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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ –ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

  

.  Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 

  

Άρθρο 1ο (ΑΤΟΕ 10.03) 

 

Μεταφορά υλικών με τα χέρια 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1126 
 

Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά 

παρεμφερή μέσα, ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο 

οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται 

σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 
 

 Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 
 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

            (αριθμητικώς):5,60  [*] 

 

  Άρθρο 2ο (ΑΤΟΕ 10.07.01) 

 

 Μεταφορές με αυτοκίνητο  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 

 
 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο 

αποστάσεως. 
 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 
 

10.07.01  δια μέσου οδών καλής βατότητας 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 
 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 



                            
ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ   ΛΕΠΤΑ 

                                 (αριθμητικώς):0,35 

  

 

 

Άρθρο 3ο (ΑΤΟΕ 20.02) 

 

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

χώρων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112  
 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών 

μέσων για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη 

του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών 

έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως 

ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 

2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του 

εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του 

οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 

άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή 

πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές 

αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων 

εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 

 

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

προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη 

διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  

 
 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΔΥΟ  ΚΑΙ  ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

            (αριθμητικώς):2,80  [*] 

 

 

 

Άρθρο 4ο (ΑΤΟΕ 20.04.01) 
                      

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων  

 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και 

εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 

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

μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ 

ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε 

υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται 

ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών 

και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των 

παρειών, σύφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές 

θεμελίων τεχνικών έργων" 
 



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

προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη 

διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
                 20.04.01  σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122  
 

  
 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

                                 (αριθμητικώς): 20,25 

 

 

.  Β.ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
   

 

Άρθρο 5ο (ΑΤΟΕ 22.10.01) 

 

Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 
 

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". 

 

22.10.01  Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 

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):ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ 

                                 (αριθμητικώς): 28 

 

 

 
 

 

 



Άρθρο 6ο (ΑΤΟΕ 22.04)  
 

Καθαιρέσεις πλινθοδομών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222 
 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 

απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων 

στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 "Τοπική 

αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 

 

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

 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  

                                 (αριθμητικώς): 15,70 

 

Άρθρο 7ο (ΑΤΟΕ 22.22.01)  

Καθαίρεση επικεραμώσεων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241  
 

Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς 

κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο 

καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των 

αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
22.22.01  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 

κεράμων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241 
 

 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  

                                 (αριθμητικώς): 6,70 

 

 

Άρθρο 8ο (ΑΤΟΕ 22.51)  

 

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5276  
 

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, 

επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος και μεταφορά του 

υλικού πρός φόρτωση ή αποθήκευση.  
 



Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου  
 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ   

                                 (αριθμητικώς): 56,00 

 

 

              Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ- ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ 
 

 

 

 
Άρθρο 9ο (ΑΤΟΕ 32.02.04) 
                     Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 

 

. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς 

χρήση αντλίας  
 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος 

οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 

Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας 

σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 

επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, 

σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

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

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  

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

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο 

σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του 

σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός 

εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη 

συνθέσεως. 
 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 

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

του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό 

σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων 

υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, 

εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των 

αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή 

το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με 

χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και 

πυργογερανό, 
 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος 

συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας 

τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των 

αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η 

ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 



 Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η 

περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης 

χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 

δαπάνη του Aναδόχου. 
 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών 

πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη 

συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 

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

άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την 

ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων 

μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και 

απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση 

σκυροδέτησης.  
 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων 

ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, 

εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από 

σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

 

32.02.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 

                                 (αριθμητικώς):84 

  

 

 

Άρθρο 10ο (ΑΤΟΕ 32.01.05) 

                     Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3215 

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, 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  
 

32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  
 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215  
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
    ΕΥΡΩ(ολογράφως):ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

                                 (αριθμητικώς):95 

 

 

 

Άρθρο 11ο (ΑΤΟΕ 38.03) 

                     

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816  
 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, 

φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε 

οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του 

ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας σύμφωνα 

με την μελέτη κσι την ΕΤΕΠ 01-04-00-00¨Καλούπια κατασκευών από 

σκυπόδεμα(τύποι)¨. 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) ανεπτυγμένης επιφανείας 
 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

                                 (αριθμητικώς):15,70 

 

 

Άρθρο 12ο (ΑΤΟΕ 38.20.02) 
       Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

 

38.20  Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

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.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

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 . 
 

