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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά
τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στην Πρόσκληση /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 υπόψη έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που περιγράφονται στα
αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις απαιτούμενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την
απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού,
τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα
του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου, τα κάτωθι:
1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού,
ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α., περιλαμβανομένης και της επιβάρυνσης της παρ. 34 έως
37 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά
του έργου, τέλη χαρτοσήμου, όπου ισχύουν, και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις,
που θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου.
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό
Δασμολόγιο Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά
στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα
να εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από
τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώματα στα υλικά και είδη
εξοπλισμού του έργου, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόμενους το δικαίωμα να ζητήσουν
χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.
Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 πάνω στα
εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν αναφέρεται
αντίθετη γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, καθώς και από τους

φόρους κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ 131Α') και 453/66 (ΦΕΚ
16Α) περί τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται
από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για
καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273
Α/27-12-91) και Ν. 893/79 (ΦΕΚ86 Α/28-4-79).
1.1.2 Οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, αποθήκευσης,
φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών
ενσωματωμένων και μη, μετά των απαιτούμενων φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων
μεταφορών, χαμένου χρόνου και σταλίας μεταφορικών μέσων και κάθε είδους μετακινήσεων
μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά τους
πληρώνεται ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες
για μεταφορές, φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων και σταλίες
μεταφορικών μέσων των περισσευμάτων και των ακατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων και
υλικών σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε
περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα ισχύουν, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους
δημοπράτησης.
1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο Ι.Κ.Α.,
σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς
οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού,
εξαιρεσίμων, νυκτερινών κλπ. του κάθε είδους προσωπικού (επιστημονικού διευθύνοντος το
έργο, τεχνικού ειδικευμένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των
μηχανημάτων, των συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του
έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος) για την κατασκευή του υπόψη έργου.
1.1.4 Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την οργάνωση,
τη διαρρύθμιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Αναδόχου, με όλες τις
απαιτούμενες εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου,
αποχέτευσης και λοιπών ευκολιών που απαιτούνται, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και
οι δαπάνες απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου και αποκατάστασης του χώρου
σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς
όρους.
1.1.6 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.
1.1.7 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 όρους
(ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου 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).

1.1.8 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.
1.1.9 Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της οδού,
λήψης πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας όλων των
όμορων κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης εργασιών και πρόληψης ατυχημάτων
εργαζομένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, σε
ρέματα-ποτάμια κλπ καθώς και η δαπάνη ασφάλειας του έργου (Ε.Σ.Υ.) καθ΄ όλη τη διάρκεια
του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή του. Οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας των
κατασκευών σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές,
θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.1.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ. και τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους "δοκιμαστικά
τμήματα", που προβλέπονται στους όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών,
χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος ή άλλου
εξοπλισμού (π.χ. ικριωμάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του έργου, μέσα
στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η
φύλαξη και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η
άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του
χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους
ανεξαρτήτως αιτίας, η απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το
τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά,
ανταλλακτικά κλπ.
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση
των έργων, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για
λειτουργία (έστω και αν δε χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε
περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.1.12 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 θα ισχύουν σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και τους
λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.1.13 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 περιοχών, που απαλλοτριώθηκαν,
δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα
εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.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.).

1.1.14 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, όπως π.χ.:
(1) Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου των 5,0 μ., που
τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών,
εφόσον δεν είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή την Υπηρεσία, να γίνει
εκτροπή της κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή
τέτοιων ορυγμάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης.
(2) Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις της
Υπηρεσίας, την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στον
ευρύτερο γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή οι δαπάνες
για την τοποθέτηση περίφραξης, την καθημερινή κάλυψη των ορυγμάτων, την ικανή
αντιστήριξη των πρανών των ορυγμάτων, την ενημέρωση του κοινού, τη σήμανση, τη
σηματοδότηση και την εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης
και αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση
των παραπάνω εγκαταστάσεων μετά την περαίωση των εργασιών και τη διαμόρφωση
των χώρων αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται στην Ε.Σ.Υ.
1.1.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, 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
αρχαιολογικά ευρήματα, 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).
1.1.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν 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 τα υποβάλει για αρμόδιο
έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις.
1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού
(όπου αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για
έλεγχο στην Υπηρεσία.
1.1.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά
την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών
και οι εργασίες, που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους
φορείς, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων και διευθετήσεων για την αντιμετώπιση όλων
των επιφανειακών, υπογείων ομβρίων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται οι
κατασκευές του έργου, οι υπάρχουσες κατασκευές και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
1.1.20 Η δαπάνη τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου,
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

