
 

                                    
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 2 από 30 

 

 

 

 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 3 από 30 

 

 

 

 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 4 από 30 

 

 

 

 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 5 από 30 

 

 

 

 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 6 από 30 

 

 

 

 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 7 από 30 

 

 

 

 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 8 από 30 

 

 

 

 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 9 από 30 

 

 

 

 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 10 από 30 

 

 

 

 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 11 από 30 

 

 

 

 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 12 από 30 

 

 

 

 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 13 από 30 

 

 

 

 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 14 από 30 

 

 

 

 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 15 από 30 

 

 

 

 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 16 από 30 

 

 

 

 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 17 από 30 

 

 

 

 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

Σελίδα 18 από 30 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
 

A.T.: Α.1 
 

NΑΟΙΚ 22.60.01 Αποξήλωση υφιστάμενης μόνωσης   

 
Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 100,00% 

Σχετικό: ΟΙΚ22.60  

 
Αποξήλωση υφιστάμενης μόνωσης βατής ή μη, ανεστραμμένης ή συμβατικής που θα περιλαμβάνει αποξήλωση  όλων  

των  τυχόν  επιμέρους  στρώσεων  αυτής,  δηλαδή  στρώση  σκύρων  ή  παλαιάς πλακόστρωσης, γεωυφάσματα, στρώση 
θερμομόνωσης, στρώση στεγάνωσης, μεμβράνες κ.λ.π. , με πλήρη  απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού  υλικού 
με φλόγιστρο, διαλύτες  ή αποξεστικά εργαλεία. Στην τιμή περιλαμβάνεται η αποξήλωση όλων των επιμέρους στρώσεων, η 
συγκέντρωση, συσσώρευση των προϊόντων, η φόρτωσή τους και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας 

( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθμητικώς): 2,20 

 
 
 
 
 
 

A.T.: Β.2 

 
ΝΑΥΔΡ 10.18.01 Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος. 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6370 100,00% 

Σχετικό: ΥΔΡ10.18  

 
Υδροβολή επιφανειών σκυροδέματος μέσης πίεσης για τον πλήρη καθαρισμό τους από σκόνη, εξανθήματα αλάτων, 

παλιές επιστρώσεις, επιφανειακούς ρύπους (αιθάλη, γκράφιτι), σαθρά υλικά κ.λ.π., προκειμένου να κατασκευασθούν νέες 
προστατευτικές επιστρώσεις. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου, λειτουργία και απομάκρυνση  του εξοπλισμού υδροβολής  
(συμπιεστής,  σωληνώσεις  ακροφύσια,  βυτία  νερού  κλπ),  η  χρήση  ικριωμάτων  για  την προσπέλαση στις θέσεις 
εφαρμογής, η εκτέλεση των εργασιών από ειδικευμένο προσωπικό εφοδιαμένο με προστατευτικές στολές, η ανάλωση νερού 
και η λήψη μέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων της υδροβολής. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) εργασίας πλήρως περαιωμένης 

( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθμητικώς): 2,40 

 
 

 
A.T.: Β.3 

 
ΝΑΟΙΚ 79.02.01 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό 

γαλάκτωμα. 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7902 100,00% 

Σχετικό: ΟΙΚ79.02  



 

 

 
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 
(α)  Λόγω  της  μεγάλης  ποικιλίας  των  προϊόντων  και  των  επιμέρους  χαρακτηριστικών  αυτών  που αντιστοιχούν  σε  κάθε  
άρθρο  της  παρούσας  ενότητας,  η  επιλογή  του  προς  ενσωμάτωση  υλικού  ή προϊόντος  υπόκειται  στην    έγκριση  της  
Υπηρεσίας,  μετά  από  σχετική  πρόταση  του  Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή 
του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα 
αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην 
συσκευασία. 
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 

