
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ - ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΑΡ. ΜΕΛ:27/2017 

ΕΡΓΟ : Συντήρηση - επισκευή αποδυτηρίων και του 
περιβάλλοντος χώρου γηπέδου Χωριστής 

     

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Τιμαριθμική : 2012Γ 

 Σελίδα 1 από 15   



Τιμολόγιο μελέτης 

           

 Σελίδα 2 από 15   



Τιμολόγιο μελέτης 

           

 Σελίδα 3 από 15   



Τιμολόγιο μελέτης 

           

 Σελίδα 4 από 15   



Τιμολόγιο μελέτης 

           

 Σελίδα 5 από 15   



Τιμολόγιο μελέτης 

           

            
Σελίδα 6 από 15   



Τιμολόγιο μελέτης 

           
ΑΡΘΡΑ 

           
A.T. : 1 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 100%   
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. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

           
A.T. : 2 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 100%   
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 
Δια μέσου οδών καλής βατότητας. 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h. 
 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

           
A.T. : 3 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.04 Μεταφορά υλικών με μονότροχο 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1127 100%   
Μεταφορά με μονότροχο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο αποστάσεως. 
 
Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00 

(Ολογράφως) : δύο 

           
A.T. : 4 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100%   
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. 
 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 
. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90 

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 
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A.T. : 5 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%   
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς 

φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών. 
 
Για μεταλλικά κιγκλιδώματα. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

           
A.T. : 6 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α22.45.1ΣΧΕΤ Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%   
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. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

           
A.T. : 7 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 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 100%   
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 
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           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. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα 

           
A.T. : 8 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 100%   
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 και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι)". 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 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. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

           
A.T. : 9 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 100%   
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). 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 10 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.15.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και 
μεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4662.1 100%   
Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με διάκενα ή/και θερμομονωτικά 
παρεμβύσματα διαστάσεων 9x19x24 cm ή/και μεγαλυτέρων σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη 
του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 
 
Πάχους 1 (μιας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,00 

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα 

           
A.T. : 11 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 47.01.1.ΣΧΕΤ Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο 
σκυρόδεμα και σιδηροσωλήνα Φ 2’’ ανα 3 μέτρα και αντανεμικό δίχτυ περίφραξης. 

   Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 4701 60%   

     ΟΙΚ 6418 40%   
Κατασκευή τoιχοδομής πάχους 19 cm με διάκενους  τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων 39Χ19Χ19 cm ύψους 1,80 με 

την γραμμικού διαζώματος (σενάζ) πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό S500s 4Φ12 

με συνδετήρες Φ8/10, διατομής 0,04 m2 (0,20 Χ 0,20), με την ταυτόχρονη τοποθέτηση επί αυτού, κατακόρυφου 

ορθοστάτη από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 2’’ ύψους 2,50 μ. με έμπηξη – θεμελίωση 50 εκ.  χωρίς τον 

χρωματισμό ανά 3 μέτρα. Ανά 3 ορθοστάτες θα τοποθετηθεί και ενας σιδηροσωλήνας για αντιστίριξη. Επί των 

σιδηροσωλήνων θα τοποθετηθεί υπάρχον πλέγμα πλαστικό επί του οποίου θα τοποθετηθεί δίχτυ αντιανεμικό. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών (πλην του πλαστικού πλέγματος που υπάρχει) 

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 με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 

0,08 m3 ασβέστου, η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, 

η απομείωση και φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης 

φύσεως υπολείμματα της κατασκευής. 
Τιμή ανα μέτρο μήκους 
 
 
(1 ΤΕΜ) 
 
Τιμή για 1 μμ έτοιμης τοιχοδομής 

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

           
A.T. : 12 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.24.1.ΣΧΕΤ Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224 100%   
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες 

ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες νευρώσεις 

καθώς και με σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, με 

αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη, σιδηροσωλήνες ορθογωνικής 

διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας 

(τύπου YALE ή παρεμφερούς) και χειρολαβές από λευκό 

Σελίδα 10 από 15   



Τιμολόγιο μελέτης 

           μέταλλο,  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

           
A.T. : 13 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 100%   
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). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 175,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε 

           
A.T. : 14 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 100%   
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. 
 