1.1.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου
καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. και η
απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε
κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
Οι δαπάνες για χρησιμοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωμένων
μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση
των εργασιών.
1.1.22 Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα
διάφορα τμήματα του έργου ακόμη και τα απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα, 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.
1.1.23 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω.
διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται 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.
1.1.24 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.
1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.1.26 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς 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.
1.1.27 Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις επ'
αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. πικούνισμα, σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και
μεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κλπ.
1.1.28 Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών,
φρεατίων αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση αγωγών, που συμβάλλουν σ' αυτά
(εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου).
1.1.29 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως
μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομειγμάτων, μελέτες ευστάθειας ικριωμάτων,
μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ.
1.1.30 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες
Επιχειρήσεις, Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.1.31 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 στην Ε.Σ.Υ.
1.1.32 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, συμφωνητικών και γενικά όλες οι υπόλοιπες
ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους
όρους δημοπράτησης του έργου.
1.1.33 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης
λειτουργίας των υπαρχόντων φυσικών ή τεχνικών υδάτινων αγωγών, αγωγών αποχέτευσης και
αποστράγγισης της περιοχής, ακόμη και στις περιπτώσεις που τα δίκτυα:
(1) είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσμενείς μεταχειρίσεις.
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητά τους αν ο Ανάδοχος δε λάβει μέτρα για να
αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές κυρίως ή άλλες εργασίες.
1.1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.2 Στις τιμές μονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται επίσης
η αξία προμήθειας της καθαρής ασφάλτου οποιουδήποτε τύπου, οι δαπάνες
φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς της από τις περιοχές Θεσσαλονίκης ή Αθηνών μέχρι τη θέση
επεξεργασίας της και μέχρι τη θέση ενσωμάτωσής της, η σταλία μεταφορικών μέσων και ο
χαμένος χρόνος φορτοεκφορτώσεων, καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη δαπάνη για την
έντεχνη χρήση της (θέρμανση, παραγωγή διαλυμάτων κλπ).
1.3

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 από κάθε είδους δυσχέρειες, είτε
αυτές έχουν προβλεφθεί είτε όχι.
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.

1.4 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του
Έργου.
1.5 Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που είναι παρεμφερείς προς εκείνες,
που καλύπτονται από άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, αλλά παρουσιάζουν διαφορετικά
χαρακτηριστικά (αποδεκτά σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης) ή επιμετρώνται
διαφορετικά, αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με
αναγωγή των μεγεθών τους, με τις εξής βάσεις αναγωγής:
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης (ομβρίων, ακαθάρτων) από
τσιμεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες
Για εσωτερική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για την αντίστοιχη
κατηγορία αντοχής και μεθόδων κατασκευής και προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους

του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος συμβατικού σωλήνα της αμέσως μικρότερης
υπάρχουσας στο παρόν Τιμολόγιο εσωτερικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:
όπου DN: Εσωτερική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος συμβατικού σωλήνα που περιλαμβάνεται στο
παρόν Τιμολόγιο.
Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη
υπάρχουσα διάμετρος.
(2)
(3)

(4)
(5)

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.
Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το
λόγο: ΒN / 240 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α.Τ.1

(ΝΕΤ ΟΙΚ3/10.02)
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1103
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου
διακινουμένου με τα χέρια (π.χ. σε χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ)
Τιμή ανά τόνο (ton)
ΕΥΡΩ : 7,30 (Επτά και τριάντα)

Α.Τ.2

(ΝΕΤ ΟΙΚ3/10.07.01)
Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδού καλής βατότητας
Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ-1136
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. Επί οδού
επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km)
ΕΥΡΩ :

Α.Τ.3

0,35 (Τριάντα πέντε λεπτά)

