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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

 
Άρθρο 1)  10.01.01 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια 

   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1101 

 
 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, 
χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί 
οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 
 

Τιμή ανά τόνο (ton)    
 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):  Δεκατρία  ευρώ και πενήντα λεπτά 
                 ( Αριθμητικά): 13,50  

 

  
 

Άρθρο 2)  10.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1127 
 

Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο 
αποστάσεως. 

 
 Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 

 
 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):  Δύο ευρώ  
                 ( Αριθμητικά): 2,00  

 
 
 

 
 
 
 



 
Άρθρο 3)  10.07.01 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) 
 
 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):  Τριάντα πέντε λεπτά 
                 ( Αριθμητικά): 0,35  

   
 

Άρθρο 4)  20.20  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.  

 
 

ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):  Δεκαπέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
                 ( Αριθμητικά): 15,70  
 
 

Άρθρο 5)  : Πρόσθετη αποζημίωση  λόγω ειδικών συνθηκών  
 
Κωδικός Αναθεώρησης Ν ΟΙΚ-2162 ) 

 
                                    Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στον Νομό Χίου 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις τιμές από τις αντίστοιχες τιμές που ισχύουν στην 
Ηπειρωτική Ελλάδα. 
              Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά το κόστος παραγωγής και 

διάθεσης των  προϊόντων αυτών είναι : 
           Θαλλάσιες μεταφορές των ενδιάμεσων απαιτούμενων υλικών (πετρέλαιο, εκρηκτικά) 

Κόστος περιορισμένης εκμετάλλευσης της επένδυσης λόγω μικρού κύκλου 
εργασιών και λόγω ανεπιθύμητων διακοπών λειτουργίας που οφείλονται στην 
έλλειψη ειδικευμένου συνεργείου επισκευής βλαβών και στην καθυστέρηση 
παραλαβής των ανταλλακτικών. 
Κόστος επιτόπιας μεταφοράς και αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων υλικών που 
δεν διατίθενται άμεσα στην αγορά. 
Λειτουργία μόνο ενός λατομείου στο Νομό Χίου.   
( σχετικό το από 10/5/2005 πρακτικό της ΤΥΔΚ Νομού Χίου)     

 
      ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΕΥΡΩ  
 (Αριθμητικά): 4,00 

 



Άρθρο 6)  22.10.01  Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση 
συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 

 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, 

σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος 

άθικτου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 

ικριωμάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των 

ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ   15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με 

μηχανικά μέσα". 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 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ ευρώ  
 (Αριθμητικά): 28,00 
 
 
 
 

Άρθρο 7)  22.20.01 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) 
 

  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά  
 (Αριθμητικά): 7,90 
 
 
 
 
 



Άρθρο 8)   22.21.01  Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να     
                           καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

 

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) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά  
 (Αριθμητικά): 4,50 

   

 
     Άρθρο 9)    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 (Ολογράφως): Πέντε  ευρώ και εξήντα  λεπτά  
 (Αριθμητικά): 5,60 
 
 

Άρθρο 10)    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) με προσοχή για την 
επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαέξι  ευρώ και ογδόντα  λεπτά  
 (Αριθμητικά): 16,80 

 
 
 
 
 



 Άρθρο 11)    22.50  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  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εξήντα  λεπτά  
 (Αριθμητικά): 5,60 

 
 
 
           Άρθρο 12)   32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού 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 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  

 
  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

   
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικά): 90,00 
  
 
 
           Άρθρο 13)   Ν  Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών 
                         
                    Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στον Νομό Χίου υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στις τιμές από τις αντίστοιχες τιμές που ισχύουν στην Ηπειρωτική Ελλάδα. 
              Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά το κόστος παραγωγής και διάθεσης 

των  προϊόντων αυτών είναι : 
              

1. Θαλλάσιες μεταφορές των ενδιάμεσων απαιτούμενων υλικών (πετρέλαιο, εκρηκτικά) 
2. Κόστος περιορισμένης εκμετάλλευσης της επένδυσης λόγω μικρού κύκλου εργασιών 

και λόγω ανεπιθύμητων διακοπών λειτουργίας που οφείλονται στην έλλειψη 
ειδικευμένου συνεργείου επισκευής βλαβών και στην καθυστέρηση παραλαβής των 
ανταλλακτικών. 

3. Κόστος επιτόπιας μεταφοράς και αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων υλικών που δεν 
διατίθενται άμεσα στην αγορά. 

4. Λειτουργία μόνο ενός λατομείου στο Νομό Χίου.       
 
           ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):  Είκοσι δύο ευρώ 
                 ( Αριθμητικά): 22,00  



   Άρθρο 14)    38.01 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801  
 

Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθμη από 
το έδαφος, σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 4,00 m, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 
(τύποι)". 