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,50 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και πενήντα λεπτά 

           
A.T. : 15 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.34.02 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 100%   
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". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, 
σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της 
πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 
600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό 
υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών 
επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών 
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           σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 36,00 

(Ολογράφως) : τριάντα έξι 

           
A.T. : 16 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 100%   
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. 
 
Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10 

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά 

           
A.T. : 17 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.91.ΣΧΕΤ Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791 100%   
Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με χρήση χρωμάτων υδατικής διασποράς ακρυλικής 

βάσεως σε δύο στρώσεις, με την απαιτούμενη προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των 

παλαιών χρωμάτων (υλικά, ικριώματα και εργασία). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

           
A.T. : 18 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.66.1ΣΧΕΤ Ανακατασκευή ξύλινης μονοκλινους σκεπής ορθογωνικού σχήματος 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5266 100%   
Ανακατασκευή ξύλινης μονοκλινους σκεπής   ορθογωνικού σχήματος, από ξυλεία. 
Η μιά πλευρά στερεώνεται σε τοιχοποιία ενώ ή άλλη σε 3 
ορθοστάτες διατομής τουλάχιστον 0,10 x 0,10 m. Η  ανωδομή θα είναι ξύλινη  από 
στοιχεία διατομής 0,05 x 0,10 m, και θα σκεπασθεί με κερααμίδια ολλανδικού τύπου 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-02-02-01. 
 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως 
μέσα και μέτρα προστασίας  και γενικά όλα τα  υλικά, 
μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  (m2) οριζόντιας προβολής 

           

Σελίδα 12 από 15   



Τιμολόγιο μελέτης 

           
Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00 

(Ολογράφως) : τριάντα 

           
A.T. : 19 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8046.10.1ΣΧΕΤ Κατασκευή - συντήρηση υδραυλικής, αποχετευτικής, ZNX   και ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης  αποδυτηρίων γηπέδου 

   Κωδικοί αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 20%   
     ΗΛΜ 8 20%   

     ΗΛΜ 11 20%   
     ΗΛΜ 13 20%   
     ΗΛΜ 16 20%   
ΥΔΡΕΥΣΗ – Ζ.Ν.Χ. -  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
Πλήρης ανακατασκευή - συντήρηση και παράδοση σε λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση - Ζ.Ν.Χ. 

-αποχέτευση) και της κεντρικής θέρμνασης των αποδυτηρίων του έργου 
 
Περιγραφικά (και όχι περιοριστικά) οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο είναι : 
Ύδρευση 
Αποξήλωση των υπαρχόντων υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης των 2 χώρων (W.C. και ντουζιέρες) των 

αποδυτηρίων  και των W.C. κοινού, δηλαδή δικτύων σωληνώσεων, διακοπτών και λοιπών υλικών με διατήρηση 

των υδραυλικών υποδοχέων (2 νιπτήρες και 2 τουαλέτες). 
Πλήρη κατασκευή νέου δικτύου σωληνώσεων ύδρευσης (από πολυπροπυλένιο) των αποδυτηρίων   και των W.C. 

κοινού μετά των οικοδομικών παρεμβάσεων και σύνδεσή του με την υφιστάμενη τροφοδοσία από το τοπικό δίκτυο 

διανομής νερού. Σύνδεση των 4 υφιστάμενων υδραυλικών υποδοχέων (2 νιπτήρες και 2 τουαλέτες) και των 3 

νέων (1 νιπτήρα με βρύση, με εταζέρα και καθρέφτη  και 2 νέων τουαλετών με πλαστικό κάθισμα, χαρτοθήκη 

και καζανάκι στα W.C. κοινού) με διακόπτη στις εισόδους των σωληνώσεων ώστε να απομονώνουν ομάδες 

υδραυλικών υποδοχέων και στις συνδέσεις υδραυλικών υποδοχέων, τα ρακόρ, τους διακόπτες ,τα διαστολικά 

των φλουσομέτρων κ.λ.π., δίκτυα ανακυκλοφορίας σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 
Δίκτυο ΖΝΧ 
Η πλήρης κατασκευή νέου θερμομονωμένου καθ όλο το μήκος, δικτύου ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) ρυθμιζόμενης 

θερμοκρασίας μέσω 2 τρίοδων θερμοστατικών βανών  ανάμιξης που θα εγκατασταθούν στους  συλλέκτες ζεστού 

