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ΑΡΘΡΑ 

 

Α.Τ.: 1 
Άρθρο: ΟΙΚ.23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά 
 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2303  
 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα". 
 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και 
στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και 
των μεταλλικών μερών. 
 

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

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

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

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 

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

   
 
 
Α.Τ.: 2 
Άρθρο: ΣΧ. ΟΙΚ.22.20.01  Καθαίρεση επιστρώσεων παντός τύπου και οιουδήποτε 

πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 

  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 
 
Καθαίρεση παντός τύπου επιστρώσεων στηθαίου ή μαρκίζας  και οποιονδήποτε 
διαστάσεων, μαρμάρου, 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    (Αριθμητικά) : 7,90 
 (Ολογράφως) : Επτά και ενενήντα λεπτά 
 



 
 
Α.Τ.: 3 
Άρθρο: ΣΧ. ΟΙΚ.22.20.02  Καθαίρεση επιστρώσεων  παντός τύπου και οιουδήποτε 

πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών σε ποσοστό > 50% 

  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237 
 
Καθαίρεση παντός τύπου επιστρώσεων στηθαίου ή μαρκίζας  και οποιονδήποτε 
διαστάσεων, μαρμάρου,, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από 
το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων πλακών από το κονίαμα, η 
μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα. 

 

 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 
 

ΕΥΡΩ    (Αριθμητικά) : 11,20 
 (Ολογράφως) : Έντεκα και είκοσι λεπτά 
 
 
 
 
Α.Τ.: 4 
Άρθρο: ΟΙΚ.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    (Αριθμητικά) : 5,60 
 (Ολογράφως) : Πέντε και εξήντα λεπτά 

  
 
 
 
Α.Τ.: 5 
Άρθρο: ΟΙΚ.71.22:  Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122  

 



Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, 
εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, 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    (Αριθμητικά) : 14,00 
 (Ολογράφως) : Δεκατέσσερα 
 
 
 

 

Α.Τ.: 6 
Άρθρο: ΟΙΚ. 75.21.04: Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά 

σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7526 
 
Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 
"Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα  
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από 
το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  
 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra) 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 
 

ΕΥΡΩ    (Αριθμητικά) : 73,00 
 (Ολογράφως) : Εβδομήντα τρία 

 
 
 
Α.Τ.: 7 
Άρθρο: ΟΙΚ. 75.21.04:  Επιστρώσεις στηθαίων με το υπάρχον μάρμαρο πλάτους 

άνω των 20 cm (εργασία) 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7526 
  
  
Επιστρώσεις στηθαίων με υπάρχον μάρμαρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 



Περιλαμβάνεται η 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    (Αριθμητικά) : 33,50 
 (Ολογράφως) : Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 
 
 
 
Α.Τ.: 8 
Άρθρο: ΟΙΚ.77.80.02:  Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με 

χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής 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    (Αριθμητικά) : 10,10 
 (Ολογράφως) : Δέκα και δέκα λεπτά 
 
 
Α.Τ.: 9 
Άρθρο: ΠΡΣ.ΣΤ4.3.2:  Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m 

σε νησίδες, ερείσματα κλπ. 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5354 
 
Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε 
νησίδες, ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του 
απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη 
των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο 

 
 



ΕΥΡΩ    (Αριθμητικά) : 87,50 
 (Ολογράφως) : Ογδόντα επτά και πενήντα λεπτά 

 
 
Α.Τ.: 10 
Άρθρο: ΟΙΚ.22.20.02:  Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και 

οποιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50% 

 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237 
 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
(τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, 
κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την 
συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

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

 

 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 

 
 

ΕΥΡΩ    (Αριθμητικά) : 11,20 
 (Ολογράφως) : Έντεκα και είκοσι λεπτά 
 
 
 
 
Α.Τ.: 11 
Άρθρο: ΟΙΚ.32.01.03 :  Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 

συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 

 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 
 
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    (Αριθμητικά) : 84,00 
 (Ολογράφως) : Ογδόντα τέσσερα 



 
Α.Τ.: 12 
Άρθρο: ΟΙΚ.32.25.02:  Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε 

κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης 
ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3. Για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3223.Α.4 
 
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο δεν 
υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού 
προσωπικού.  
 

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

 
 

ΕΥΡΩ    (Αριθμητικά) : 16,80 
 (Ολογράφως) : Δεκαέξι και ογδόντα λεπτά 

 
 
 
Α.Τ.: 13 
Άρθρο: ΟΙΚ.38.20.03:  Δομικά πλέγματα B500C (S500s)  
 
  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
 
 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 
διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 
σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 

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

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

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί 



μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι 
ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον 
Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

 

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

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 . 
 



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

 
 

ΕΥΡΩ    (Αριθμητικά) : 1,01 
 (Ολογράφως) : Ένα και ένα λεπτό 
 
 
 
 
Α.Τ.: 14 
Άρθρο: ΣΧ. ΥΔΡ.4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή 

πλατείας. 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6804 
 
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας στην προτέρα της 
κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ 
που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και συμπλήρωσή τους με υλικά 
της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της 
συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-
03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" 
       

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
       

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα 

       

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώματος, στην προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση 
σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)   

       

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές 
διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται 
πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της 
ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί 
αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν 
τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης 
πεζοδρομίου  

 
 

ΕΥΡΩ    (Αριθμητικά) : 25,80 
 (Ολογράφως) : Είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά 
 
 
 
 
 
 
 
 



Α.Τ.: 15  
Άρθρο: ΟΙΚ. 10.07.02 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών περιορισμένης 

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    (Αριθμητικά) : 0,35 
 (Ολογράφως) : Τριάντα πέντε λεπτά 
 
 
 
 
Α.Τ.: 16 
Άρθρο: ΣΧ. ΟΙΚ. 79.37 Πλήρωση οριζοντίων αρμών με ελαστομερές 

πολυουρεθανικό υλικό 
 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7936 
 
Πλήρωση οριζοντίων αρμών πλάτους έως 10mm και ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, 
οποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό σε βάθος ίσο 
με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρμού και όχι λιγότερο από 7mm, σύμφωνα με την 
μελέτη, τις οδηγίες του προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών 
κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά". 
 

 
  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αρμού 
 
 
ΕΥΡΩ    (Αριθμητικά) : 0,70 
 (Ολογράφως) : Εβδομήντα λεπτά 
 
 
 
 Ο Συντάξας Θεωρήθηκε 
   Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 
 Σπυρίδων Φυτιλής Θωμάς Σπάχος 
 Πολιτικός Μηχανικός Μηχανολόγος Μηχανικός 
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