 

Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών 
πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας 
αντοχής ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την 
κατασκευή φορτία χωρίς παραμορφώσεις ή υποχωρήσεις.  
 

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) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 

 
 
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):  Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά 
                 ( Αριθμητικά): 13,50  
 
 
     

    Άρθρο 15)       38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C  
 

 

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. 

 
Ονομ.  Πεδίο εφαρμογής Ονομ. Ονομ.  



διάμετρος 
(mm) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

διατομή  
(mm2) 

μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 
5,5      23,8 0,187 
6,0      28,3 0,222 
6,5      33,2 0,260 
7,0      38,5 0,302 
7,5      44,2 0,347 
8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 
12,0      113 0,888 
14,0      154 1,21 
16,0      201 1,58 
18,0      254 2,00 
20,0      314 2,47 
22,0      380 2,98 
25,0      491 3,85 
28,0      616 4,83 
32,0      804 6,31 
40,0      1257 9,86 

 
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 
                 ( Αριθμητικά): 1,07  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                  Άρθρο 16)  54.40.02 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές 
                                  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5441.2  
 

 Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, 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,  

 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 
 
                  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):  Εκατόν εξήντα πέντε ευρώ  
                 ( Αριθμητικά): 165,00  
 
 
 
                  Άρθρο 17)  56.11 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1  
 

 Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2, οιουδήποτε σχεδίου και 
διαστάσεων, μη εμφανή, καλυπτόμενα από φύλλο ντουλαπιού, με πλαίσο από 
τεμάχια λευκής ξυλείας πάχους 16 mm επενδυμένα με μελαμίνη ,περαστά και 
κολλητά, με οπές ή τομές στο "πρόσωπο" ή χειρολαβές και με πυθμένα από 
μοριοσανίδα (hard board) επενδυμένη με μελαμίνη περαστή και κολλητή και με 
οδηγούς λειτουργίας του συρταριού μεταλλικούς απλούς σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ".  

 

 Συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (επενδυμένη με μελαμίνη ξυλεία, μοριοσανίδα 
επενδυμένη), ται μικροϋλικά και η εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, Δεν 
περιλαμβάνονται ράφια και ειδικά τεμάχια εξοπλισμού. 

 

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

 
                 ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):  Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά  
                 ( Αριθμητικά): 33,50  
 
 
 
                  Άρθρο 18)  56.21  Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL 
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5617 
 

 Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 32 mm 
και πλάτους 90 cm περίπου, που περιλαμβάνει:  

 

α)  Το στοιχείο του πάγκου συνολικού πάχους 32 mm και πλάτους 90 cm, με  
επικάλυψη από άκαυστη φορμάϊκα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 



mm με στρογγυλευμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται 
στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα. 

β)  Ανοιγμα οιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου 
για την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη, σύμφωνα με την μελέτη.  

γ)  Την σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες 
κατασκευές) με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού. 

  

 Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, 
επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα 
με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια. 

 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας όψης  
 
 
                   ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ  ευρώ  
                 ( Αριθμητικά): 28,00  
   
 
                  Άρθρο 19)  56.23 Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα 
   

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5613.1 
 

 Ερμάρια κουζίνας δαπέδου, μή τυποποιημένα, με βάθος 60 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 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.  

 Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό 
προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία  

 Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 
1,0 mm.  

 

Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα,  
 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης  
 
 
                   ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Διακόσια είκοσι πέντε  ευρώ  
                 ( Αριθμητικά): 225,00  
 



                  Άρθρο 20)      56.24  Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, 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  
                 ( Αριθμητικά): 180,00  
 
 
 
          Άρθρο 21)  64.26.02 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 " 

                                           

  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6427 

 

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, 
αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. 
Πληρης κατασκευή και τοποθέτηση.  
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα. 
 

 

                   ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Δέκα ευρώ και δέκα λεπτά  
                 ( Αριθμητικά): 10,10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Άρθρο 22)      65.05  Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502 
  

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες, 
ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
 
                  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Εκατόν εβδομήντα πέντε  ευρώ  
                 ( Αριθμητικά): 175,00  
 

               Άρθρο 23)   71.21  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) 
    
                ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Δεκατρία  ευρώ και πενήντα λεπτά 
                 ( Αριθμητικά): 13,50  
 
 
                 Άρθρο 24)  73.26.01 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή    
                                                     έγχρωμα 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων 
  
                   Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1 
 

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, 
εσωτερικές και εξωτερικές", τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, 
σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 
ασβέστου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το 
πολύ 1 mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600 
kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.  
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πλακίδια, η τσιμεντοκονία ή η κόλλα επί 
τόπου του έργου, οι φθορές των υλικών, η τοποθέτηση, η αρμολόγηση, ο τελικός 
καθαρισμός της επιφανείας καθώς και η διάνοιξη οπών στα πλακίδια για την 
διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών κλπ,  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
                 