νερού χρήσης. Ειδικότερα προβλέπεται η μεταφορά και τοποθέτηση των 3 υπαρχόντων μπόιλερ στο χώρο του 

λεβητοστασίου οι συνδέσεις τους με τους υπάρχοντες ηλιακούς καθρέπτες, το δίκτυο ηλεκτροδότησης τον 

κεντρικό καυστήρα και το υφιστάμενο δίκτυο υδροδότησης. Μέσω των δύο θερμοστατικών βανών θα 
τροφοδοτούνται με ΖΝΧ 16 ντουζιέρες εντοιχισμένες που θα τοποθετηθούν στους δύο χώρους ντουζ που 

βρίσκονται στα αποδυτήρια γηπεδούχων και φιλοξενουμένων. 
Αποχέτευση 
Πλήρη κατασκευή νέου δικτύου σωληνώσεων αποχέτευσης μετά των οικοδομικών παρεμβάσεων και σύνδεσή του 

με την υφιστάμενη αποχέτευση (βόθρος) στα υπάρχοντα αποχετευτικά φρεάτια στο πίσω μέρος του κτηρίου, 

με τις απαραίτητες νέες σωληνώσεις δικτύων αποχέτευσης από σκληρό PVC, με ταυτόχρονη κατασκευή καναλιού 

απορροής στα ντουζ από προκατασκευασμένο γαλβανιζέ ή άλλου τύπου κανάλι με γαλβανιζέ σχάρα μήκος 3 μ. 

σε κάθε χώρο ντουζ, σιφονιών, και λοιπών αποχετευτικών διατάξεων, ώστε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

να εξασφαλίζεται πλήρως η λειτουργία των δύο χώρων ντουζ. 
Πλήρη κατασκευή νέου στεγανού δικτύου αποχέτευσης με πλήρη τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη κανονική 

λειτουργία όλων των νέων υδραυλικών υποδοχέων κατασκευασμένα από καλής ποιότητας υαλώδη πορσελάνη 

(νιπτήρας και 2 λεκάνες) των δύο W.C. κοινού. 
Κεντρική θέρμανση 
Πλήρης ανακατασκευή - αποκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης 

του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης. 
Περιγραφικά (και όχι περιοριστικά) οι εγκαταστάσεις της κατηγορίας του παρόντος άρθρου είναι : 
Απομόνωση και εκκένωση του δικτύου της κεντρικής θέρμανσης τάπωμα και προστασία σωληνώσεων κεντρικής 

θέρμανσης μέχρις αποκαταστάσεως των οικοδομικών εργασιών. Επισκευή του υπάρχοντος δικτύου που αφορά στις 

οριζόντιες οδεύσεις σωληνώσεων και στις θέσεις των θερμαντικών σωμάτων με αναδιατάξεις και συμπληρώσεις 

των υπαρχόντων δικτύων τόσο σε οριζόντιες σωληνώσεις όσο και σε προσθήκη 2 νέων θερμαντικών σωμάτων και 

θερμοστατικών διακοπτών ανεξάρτητων για κάθε χώρο (αποδυτήρια γηπεδούχων, αποδυτήρια διαιτητών και 

αποδυτήρια φιλοξενούμενων. Σε όλα τα σώματα παλαιά και νέα τοποθετούνται θερμοστατικές βαλβίδες ελέγχου 

καθώς και νέοι διακόπτες και εξαεριστικά. 
Τοποθετούνται 2 νέα θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ, με ρυθμιστικές βαλβίδες εξωτερικού βρόγχου θερμαντικών 

σωμάτων, βαλβίδες εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων και δικτύων όπως η μελέτη ορίζει. 
Στο λεβητοστάσιο και όπως περιγράφεται παραπάνω, συνδέεται με επέκταση - τροποποίηση του δικτύου από 

χαλυβδοσωλήνα τα 3 υπάρχοντα boiler  με όλες τις απαιτούμενες διατάξεις ασφαλείας με τους ηλιακούς 

καθρέφτες, το ηλεκτρικό ρεύμα και τον υπάρχοντα καυστήρα πετρελαίου που επανατοποθετείται σε νέα θέση 

και συντηρείται κατάλληλα έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα αυτόνομο 
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           δίκτυο παροχής ΖΝΧ με τρία boiler τριπλής ενέργειας (ηλιακοί καθρέφτες – ηλεκτρικό ρεύμα – καυστήρας), 