38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

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

 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ 

                                 (αριθμητικώς):1,07 

 

Άρθρο 13ο (ΑΤΟΕ 38.20.03) 
 

38.20.03 Δομικά πλέγματα B500C  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΟ 

                                 (αριθμητικώς):1,01 

 

 
 

Δ. ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ-ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ 

 

Άρθρο 14ο (ΑΤΟΕ 43.22) 
 

 

Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 4307 
 

Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων από επιλεγμένους φυσικούς πλακοειδείς 

λίθους και κατεργασία του κονιάματος των αρμών, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-02-01-00 "Λιθόκτιστοι τοίχοι". 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ 

                                 (αριθμητικώς):106 

 



 
 
 
Άρθρο 15 (ΟΔΟ Β-7)    

ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ ΚΟΙΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ κ.λ.π. 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΥΔΡ-6157) 

 
Εφαρμογή λιθορριπής με αργούς λίθους λατομείου ή συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg, 
για την διαμόρφωση κοιτοστρώσεων, για την στερέωση εδάφους κάτω και πίσω από 
τοίχους συρματοκιβωτίων και επί αναβαθμών πρανών ορυγμάτων, στις θέσεις, πάχη ή 
διατομές που καθορίζονται στην μελέτη. 
  
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια ή η διαλογή των λίθων, η μεταφορά τους από οποιαδήποτε απόσταση 
στον τόπο ενσωμάτωσης, οι πλάγιες μεταφορές για την προσέγγιση στην θέση 
εφαρμογής,  

• η διάστρωση και η τακτοποίηση των λίθων. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης λιθορριπής. 
 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

                                 (αριθμητικώς):15,3 

 
 

Ε.ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) 

- ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ 

 

 

 

Άρθρο 16ο (ΑΤΟΕ 47.01.02) 

Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm 
 

Toιχοδομές πάχους 19 cm με διάκενους τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων 

39x19x19 cm Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων 

υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού 

ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα 

ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του 

χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και 

τσιμεντοπλίνθων. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  

 
 

       47.01.02 Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3  

ασβέστου  
  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4702 

 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΕΙΚΟΣΙ 

                                 (αριθμητικώς):20 

 



 

 

 

 

 

Άρθρο 17ο (ΑΤΟΕ 49.01.02) 

 

Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 
 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάτων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων 

πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό 

B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε 

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι 

πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η 

εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως 

υπολείμματα υλικών.  
 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή 

του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 

0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν των 4Φ12, η διαφορά 

τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 
49.01.02 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων 

 

 
ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

                                 (αριθμητικώς):19,70 

 

 

 

 
 

 

ΣΤ. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ-ΞΥΛΙΝΑ 

ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ 

 

 

 

Άρθρο 18ο (ΑΤΟΕ 52.66.01 ) 

 

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες   
 

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από  βυζαντινά) ή 

τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή 

πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με δοκίδες 

(απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, 

κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική 

ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με 



επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες 

ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου 

καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.  

 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως 

μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα της 

ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ. 

 

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η 

επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του 

πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής  

 

52.66.01 Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5266  

  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

                                 (αριθμητικώς):45 

 

Άρθρο 19ο (ΑΤΟΕ 52.80.01 ) 

Σανίδωμα στέγης 
 

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα 

ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

 

52.80.01 Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5281  
 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 

                                 (αριθμητικώς):16,75 

 

 

 

Άρθρο 20ο (ΑΤΟΕ 52.90.01) 
 

Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις) 

 

Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις), σύμφωνα με το σχέδιο 

λεπτομερειών της μελέτης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: τα 

καδρόνια της διαδοκίδωσης της προβλεπόμενης διατομής τοποθετημένα 

ανά 30 cm, τα πηχάκια, τα απαιτούμενα  μικροϋλικά και ικριώματα, καθώς 

και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας οροφής  



 

52.90.01 Οροφών ανοίγματος έως 5,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5291  
 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

                                 (αριθμητικώς):14,50 

 

Άρθρο 21ο (ΑΤΟΕ 52.90.02) 

 

Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις) 

 

Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις), σύμφωνα με το σχέδιο 

λεπτομερειών της μελέτης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: τα 

καδρόνια της διαδοκίδωσης της προβλεπόμενης διατομής τοποθετημένα 

ανά 30 cm, τα πηχάκια, τα απαιτούμενα  μικροϋλικά και ικριώματα, καθώς 

και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας οροφής  

52.90.02 Οροφών ανοίγματος μεγαλυτέρου των 5,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5289  

 
ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

                                 (αριθμητικώς):16,80 

 

Άρθρο 22ο (ΑΤΟΕ 54.80.02 ) 
 
Πέργκολες και περεμφερή 
  

 Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή 

(λαρτζίνη), κατηγορίας τουλάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, 

οποιουδήποτε σχεδίου, με ή χωρίς στύλους και σε οιοδήποτε ύψος από το 

έδαφος, με πλήρη κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) των 

επιφανειών των ξύλων και διαμόρφωση των ακμών και των άκρων τους 

σύμφωνα με το σχέδιο, με ανοξείδωτα ή γαλβανισμένα ή ορειχάλκινα 

στηρίγματα των στύλων στο δάπεδο και εξαρτήματα σύνδεσης των ξύλων 

μεταξύ τους και την στερέωσή τους σε τοίχους ή άλλα δομικά στοιχεία. 