                    ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 
                 ( Αριθμητικά): 33,50  



Άρθρο 25) 73.33.01 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων   
                                           20x20 cm   

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7331  
 

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", 
διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά 
πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων 
με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή 
με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα 
υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, 
μαύρου χρώματος, ή με ειδικο υλικό πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά 
πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
 

Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και 
καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

   
                 ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Τριάντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 
                 ( Αριθμητικά): 31,50  

 
 

 
 

Άρθρο 26) 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  
 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά 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 
                 ( Αριθμητικά): 4,50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Άρθρο 27)  73.37.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-
ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 2,0 cm.  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7337 
 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με πρώτη στρώση 

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου ή στρώση τσιμεντο-ασβεστο-κονιάματος των 350 kg 

τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου με άμμο χονδρόκοκκη, ή στρώση  και δεύτερη στρώση με πατητό 

τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 
                 ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά 
                 ( Αριθμητικά): 14,60  
 
 
 
     Άρθρο 28)  75.01.04 Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) 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 
                    ( Αριθμητικά): 106,00  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   Άρθρο 29)  77.54  Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7754  
 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (στιλπνοί ή ματ ή σαγρέ). Υλικά 
επί τόπου και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 
"Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών".  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
 
                  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Έξι  ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
                 ( Αριθμητικά): 6,70  
 
 

                Άρθρο 30)   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   (Ολογράφως): Επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά 
                 ( Αριθμητικά): 7,80  
 
 

                 Άρθρο 31)  77.67.02 Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 1 1/4 έως 2" 
 

               Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.4  
 
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  
 

                  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Δύο  ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 
                 ( Αριθμητικά): 2,25  

 
 



 

Άρθρο 32)  77.80.01  Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  
 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα 
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 
προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-
00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  
 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του 
τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 
 

                  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Εννέα ευρώ 
                 ( Αριθμητικά): 9,00  

 
 
 

Άρθρο 33)  77.80.02  Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  
 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα 
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς 
προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-
00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  
 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του 
τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 
                  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Δέκα ευρώ και δέκα λεπτά 
                 ( Αριθμητικά): 10,10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Άρθρο 34)  77.71.02  Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα    

                                           νίτρου ενός συστατικού  
 

 
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) 
 

                  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 
                 ( Αριθμητικά): 13,50  
 
 
 
 
 

Άρθρο 35)  77.84.02  Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με  

                                     χρώμα υδατικής διασποράς  ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-   

                                    ακρυλικής βάσεως νερού με 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) 
 
 

                  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά 
                 ( Αριθμητικά): 12,40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               Άρθρο 36)  78.05.01 Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 
Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με 
σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, 
εμβαδού ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός 
τιμολογείται ιδιαιτέρως).  
 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως.  
 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου 
φύλλου μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 
προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

                 ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Δέκα τρία ευρώ  
                 ( Αριθμητικά): 13,00  

  
 

                Άρθρο 37) Ν. Κλείθρα - Πόμολα  
  
 Πλήρες σέτ από κλείθρα και πόμολα για θύρες. 
          Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά επιτόπου του έργου και τοποθέτησης τους σε         
         πλήρη λειτουργία. . Όλα τα παραπάνω θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
 
         Τιμή ανά τεμάχιο 
 
                  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Τριάντα  ευρώ  
                 ( Αριθμητικά): 30,00  
 
 
               Άρθρο 38)  Ν.  Θερμαντικό Σώμα ΑΚΑΝ τύπου ΙV/905/16 
 
                   Προμήθεια και τοποθέτηση ενός θερμαντικού σώματος τύπου ΑΚΑΝ      
                  τετράστηλου, ύψος 905 με 16 φέτες με 4 αναμονές σύνδεσης,  χρώμα σώματος      
                  RAL9010 (λευκό). Στην τιμή περιλαμβάνεται η εργασία και κάθε υλικό και  
                  μικρουλικό που θα απαιτηθεί για την έντεχνη τοποθέτηση και την παράδοσή του     
                   σε πλήρη λειτουργία. Όλα τα παραπάνω θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της   
                    Υπηρεσίας. 
                  Τιμή ανά τεμάχιο 
 
                  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Διακόσια  ευρώ  
                 ( Αριθμητικά): 200,00  
 
                
 
 
 
 
 
 