ενώ το δίκτυο θέρμανσης των θερμαντικών σωμάτων θα λειτουργεί μόνο από τον υπάρχοντα ηλεκτρολέβητα με 

κατάλληλη τοποθέτηση για τον έλεγχο των παραπάνω δικτύων δύο νέων κυκλοφορητών. 
Μετά το πέρας των εργασιών, τα δίκτυα τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία και γίνονται όλες οι απαραίτητες 

μικροδιορθώσεις, συμπληρώσεις, ρυθμίσεις και έλεγχοι λειτουργίας τόσο του συστήματος αντιστάθμισης της 

κεντρικής θέρμανσης συμπεριλαμβανομένων των τυχών ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν (ηλεκτρονική συσκευή, 

θερμοστάτες χώρου, αισθητήρες, θερμοστάτες επαφής, τρίοδη Η/Β, απαραίτητες καλωδιώσεις, μικρουλικά και 

εξαρτήματα), όσο και των διαρροών και απόδοσης ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης αποκατάσταση της εγκατάστασης 

θέρμανσης, και η απρόσκοπτη λειτουργία της. 
Πλήρης ανακατασκευή – συντήρηση και παράδοση σε λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά ρεύματα 

- φωτισμός) 
 
Ισχυρά ρεύματα 
Πλήρης ανακατασκευή – συμπλήρωση - των ισχυρών ρευμάτων δηλαδή, συντήρηση (με προσθήκη ρελέ διαφυγής 

και αντικατάσταση φθαρμένων μικροαυτομάτων, διακοπτών, ασφαλειών και αντικατάσταση συνδέσεων με σύσφιξη 

αναχωρήσεων) στους υπάρχοντες πίνακες διανομής. 
Πλήρης ανακατασκευή – συμπλήρωση - αποκατάσταση δικτύων (ισχυρά ρεύματα) δηλαδή απομάκρυνση και 

αντικατάσταση φθαρμένων σωληνώσεων και καλωδιώσεων, κουτιά διακλαδώσεων, εξαρτήματα σύνδεσης. Προσθήκη 

νέων σωληνώσεων καλωδιώσεων και κουτιά διακλαδώσεων, εξαρτήματα σύνδεσης όπου απαιτείται. 
Έλεγχος, καθαρισμός και προσθήκη: 
Πινάκων, διακοπτών, αισθητήρων ελέγχου κίνησης ηλεκτρικά διασυνδεδεμένων, ροοστατικών ρυθμιστικών 

διακοπτών ΑΠΧ, ρευματοδοτών, φωτιστικών σωμάτων φθορισμού κάθε κατηγορίας με ή χωρίς κάλυμμα για 

εγκατάσταση επί οροφής ή ψευδοροφής ή στεγανά, άμεσου ή έμμεσου φωτισμού, με ηλεκτρονικό εκκινητή και 

λυχνίες κλάσης ενεργειακής απόδοσης Α, φωτιστικά με λυχνίες PLC οροφής, 
κανάλια καλωδίων , κανάλι διανομής πλαστικά (τύπου DLP) 
Φωτισμός 
Απομάκρυνση μετά προσοχής, μεταφορά, αποθήκευση, καθαρισμός, αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων και ασφαλής 

φύλαξη όλων των φωτιστικών σωμάτων των χώρων όπου θα γίνουν οικοδομικές εργασίες,. 
Τα φωτιστικά σώματα επανατοποθετούνται στις νέες θέσεις που ορίζει η υπηρεσία με συμπλήρωση των 

καλωδιώσεων χανδρωμένων εντός πλαστικών σωληνώσεων. 
Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σημείων στους χώρους των WC σύμφωνα με τις υποδείξεις  της υπηρεσίας παραδοτέα 

έτοιμα για λειτουργία με όλες τις διακοπτικές διατάξεις και καλωδιώσεις. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου όλων των υλικών, 

καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, για παράδοση της κατασκευής σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 
 
(1 ΤΕΜ) 
 
Τιμή για πλήρη εγκατάσταση  υδραυλικής, αποχετευτικής, ZNX   και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