(ΝΕΤ ΟΙΚ3/20.40)
Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2177
Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με
ζεμπίλι, τζιβιέρα, μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης
οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με
συντελεστή προσαύξησης 2,0.
Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (tonx10 m)
ΕΥΡΩ : 5,60 (Πέντε και εξήντα λεπτά)

Β. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΑΤ. 4

(ΝΕΤ ΟΙΚ3/22.21)
Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου
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)
(22.21.01) Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238
ΕΥΡΩ : 4,50 (Τέσσερα και πενήντα λεπτά)

ΑΤ. 5

(ΝΕΤ ΟΙΚ3/22.23)
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.
ΕΥΡΩ : 5,60 (Πέντε και εξήντα)

Α.Τ. 6

(ΣΧΕΤ ΝΕΤ ΟΙΚ/22.45)
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), άνευ προσοχής και η μεταφορά προς φόρτωση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου
ΕΥΡΩ : 12,00 (Δώδεκα)

Γ. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ
Α.Τ. 7

(ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ/54.22)
Υαλοστάσια ξύλινα ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ), σταθερά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5421
Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ), σταθερά, από ξυλεία τύπου Σουηδίας,
οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-0100 "Ξύλινα κουφώματα" με την κάσσα, με ή χωρίς υαλοδόχους πήχεις (καϊτια) 4x4 cm για
διπλούς υαλοπίνακες, με ή χωρίς πηχάκια υαλοπινάκων και γενικά ξυλεία, σιδηρικά και
όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης (εκτός από χειρολαβή
γρύλλου) και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ : 110,00 (Εκατόν δέκα)

ΑΤ. 8

(ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ3/54.85)
Ξύλινες ποδιές παραθύρων
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5626
Καθαίρεση της φθαρμένης υφιστάμενης ξύλινης ποδιάς και κατασκευή νέας περαστής
στο κατωκάσι ξύλινου παραθύρου, oιουδήποτε πλάτους, από ξυλεία τύπου Σουηδίας
πάχους περίπου 35 mm (ομοίου με την υφιστάμενη), με τα υλικά και μικροϋλικά και την
εργασία τοποθέτησης και στερέωσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ : 60,00 (Εξήντα)

Δ. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ
Α.Τ. 9

(ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ3/71.21)
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντο-μαρμαροκονία
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις
τρείς στρώσεις πλην της τελευταίας η οποία θα εκτελεσθεί με μαρμαροκονίαμα 1:2 των
150 kg τσιμέντου, επί τοίχων ή οροφών, ενισχυμένων με ειδικό γαλάκτωμα κονιαμάτων
τύπου Ravinex για στεγανότητα, ελαστικότητα και καλύτερη πρόσφυση με τα υφιστάμενα
επιχρίσματα και την τοιχοποιϊα, σε οποιασδήποτε στάθμη 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)
ΕΥΡΩ : 14,00 (Δεκατέσσερα)

Α.Τ. 10

(ΝΕΤ ΟΙΚ3/71.71)
Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7171
Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων, ανά 2,00 m ή κλάσμα αυτών προσθέτου ύψους πέραν
των 4,00 m ύψους από το κατά περίπτωση δάπεδο εργασίας (π.χ. εδάφος, πεζοδρόμιο,
εξώστη).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : 0,68 (Εξήντα οκτώ λεπτά)

Α.Τ. 11

(ΣΧΕΤ. ΝΕΤΟΙΚ3/71.31)
Αποκατάσταση διατομών οπλισμένου σκυροδέματος (κορνίζες) με ελαφρά
διαβρωμένους οπλισμούς.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7132
Αποκατάσταση διατομών οπλισμένου σκυροδέματος (κορνίζες) με ελαφρά διαβρωμένους
οπλισμούς, δηλαδή :
α) Αποξήλωση τυχόν ρωγματωμένων τμημάτων από μπετόν που επικαλύπτουν τον σιδηρό
οπλισμό με ελαφρό κρουστικό μηχάνημα ή με καλέμι κ.λ.π.
β) Καθαρισμός οξειδωμένων οπλισμών με αμμοβολή.
γ) Αντιδιαβρωτική επάλειψη του καθαρισμένου σιδηρού οπλισμού με ανάλογο αναστολέα
διάβρωσης.
δ) Αποκατάσταση του σχήματος της διατομής με την συμπλήρωση στην επιφάνεια των
αφαιρεθέντων ρωγματωμένων τμημάτων με ρητινοκονίαμα σταθερού όγκου τύπου
ΕΜΑΚΟ ή ανάλογων ιδιοτήτων επισκευαστικό κονίαμα. Αυτό θα τοποθετείται αμέσως μετά
την επάλειψη της επιφάνειας με ρητινούχο γαλάκτωμα τύπου SYNTECO LAB ή ανάλογων
ιδιοτήτων συγκολλητικού γαλακτώματος.
Όλα τα υλικά επί τόπου του έργου και εργασία για πλήρη επισκευή σύμφωνα με τις
οδηγίες της επίβλεψης. (Οι επιμετρήσεις στις κορνίζες εφαρμόζονται στις τρείς 3 παρειές
της διατομής και καθ’ όλο το μήκος που έχει υποστεί βλάβη).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : 138,00 (Εκατόν τριάντα οκτώ)
Α.Τ. 12

(ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ3/49.05)
Ενισχύσεις τοιχοποιϊας και επιχρισμάτων με συνθετικό πλέγμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1
Ενίσχυση της τοιχοποιϊας και των επιχρισμάτων με υαλόπλεγμα στα σημεία της
τοιχοποιίας που γίνεται σύνδεση του νέου με το υφιστάμενο επίχρισμα, στα σημεία
αποκατάστασης των κορνιζών και των περιζωμάτων, και στις θέσεις σύνδεσης αυτών με
την παλιά κορνίζα, στα σημεία ένωσης λιθόκτιστου με ξηλόπηκτο τοίχο, για την
ελαχιστοποίηση των ρωγμών και την καλύτερη συνάφεια παλαιού και νέου
επιχρίσματος. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του πλέγματος, η κοπή του σε λωρίδες
(ελαχίστου πλάτους 50 cm) και η στερέωσή του στην τοιχοποιΐα με κατάλληλους ήλους
σε πυκνό κάνναβο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του υλικού.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ : 2,60 (Δύο και εξήντα λεπτά)

Α.Τ. 13

(ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ3/49.05)
Ενισχύσεις τοιχοποιϊας και επιχρισμάτων με γαλβανισμένο πλέγμα
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1
Ενίσχυση της τοιχοποιϊας και των επιχρισμάτων με γαλβανισμένο πλέγμα πάχους το
πολύ 3,5 mm και ανοίγματος ματιού περίπου 50x100 mm στα σημεία της τοιχοποιίας
που παρατηρείται έντονη ρωγμάτωση μέχρι την λιθοδομή, και στις θέσεις ένωσης
λιθόκτιστου και ξηλόπηκτου τοίχου (μπαγδατί), για το δέσιμο της λιθοδομής, το δέσιμο
των δύο διαφορετικού υλικού τοίχων, την ελαχιστοποίηση των ρωγμών και την καλύτερη
συνάφεια παλαιού και νέου επιχρίσματος. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του
πλέγματος, η κοπή του σε λωρίδες (ελαχίστου πλάτους 50 cm) και η στερέωσή του στην
τοιχοποιΐα με κατάλληλους ήλους σε πυκνό κάνναβο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
κατασκευαστή του υλικού.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ : 2,80 (Δύο και oγδόντα λεπτά)

Α.Τ. 14

(ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ 3/71.81)
Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7181
Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου, όπως κορωνίδων,
ζωνών, κορνιζών ανοιγμάτων κλπ. ενισχυμένων με ειδικό γαλάκτωμα κονιαμάτων τύπου
Ravinex για στεγανότητα, ελαστικότητα και καλύτερη πρόσφυση. Η τιμή καταβάλλεται
επί πλέον της τιμής των επιχρισμάτων παντός είδους και περιλαμβάνει την δαπάνη των
τύπων και ικριωμάτων.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)
ΕΥΡΩ : 11,20 (Έντεκα και είκοσι λεπτά)

Α.Τ. 15

(ΝΕΤ ΟΙΚ3/71.82)
Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7182
Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων προεξοχών μεγαλυτέρων των 20 cm, απλού
σχεδίου, ανά 5 cm προσθέτου πλάτους (ή κλάσμα αυτών).

