η προσεκτική αφαίρεση των ειδών κιγκαλερίας και λοιπών 
εξαρτηµάτων λειτουργίας, για πιθανή επαναχρησιµοποιήση αυτών στα νέα κουφώµατα, 
και την µεταφορά του χρήσιµου υλικού σε αποθήκη τού εργοδότη και σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Επίσης περιλαµβάνεται η τυχόν αποκατάσταση των διανοιγοµένων φωλεών, 
µε κονία σταθερού όγκου, τύπου ΕΜΑΚΟ S66, σύµφωνα µε τις εντολές της επίβλεψης   

 

Τιµή ανά τετραγωνικό  µέτρο (m ) εξωτερικού περιγράµµατος τετραξύλου.  

                          ΕΥΡΩ  22,00  

 

ΟΜΑ∆Α Β΄ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
32.     ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 
 

32.01 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού  

 
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, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών. 

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, 
του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 



σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο 
εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 

 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη 
της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική 
διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η 
ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
 

 Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο 
για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται 
εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 
 

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται 
και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω 
στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του 
τελειώµατος. 
 

 

 

δ.   Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του 
σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της 
πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν 
υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  
 

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

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

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 
 
32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25  
 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215  
 

     Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
 

           ΕΥΡΩ   95,00  
 

 
38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ 
 
Στις τιµές των άρθρων του κεφαλαίου αυτού συµπεριλαµβάνεται κάθε δαπάνη για την έντεχνη και 
ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε µορφής περαιτέρω 



απαιτούµενων κατασκευών (ικριωµάτων, ζευκτών , στηριγµάτων κλπ) µέχρι το αναφερόµενο ύψος 
της κατασκευής όπως αυτό προσδιορίζεται σε κάθε άρθρο. 
. 

38.02  Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811  
 

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 οιονδήποτε όροφο υπό ή υπέρ το έδαφος. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνεται 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    22,50 

38.20  Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 
1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέµατος, κάθε 
διαµέτρου, έτοιµοι επί οποιωνδήποτε τµηµάτων έργου. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

38.20.02   Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C (S500s) 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 

ΕΥΡΩ   1,07 

 

56.09    Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 25 mm πρεσσαριστά 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5608.1  
 

Ράφια ή χωρίσµατα πάχους 25 mm από κόντρα πλακέ πάχους 3 mm πρεσσαριστών και 
στiς δυο όψεις σκελετού από ξυλεία τύπου Σουηδίας µε διάκενα του σκελετού το πολύ 
20Χ20 cm µε πηχάκια στην περίµετρον, και γενικά υλικά επί τόπου και εργασία για πλήρη 
κατασκευή και τοποθέτηση σε τοίχους ή σε ντουλάπια ή ερµάρια όταν δεν ορίζεται άλλη 
χρήση. 

 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας ραφιών ή χωρισµάτων.  
 
 

 ΕΥΡΩ 61,50 
 

 

 

 

 



ΟΜΑ∆Α Γ΄    ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 

 

65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

 

      Στο κεφάλαιο αυτό τιµολογούνται οι κατασκευές από αλουµίνιο χωρίς υαλοπίνακες, 
(υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης),σύµφωνα µε τα παρακάτω: 

• α)   Οι µέσες τιµές των αντοχών των ράβδων αλουµινίου θα είναι:  

• φορτίο θραύσης 180 MPa-220 MPa,  

• όριο ελαστικότητας 140 MPa-180 MPa,  

• επιµήκυνση ε=4%-6%.  

• β)  Τα ελάχιστα πάχη επίστρωσης ανοδίωσης θα είναι:  

• για κατασκευές στο εσωτερικό του κτιρίου 15 µm ,  

• στο εξωτερικό αυτού 20 µm  
• σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον 25 µm. 

 

• γ)    Τo ελάχιστo πάχoς ηλεκτροστατικής βαφής θα είναι 50 µm. 

• δ)  Στη τιµή των άρθρων συµπεριλαµβάνονται επιπλέον ανηγµένες και οι   
παρακάτω δαπάνες (εργασία και υλικά): 

• δ1)   Για τη τοποθέτηση όλων των µηχανισµών ασφαλείας και λειτουργίας χωρίς 
την αξία των υλικών αυτών η οποία αποζηµιώνεται ιδιαίτερα, εκτός του άρθρου 
65.20, στην τιµή του οποίου αναφέρεται ρητά ότι συµπεριλαµβάνονται στην τιµή 
του. 