αποδυτηρίων γηπέδου 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.000,00 

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες 

           
A.T. : 20 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε13.1.1ΣΧΕΤ Επισπορά – συντήρηση - αποκατάσταση  χλοοτάπητα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5510 100%   
Το αντικείμενο εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
1. ΑΡΑΙΩΣΗ 
Σκοπός της εργασίας είναι ο καθαρισμός του thatch και η απομάκρυνση του από το χλοοτάπητα µε τη βοήθεια 

ειδικών χλοοκοπτικών μηχανών, οι οποίες θα αραιώνουν τους βλαστούς του χλοοτάπητα και θα αφαιρούν το 

στρώμα που υπάρχει. Οι χλοοκοπτικές μηχανές αραίωσης θα διαθέτουν λεπίδες τριγωνικές ή ορθογώνιες 

τοποθετημένες παράλληλα µμεταξύ τους σε άξονα, οι οποίες θα περιστρέφονται πάνω στον άξονα κάθετα προς 

το έδαφος. Η απόσταση µμεταξύ των λεπίδων είναι 2 – 5 cm. Είναι επιθυμητό οι μηχανές αυτές να διαθέτουν 

και κύλινδρο µε ανάγλυφες ραβδώσεις, ώστε να ανασηκώνονται οι βλαστοί του χλοοτάπητα και να γίνεται 

καλύτερη κοπή. 
Το βάθος κοπής θα φθάνει τουλάχιστο στο ήµισυ του ύψους του χλοοτάπητα, ώστε να αφαιρεί φύλλωµα, µέρη 

στολώνων και βλαστούς που είναι έτοιμοι να καρποφορήσουν (πλαγιοφυής βλάστηση). Εφόσον κριθεί απαραίτητο 

θα αφαιρεθεί περισσότερο υλικό που θα περιλαμβάνει ρίζες και χώµα. 
2. ΑΕΡΙΣΜΟΣ 
Ο αερισµός θα γίνει µε τη χρήση ειδικών αυτοκινούμενων ή ελκόμενων μηχανημάτων που θα διαθέτουν επιµήκη 

εξαρτήματα, τα οποία εισερχόμενα υπό κλίση στο έδαφος θα δημιουργούν διόδους για την καλύτερη κυκλοφορία 

του αέρα και των υγρών στοιχείων. Το μήκος των εξαρτημάτων θα κυµαίνεται 
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           από 10 έως 40 cm και το βάθος αερισμού θα προσαρμόζεται  περί τα 15-20cm ανάλογα με το βαθμό της συμπίεσης. 

Η εργασία θα γίνεται εφόσον έχει προηγηθεί κούρεμα του χλοοτάπητα και μετά την ολοκλήρωσή της θα ακολουθεί 

κυλινδρισμός σε όλη την επιφάνεια που εκτελέστηκε αραίωση και άρδευση. 
3.  ΕΠΙΣΠΟΡΑ 
Η εργασία αφορά στην συμπλήρωση το χλοοτάπητα με κατάλληλο σπόρο χλοοτάπητα με μ.ο. 30 κιλά ανα στρέμμα 

(σύνολο προμήθειας σπόρου για 7 στρέμματα Χ30 = 210 κιλά σπόρος) για την εξάλειψη των κενών και τη μείωση 

των ανεπιθύμητων ζιζανιών. Η εργασία περιλαμβάνει: 
1.Εκτέλεση σποράς με σπαρτική μηχανή με δυνατότητα διενέργειας τομών, τοποθέτησης σπόρου, θαψίματος 

σπόρου και αποκατάστασης επιφάνειας. 
2.Δεύτερη εφαρμογή με υλικό επισποράς. Η φάση αυτή μπορεί να παραληφθεί εάν ο σπόρος έχει καλυφθεί και 

αν τα επίπεδα έχουν αποκατασταθεί πλήρως. 
3.Λίπανση, εφαρμογή εντομοκτόνου για την προστασία του σπόρου και ελαφρύ κυλίνδρισμα εάν κριθεί 

απαραίτητο. 
4.Προσαρμογή του προγράμματος άρδευσης. 
 
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με  τις υποδείξεις της υπηρεσίας και την ΕΤΕΠ 
10-05-02-01. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για 
την επιτυχή επισπορά  του χλοοτάπητα. 
 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00 

(Ολογράφως) : διακόσια 
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Συντάχθηκε ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΑΤΣΩ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΤΥΔΔ 
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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