Συμπεριλαμβάνονται υλικά, μικροϋλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους 

κατασκευής.  
 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένης ξυλείας.  

 

54.80.02 Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός 
 

                                  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5605 

 
ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ  

                                 (αριθμητικώς):900 

 

 

 
 



               Ζ.  ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ-ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - 
ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ-ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ-ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ 
 

 

 

 

Άρθρο 23ο (ΑΤΟΕ 61.06) 
 

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

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 
 Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, 

με ύψος ή πλευρά μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε 

λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το 

έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες 

(μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με 

παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την 

μελέτη  και έδρασή τους επί των στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών 

στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με 

σήμανση CE). 

 Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  

 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής 

 

 

 

 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΔΥΟ ΚΑΙ  ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

                                 (αριθμητικώς):2,80 

 

 

 

Άρθρο 24ο (ΑΤΟΕ 62.01)  

Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6201  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρού υαλοστασίου βάρους έως 10 kg/m2 

από ποικίλες σιδηρές διατομές απλής, διπλής ή πολλαπλής επαφής, 

σταθερού ή κινητού και γενικά σιδηρές διατομές, υλικά και εξαρτήματα 

συγκόλλησης, στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας και εργασία 

τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". 
 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

   
 ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΕΠΤΑ  ΚΑΙ  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

                                  (αριθμητικώς):7,90 

 

Άρθρο 25ο (ΑΤΟΕ 62.50 )  
 

Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 
 



Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής 

προέλευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά 

κουφώματα", με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, 

με θυρόφυλλα από δύο φύλλα λαμαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 

mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m3, κάσσα δρομική ή 

μπατική από στρατζαριστή λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, 

με ελαστικά παρεμβύσματα, αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις 

βερνικοχρώματος συνθετικών ρητινών, με την προμήθεια και τοποθέτηση 

των εξαρτημάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους 

τοποθέτησης.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας θυροφύλλου 

 
ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΔΙΑΚΟΣΙΑ 

                                 (αριθμητικώς):200 

 

Άρθρο 26ο (ΑΤΟΕ  75.31.01)  

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο 
 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού 

μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα 

τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία κοπής 

των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, 

λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  
 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης 

Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

75.31.01 Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7531 

 
ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

                                 (αριθμητικώς):78,50 

 

Άρθρο 27ο (ΑΤΟΕ 76.01.01)  

Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού 
 

Υαλοπίνακες απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι 

με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς συνδέσμους ή με πηχίσκους 

(ξύλινους ή μεταλλικούς) επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν 

επαφή υαλοπίνακες". 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 
 

76.01.01 Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm 
 



Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7602  
ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

                                 (αριθμητικώς):18,20 

 

 
 

Η. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

- ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ 
 

 

Άρθρο 28ο (ΑΤΟΕ 72.11) 
 

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211  
 

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους 

απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις 

στεγών". 
 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων 

κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 

450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και 

προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα καθώς και η κολυμβητή 

τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας 
 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

                                 (αριθμητικώς):22,50 

 

Άρθρο 29ο (ΑΤΟΕ 73.11) 

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311  
 

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 5 cm και 

επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί υποστρώματος από 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με 

αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 

450 kg, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την 

εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

                                 (αριθμητικώς):22,50 

 

 

 

Άρθρο 30ο (ΑΤΟΕ 73.33.02) 



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 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) 

 73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, 

διαστάσεων 30x30 cm 

 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

                                 (αριθμητικώς):33,50 

 

Άρθρο 31ο (ΑΤΟΕ 73.34.01) 
 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  
 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, 

αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με 

κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".  
 

Περολαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 

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

πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με 

κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα 

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) 
 



73.34.01 Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 

cm 
 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

                                 (αριθμητικώς):33,50 

 

Άρθρο 32ο (ΑΤΟΕ 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):ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

                                 (αριθμητικώς):4,50 

 

Άρθρο 33ο (ΑΤΟΕ 73.36.01) 

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις 
 

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο 

στρώσεις τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και 

τρίτη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη 

άμμο.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

73.36.01 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7335 

 
ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ 

                                 (αριθμητικώς): 

 

Άρθρο 34ο (ΑΤΟΕ 75.71.03) 
 

Νεροχύτης απλός, από μάρμαρο λευκό πλάτους 50 cm και πάχους 20 cm 
 



Νεροχύτης απλός από μάρμαρο λευκού πλάτους 50 cm και πάχους 20 έως 

25 cm, με τα υλικά τοποθετήσεως (σιδηρογωνιές, πλίνθοι και 

τσιμεντοκονίαμα) επί τόπου, με την εργασία πλήρους τοποθετήσεως.  
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  
 

75.71.03 Nεροχύτης από μάρμαρο λευκό, μήκους 70 cm 
 

                    Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7571.3  

 
 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΕΚΑΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑ  

                                 (αριθμητικώς):112 

 

Άρθρο 35ο (ΑΤΟΕ 75.76.02) 
 

Πάγκοι από μάρμαρο 

 
 

Πάγκοι πάχους 2 cm εκ μαρμάρου προελεύσεως ΠΕΝΤΕΛΗΣ ήτοι 

μάρμαρο σχιστό επί τόπου και εργασία κοπής, μορφώσεως, λειοτρίψεως 

και τοποθετήσεως.  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  

75.76.02 Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 3 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7577  

 
ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΕΚΑΤΟΝ  ΠΕΝΤΕ  

                                 (αριθμητικώς):105 

 

Άρθρο 36ο (ΑΤΟΕ 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. 
 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας  
 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

                                 (αριθμητικώς):7,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Θ.ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ 

 

 

Άρθρο 37ο (ΝΑΥΔΡ 12.01.01.10) 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός 

στο όρυγμα, τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από 

σκυρόδεμα ελάχιστης χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με 

ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 

 

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 

 

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 

[γ]   Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ 

"καμπάνας" (bell-sochet pipes) 

[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 

στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 

ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής 

διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

 

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού 

(bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το 

επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως 

εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά 

περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες 

οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς 

κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 

 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 

κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 

 

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, 

χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή 

καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού.  

 

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις 

του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  

 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 

και   μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 

παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 

   



Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων 

τσιμέντου ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) 

εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

 

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό 

εποξειδικής βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της 

αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 

τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1916, με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες 

πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η 

εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη 

των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης 

από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.  

 

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και 

επανενεπίχωσης του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με 

βάση τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

 

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται 

στο παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών 

μονάδας. 
 

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός 

των φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο 

τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 

 

12.01.01  Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1916 

12.01.01.10 Ονομαστικής διαμέτρου D1600 mm 

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6551.7   

 
ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ   

                                 (αριθμητικώς):288 

 

 

Άρθρο 38ο (ΝΑΥΔΡ 12.10.01) 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος 

 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-

Uσυμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με 

την εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard 

Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του 

τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

 



Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με 

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή 

συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των 

σωλήνων μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, 

καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

τιμολογίου: 

 

▪ Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

▪ Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με 

μούφα) 

▪ Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή 

χυτοσίδηρο   

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους 

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 

 

12.10.01  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.1 

ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

                                 (αριθμητικώς):3,8 

 
 

 

 

Άρθρο 39ο (ΝΑΥΔΡ 12.13.04.01) 

 
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U  

 

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο 

(PVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των 

απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, 

οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 
 



β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση 

του αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με 

την ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 
 

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα 

καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως 

υπογείων δικτύων"  
 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U 

με υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται 

ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 

περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο 

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών 

άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 
 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά 

κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και 

έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: 

Ονομαστικής πίεσης 16 at   

 

12.13.04.01  Ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm 

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6622.1 
ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

                                 (αριθμητικώς):3,8 

 

Άρθρο 40ο (ΝΑΥΔΡ 12.14.03.11) 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: 

 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος 

κατά ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, 

αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, 

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: 

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος 

του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -

peelable layer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) 

σχετίζεται με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum 

Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - 

MRS 4 MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων 

ανά κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία 

μέγιστη τιμή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που 

καθορίζονται στο Πρότυπο. 



Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά 

τους, μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, 

Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι 

τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable 

layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς 

και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και 

ελέγχου των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως 

απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των 

σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς 

συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η 

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του 

δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 

πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο 

αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. 

Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και 

ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των 

σχετικών άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως 

εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 

12.14.03.11  Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm  

   Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.1  
ΕΥΡΩ (ολογράφως):ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

                                 (αριθμητικώς):3,5 
 

 

 

                                                                                                                                                               ΒΟΛΟΣ 21-11-2017 
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