• δ2) Για τη κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή θερµογαλβανισµένη 
λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε τα 
στηρίγµατα του σκελετού από θερµογαλβανισµένες λάµες 50Χ3 mm,  

• δ3) Τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες (νεοπρέν), καθώς και όλα όσα 
µικροϋλικά προβλέπονται από τις προδιαγραφές του παραγωγού, για την πλήρη 
στερέωση, την εξασφάλιση της υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της 
ηχοµόνωσης της και θερµοµόνωσης. 

• δ3) Για την εκπόνηση κάθε µελέτης και υπολογισµών που µπορεί να απαιτηθούν 
για  την εξασφάλιση της κατασκευής σε ανεµοπίεση ή άλλες φορτίσεις. 

• δ4) Για την προσωρινή τοποθέτηση αφαιρούµενων συνδέσµων (προφίλ Π) στις 
ψευτόκασες ανοικτών διατοµών προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακαµψία τους κατά 
τη µεταφορά η τη τοποθέτηση. 

• ε) Στις τιµές των άρθρων 65.02, 65.05, 65.10, 65.11, 65.12, 65.13, 65.14, 65.15, 
65.16, 65.17, 65.18, 65.19, 65.20, 65.41, 65.42 και 65.50 συµπεριλαµβάνεται και η 
βαφή του αλουµινίου. 

• στ) Τα παντζούρια και η αξία του τµήµατος της κάσσας αλουµινίου που τους 
αντιστοιχεί, τιµολογούνται ξεχωριστά, επιπλέον των αντίστοιχων τιµών των 
υαλοστασίων αυτού του κεφαλαίου, µε το άρθρο 65.44 µε βάση το εµβαδόν τους 
και επιµετρώνται µε την αντίστοιχη κάσσα τους. 

 
 

 



65.17 Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα  

  

  Υαλοστάσια αλουµινίου µεµονωµένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου 
κουφώµατος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, µε σκελετό 
κάσσας (πλαισίου). 

  Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
65.17.01 Υαλοστάσια µονόφυλλα, ανοιγόµενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6519 
 
 

 ΕΥΡΩ 200,00 
 

65.17.04 Υαλοστάσια δίφυλλα, µε ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόµένα περί     
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα 

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6522 
 
 

 ΕΥΡΩ    190,00 

 

ΟΜΑ∆Α ∆΄ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Στις τιµές των άρθρων 73.26.03, 73.26.04, 73.31, 73.32, 73.33, 73.34 και 73.35 
(κατασκευής επιστρώσεων και επικαλύψεων µε κεραµικά πλακίδια) δεν 
συµπεριλαµβάνεται η αξία της εργασίας και των υλικών κατασκευής του υποστρώµατος 
από ασβεστοτσιµεντοκονίαµα ή άλλης µορφής κονιάµατα (όπως επιχρίσµατα κλπ), τα 
οποία τιµολογούνται µε τις τιµές του άρθρου 73.37 ή τις τιµές του κεφαλαίου 71 κατά 
περίπτωση. 
Στις τιµές των άρθρων του κεφαλαίου αυτού συµπεριλαµβάνεται η αξία της εργασίας και 
των υλικών κατασκευής κάθε µορφής αρµολογήσεων όπου αυτή αναφέρεται ρητά. 
 
73.26.03  Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια  πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  
υλικά, πλακίδια, µικροϋλικά, κόλλα, κλπ, επί τόπου, και  εργασία πλήρους κατασκευής. 

 

 

                                       ΕΥΡΩ    31,00 

 

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 
 

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. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε 
στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου (το οποίο αποζηµιώνεται ιδιαίτερα), ή µε 
ειδική κόλλα 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. Πλήρης περαιωµένη εργασία χάραξης σχεδίου, τοποθέτησης, αρµολόγησης, 
καθαρισµού υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη. Υλικά, πλακίδια, 
µικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

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

ΕΥΡΩ [*31,50*]   
 

73.33.02  Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 
 

ΕΥΡΩ  [**33,50]    
 

 
 

Ν.76.30  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

       Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ.76.27.02 

Η επένδυση µεµβρανών ασφαλείας τζαµιού αµφίπλευρα µε ανάλογη για κάθε περίπτωση 
σήµανση,  περιλαµβάνει τη µεµβράνη και όλα τα υλικά συγκόλλησης. Το πάχος της 
µεµβράνης να είναι τουλάχιστον 100µm και οι εργασίες επένδυσης  να συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό προστασίας σε χώρους όπως είναι οι Παιδικοί και Βρεφικοί Σταθµοί 

 Στην τιµή  περιλαµβάνονται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιµελής 
καθαρισµός της επιφάνειας εφαρµογής των υαλοπινάκων πριν από την επένδυσή τους µε 
την ειδική µεµβράνη και η τοποθέτηση για κάθε περίπτωση σήµανσης. 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ      48,00 
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