  Άρθρο 39)  Ν. Προμήθεια και τοποθέτηση νεροχύτη πάγκου ανοξείδωτου ενδεικτικών 
διαστάσεων 78*43εκ, ενδεικτικές διαστάσεις γούρνας , πλήρως τοποθετημένος. 
Περιλαμβάνονται η μπαταρία ζεστού/κρύου νερού , σπιράλ ανοξ.ζεστού/κρύου και βάννες 
½’’, σιφώνι αποχέτευσης, λοιπά υλικά και μικροϋλικά για την έντεχνη και πλήρη 
τοποθέτηση, εργασία τοποθέτησης-σύνδεσης νερού και αποχέτευσης, δοκιμές, για παράδοση 
σε πλήρη λειτουργία. Όλα τα παραπάνω θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο 
 
                  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Διακόσια πενήντα  ευρώ  
                 ( Αριθμητικά): 250,00  
 
 
 
 
 
 
Άρθρο 40)  Ν. Αντλία θερμότητας split-unit 9000btu 
Αντλία θερμότητας,τυπου split unit inverter αερα-αέρα, αποτελούμενη από εσωτερική 
μονάδα τοίχου και εξωτερική μονάδα, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
Η ονομαστική απόδοση θέρμανσης θα είναι τουλάχιστον 8.500btu/h. 
H ονομαστική απόδοση ψύξης θα είναι τουλάχιστον 8.000btu/h. 
Η ενεργειακή κλάση ψύξης θα είναι τουλάχιστον Α++ 
Η ενεργειακή κλάση θέρμανσης θα είναι  τουλάχιστον Α+ (μέση εποχή θέρμανσης) 
Ο εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης ψύξης (SEER) θα είναι τουλάχιστον  6.10 
Ο εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης  (SCOP) θα είναι τουλάχιστον  4.00 
με βάση την μέση εποχή θέρμανσης. 
Το ψυκτικό υγρό θα είναι R410A, R32  ή άλλο ψυκτικό μέσο της κατηγορίας των 
υδροφθορανθράκων που δεν έχει απαγορευτεί η χρήση του. 
Θα διαθέτει πλενόμενα φίλτρα καθαρισμού αέρα, αυτόματη κίνηση του οριζοντίου πτερυγίου 
στην έξοδο του κλιματιζομένου αέρα,  τηλεχειριστήριο, λειτουργία 
θέρμανσης/ψύξης/αφύγρανσης. 
Ο κατασκευαστής των κλιματιστικών θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης 
ποιότητας σύμφωνα με το ISO9001 ή ισοδύναμο.  
Το προσφερόμενο μηχάνημα πρέπει να φέρει σήμανση CE και πιστοποίηση EUROVENT 
Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη. 
Στη τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης εργασία εγκατάστασης, περιλαμβανομένων και των 
ψυκτικών χαλκοσωλήνων, τη μόνωση με armaflex, ηλεκτρολογική εγκατάσταση,  
αγωγό αποχέτευσης συμπυκνωμάτων στο πλησιέστερο σιφώνι, δηλαδή υλικά, όργανα, 
εξαρτήματα και μικροϋλικά και εργασία τοποθετήσεως, συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως για  την ομαλή και αυτόματη λειτουργία.  
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο 
 
                  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Τετρακόσια πενήντα ευρώ  
                 ( Αριθμητικά): 450,00  
 
 
 
 
 
 



Άρθρο 41)  Ν. Υδραυλική εγκατάσταση λουτρού 
 
 
Η υδραυλική εγκατάσταση περιλαμβάνει την καθαίρεση της υπάρχουσας εγκατάστασης   και 
τοποθέτηση νέας σε λουτρό στην πολυκατοικία Γεμέλικα της Δ.Κ. Καρδαμύλων. Επίσης 
στην τιμή συμπεριλαμβάνεται προμήθεια και τοποθέτηση μιας λεκάνης, ενός νιπτήρα με 
καθρέπτη και  μιας ντουζιέρας διαστάσεων 80 χ 80 εκ.  
Πλήρη εγκατάσταση ύδρευσης ( κολλεκτέρ, σωλήνα PEX) αποχέτευσης. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά μικρουλικά και εργασία τοποθέτηση τους σε πλήρη 
λειτουργία της εγκατάστασης. Οι σωληνώσεις θα είναι εντοιχισμένες. Όλα τα παραπάνω θα 
είναι της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο 
 
                  ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Εννιακόσια  ευρώ  
                 ( Αριθμητικά): 900,00  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              

Χίος  4/02/2019 
Θεωρήθηκε  

Με εντολή Δ/ντή Τ.Υ.Δ. Χίου Χίος   30/01/2019 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος  

Συγ/κών & Κτιριακών Έργων  Ο Συντάξας 

  

Παντελής Τσαγρής      Σταύρος Τσουκάρης 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ      Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