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) μετωπικού μήκους
ΕΥΡΩ : 1,10 (Ένα και δέκα λεπτά)
Α.Τ. 16

(ΝΕΤ ΟΙΚ3/71.83)
Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7181
Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών, σύνθετου και πολυσύνθετου σχεδίου πλάτους έως
20cm, για γείσα, παραστάδες, πλαίσια, διακοσμητικά στοιχεία κλπ, οποιουδήποτε
πάχους και μορφής.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
Η κατασκευή υποδομής από οποιοδήποτε υλικό (σκυρόδεμα, σχιστόπλακες, οπτόπλινθοι
κλπ), πακτωμένης στο σώμα της τοιχοποιίας μέσω ανοξείδωτων στηριγμάτων ή αλλων
συνδέσμων για την ασφαλή στερέωση του τραβηχτού, καθώς και η προετοιμασία των
υφισταμένων επιφανειών (χανδρώσεις, αδροποίηση, διαβροχή κλπ).
Η κατασκευή του τραβηχτού σε τρεις στρώσεις, εκ των οποίων οι δύο πρώτες από
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με ίνες πολυπροπυλενίου και κατάλληλο
στεγανωτικό μάζας, η δε τρίτη επιφανειακή από ασβεστο-τσιμεντο-μαρμαροκονίαμα,
χωρίς διακοπή της συνεχείας (αρμοί)
Η εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης κονιαμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή.
Η πρόσθετη μόρφωση ακμών, γωνιών, σημείων σύγκλισης κλπ των τραβηχτών
επιχρισμάτων καθώς και τα μερεμετίσματα που πιθανόν να απαιτηθούν.
Τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούμενα ικριώματα και η
επιμελής εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο συνεργείο.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) μετωπικού μήκους
ΕΥΡΩ : 28,00 (Είκοσι οκτώ)

Ε. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
A.T.17

(ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ3/73.33.02)
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια από γρανίτη
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια από γρανίτη 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα,
ενδεικτικών διαστάσεων είτε τετραγωνικού σχήματος 30x30 cm είτε ορθογωνικού
σχήματος 30x60, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου με μοτίβα ή χωρίς, που να
ταιριάζουν σε διατηρητέο κτήριο, κατόπιν εγκρίσεως της επίβλεψης, εφαρμογής,
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με
αρμούς 1 έως 2 mm, σε υπόστρωμα πλακιδίων 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 ειδικό υλικό πληρώσεως
συμβατό με τα πλακίδια γρανίτη και αναλόγου χρώματος, 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 : 33,50 (Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά)
Α.Τ. 18

(ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ3/73.34.02)
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης ή κεραμικά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια ενδεικτικών διαστάσεων είτε τετραγωνικού σχήματος
30x30 cm είτε ορθογωνικού σχήματος 20-30cm x 60cm, πορσελάνης λευκά ή έγχρωμα ή
κεραμικά εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε
χρώματος και σχεδίου, με μοτίβα ή χωρίς, που να ταιριάζουν σε διατηρητέο κτήριο,
κατόπιν εγκρίσεως της επίβλεψης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00.
Περιλαμβάνεται 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 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 : 36,00 (Τριάντα έξι)

Α.Τ. 19

(ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ3/73.37.02)
Επιστρώσεις με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους ως 1,5 cm .
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7338
Επιστρώσεις με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg
τσιμέντου και δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με
λεπτόκοκκη άμμο.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : 12,30 (Δώδεκα και τριάντα λεπτά)

Α.Τ. 20

(ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ3/75.31.01)
Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7531
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 45 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)
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

ΕΥΡΩ : 78,50 (Εβδομήντα οκτώ και πενήντα λεπτά)
Α.Τ. 21

(ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ3/41.02.01)
Ανακατασκευή λιθοστρώτων από φυσικούς λίθους
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4106
Αποκατάσταση λιθοστρώτων με φυσικούς λίθους μέσου πάχους 8 -12 εκ., πλάτους ως 12
εκ., και μήκους 20-25 εκ. περίπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00
"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• Η διαλογή των λίθων που υπάρχουν επί τόπου του έργου, και έχουν αποκολληθεί
από την επιφάνεια του λιθόστρωτου και ο καθαρισμός αυτών,
• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των φυσικών λίθων που
υπολείπονται, ομοίου τύπου, διαστάσεων και προελεύσεως με τους υφιστάμενους,
καθώς και των υλικών στερέωσης και αρμολόγησης,
• η τοποθέτηση των λίθων, η έδραση επί στρώσεως τσιμεντο-κονιάματος πάχους ως 5
cm, αναλογίας 260 kg τσιμέντου ανά 1 m3 άμμου (1 σακί τσιμέντου με 10 δοχεία
άμμου),
• η αρμολόγηση με αριάνι ή ξηρό μίγμα άμμου και τσιμέντου, και ο καθαρισμός των
αρμών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμου λιθοστρώτου.
ΕΥΡΩ : 25,00 (Είκοσι πέντε)

ΣΤ. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ
Α.Τ. 22

(ΝΕΤ ΟΙΚ3/76.14)
Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7614
Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί, πάχους 3 mm, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως
τοποθετημένοι με στόκο και καρφάκια ή μεταλλικούς συνδέσμους ή πηχάκια (ξύλινα ή
μεταλλικά) σε ξύλινο ή μεταλλικό σκελετό, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-0807-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες".
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : 31,00 (Τριάντα ένα)

A.T. 23

(NET OIK3/76.27)
Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες
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
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
76.27.01

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8
mm, κρύσταλλο 5 mm
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2

ΕΥΡΩ : 50,00 (Πενήντα)

Ζ. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Α.Τ. 24

(ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ3/77.80.03)
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών με χρώματα
ελαιοχρωμάτων αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου, ελαστομερή και
μονωτικά
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα,
ελαστομερή και μονωτικά, αλκυδικής, ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου σε δύο
διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα με εφαρμογή δύο στρώσεων ειδικού
σιλικονούχου ακρυλικού ασταριού νερού (primer), και εφαρμογή δύο στρώσεων του
τελικού ειδικού ελαστομερούς ακρυλικού και μονωτικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά
επί τόπου, ικριώματα και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : 10,00 (Δέκα)

Α.Τ. 25

(ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ3/77.91)
Ανακαίνιση παλαιών εξωτερικών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση
χρώματος υδατικής διασποράς,
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως, ελαστομερών και μονωτικών.
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7791
Ανακαίνιση οποιονδήποτε παλαιών εξωτερικών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή
στρώση χρώματος υδατικής διασποράς, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής
βάσεως, ελαστομερούς και μονωτικού, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση
ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων, στοκάρισμα και κλείσιμο
των αρμών με primer ενισχυμένο με κόλλα πλακιδίων (υλικά, ικριώματα και εργασία).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : 8,20 (Οκτώ και είκοσι λεπτά)

Α.Τ.26

(ΝΕΤ ΟΙΚ3/77.99)
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 εφαρμόζεται όταν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή ικριωμάτων για
την εκτέλεση εργασιών επί κατακορύφων επιφανειών ή οροφών.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : 0,34 (Τριάντα τέσσερα λεπτά)

Α.Τ. 27

(ΝΕΤ ΟΙΚ3/77.81)
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως με
σπατουλάρισμα
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.
77.81.02

Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής
βάσεως νερού

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
ΕΥΡΩ : 14,00 (Δεκατέσσερα)
Α.Τ.28

(ΝΕΤ ΟΙΚ3/77.71)
Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η
δύο συστατικών
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771
Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-1005-00 "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)
77.71.03

Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο
συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου

ΕΥΡΩ : 15,70 (Δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά)
(Α.Τ. 29)

(ΝΕΤ ΟΙΚ3/77.55)
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 0310-03-00 "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)
ΕΥΡΩ : 6,70 (Έξι και εβδομήντα λεπτά)

(Α.Τ. 30)

(ΝΕΤ ΟΙΚ3/77.66)
Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής
βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ≥ 80 οC
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7766
Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως,
ενός συστατικού, με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ≥ 80 οC, σύμφωνα με την μελέτη και
την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".
Απόξεση και καθαρισμός με σμυριδόπανο, διάστρωση κατάλληλου αντισκωριακού
υποστρώματος με πιστολέτο, τρίψιμο με γυαλόχαρτο και διάστρωση θερμοαντόχου
βερνικοχρώματος με πιστολέτο μέχρι να επιτευχθεί ομοιόμορφος χρωματισμός. Υλικά
και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) θερμαντικών στοιχείων
ΕΥΡΩ : 7,80 (Επτά και ογδόντα λεπτά)

Η. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Α.Τ. 31

(ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ3/77.28)
Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα για την βελτίωση
της πρόσφυσης των επικαλυπτικών υλικών (primer)
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735
Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα για τη βελτίωση της
πρόσφυσης των επικαλυπτικών υλικών, επί μη μεταλλικών επιφανειών (π.χ. νέα και
παλαιά επιχρίσματα, σκυρόδεμα, οπτόπλινθοι, γυψοσανίδες, μοριoσανίδες κ.α.). Υλικό
με βάση υδατοδιαλυτές μικρομοριακές ακρυλικές ρητίνες ή ρητίνες σιλικονούχου
βάσεως σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προετοιμασία επιφανειών, πρώτη
στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο μετά την πρώτη στρώση και δεύτερη
στρώση.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ : 3,35 (Τρία και τριάντα πέντε λεπτά)

Α.Τ. 32

(ΝΕΤ ΟΙΚ3/79.09)
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.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας
ΕΥΡΩ : 7,90 (Επτά και ενενήντα λεπτά)

ΑΤ : 33

(ΣΧΕΤ. ΝΕΤ ΟΙΚ3/61.12)
Γωνίες αλουμινίου για την δημιουργία «νεροχύτη» σε μαρκίζες
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6116

Γωνίες αλουμινίου για την δημιουργία «νεροχύτη» σε προβόλους σκυροδέματος
(μαρκίζες), ποδιές κ.λ.π. ευθύγραμμες ή καμπύλες ή τεθλασμένες, πλήρως
τοποθετημένες με γαλβανισμένες βίδες και στεγανούμενες κατά μήκος με ακρυλική
μαστίχη, διατομής 20x20mm και πάχους 1,5 mm.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ : 2,60 (Δύο ευρώ και εξήντα λεπτά)

Θ. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α.Τ. 34

(ΣΧΕΤ. ΗΛΜ/14)
Πλήρες σετ νιπτήρα με πάγκο και λοιπός εξοπλισμός
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14
Πλήρες σετ νιπτήρα αποτελούμενο από πάγκο τύπου Corian λευκού χρώματος πλάτους
50 ως 60 cm και μήκους 80 cm, με επικαθήμενο νιπτήρα πορσελάνης ορθογωνικού
σχήματος διαστάσεων 40x50cm περίπου, πλήρη με βαλβίδα χρωμέ, πώμα, σιφώνι
χρωμέ, χαλκοσωλήνες, σιφώνι νιπτήρα Φ1 1/4 ins ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο με τάπα
για εύκολο καθαρισμό του, δηλαδή σιφώνι και μικρουλικά και εργασία τοποθετήσεως ,
συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως, με μπαταρία θερμού-ψυχρού ύδατος
ορειχάλκινη επιχρωμιωμένη, με καθρέφτη μπιζουτέ ή μη διαστάσεων 50x70 περίπου.
Άπαντα υλικά και εξαρτήματα στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία
τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο
ΕΥΡΩ : 450,00 (Τετρακόσια πενήντα)

Α.Τ. 35

(ΣΧΕΤ. ΗΛΜ/14)
Λεκάνη αποχωρητηρίου και δοχείο πλύσεως (καζανάκι) από πορσελάνη
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14
Λεκάνη αποχωρητηρίου και δοχείο πλύσεως (καζανάκι) από πορσελάνη ‘Ευρωπαϊκού»
τύπου (καθημένου), υψηλής πιέσεως, δηλαδή λεκάνη, δοχείο πλύσεως (καζανάκι) και
υλικά συνδέσεως με το δίκτυο τροφοδοσίας νερού και αποχέτευσης, στερεώσεως,
συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως
στομίων, για λειτουργία.
Τιμή ανά τεμάχιο
ΕΥΡΩ : 100,00 (Εκατόν)

Α.Τ. 36

(ΣΧΕΤ. ΗΛΜ/14)
Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 14
Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης, διαστάσεων 15x15 cm περίπου, δηλαδή μικροϋλικά και
υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως.
Τιμή ανά τεμάχιο
ΕΥΡΩ : 17,27 (Δέκα επτά και είκοσι επτά λεπτά)

Μυτιλήνη 23 /11/2016
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΡΟΔΑΝΘΗ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΜΥΡΣΙΝΗ ΓΙΑΝΝΕΛΗ
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Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΗΣ
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