(δ)  Εφιστάται  η  προσοχή  στα  αναγραφόμενα  στο  Φύλλο  Ασφαλούς  Χρήσεως  του  Υλικού  (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι  εφοδιασμένο,  με  μέριμνα  του  
Αναδόχου  με  τα  κατάλληλα  κατά  περίπτωση  Μέσα  Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται 
ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

 
Επάλειψη   επιφανειών   σκυροδέματος   με   ασφαλτικό   ελαστομερές   γαλάκτωμα,   εκτελούμενη   επί οποιασδήποτε 
επιφανείας με ψήκτρα ή ρολό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως 
σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) 

( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ 

 (Αριθμητικώς): 2,00 
 
 
 
 

 
A.T.: Β.5 

 
ΝΑΟΙΚ 79.11.1.01 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες. Μεμβράνη οπλισμένη με 

πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων 

 
Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 100,00% 

Σχετικό: ΟΙΚ79.11.01  

 
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 
(α)  Λόγω  της  μεγάλης  ποικιλίας  των  προϊόντων  και  των  επιμέρους  χαρακτηριστικών  αυτών  που αντιστοιχούν  σε  κάθε  
άρθρο  της  παρούσας  ενότητας,  η  επιλογή  του  προς  ενσωμάτωση  υλικού  ή προϊόντος  υπόκειται  στην    έγκριση  της  
Υπηρεσίας,  μετά  από  σχετική  πρόταση  του  Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή 
του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα 
αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην 
συσκευασία. 
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 

(δ)  Εφιστάται  η  προσοχή  στα  αναγραφόμενα  στο  Φύλλο  Ασφαλούς  Χρήσεως  του  Υλικού  (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι  εφοδιασμένο,  με  μέριμνα  του  
Αναδόχου  με  τα  κατάλληλα  κατά  περίπτωση  Μέσα  Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται 
ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

 
Επίστρωση   με   ελαστομερή   μεμβράνη,   σύμφωνα   με   την   μελέτη   και   την   ΕΤΕΠ   03-06-01-01 ''Στεγανοποίηση 
δωμάτων και στεγών οπλισμένου σκυροδέματος''. 

 
Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  των  πάσης  φύσεως  υλικών,  ο  επιμελής  καθαρισμός  της  επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη 
με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της  στρώσης  κατά  15  cm  και  η  
θερμοκόλληση  στις  απολήξεις  (άκρα),  στις  θέσεις  διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, 
και απολήξεις. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) καλυπτομένης επιφανείας 

( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ 

 (Αριθμητικώς): 5,00 

 



 

 

 
ΝΑΟΙΚ 79.08.01 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά.  

 
Κωδ. αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100,00% 

Σχετικό: ΟΙΚ 79.08  

 
Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

 
(α)  Λόγω  της  μεγάλης  ποικιλίας  των  προϊόντων  και  των  επιμέρους  χαρακτηριστικών  αυτών  που αντιστοιχούν  σε  κάθε  
άρθρο  της  παρούσας  ενότητας,  η  επιλογή  του  προς  ενσωμάτωση  υλικού  ή προϊόντος  υπόκειται  στην    έγκριση  της  
Υπηρεσίας,  μετά  από  σχετική  πρόταση  του  Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή 
του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα. 
(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα 
αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην 
συσκευασία. 
(γ) Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 
(δ)  Εφιστάται  η  προσοχή  στα  αναγραφόμενα  στο  Φύλλο  Ασφαλούς  Χρήσεως  του  Υλικού  (MSDS: Material Safety Data 
Sheet) του προμηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι  εφοδιασμένο,  με  μέριμνα  του  
Αναδόχου  με  τα  κατάλληλα  κατά  περίπτωση  Μέσα  Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται 
ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 

 

 
Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με 
σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολό. Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  του    υλικού  επί  
τόπου,  ο  καθαρισμός  και  πλύση  της  επιφανείας επίστρωσης  και  η  εφαρμογή  του  υλικού  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  
προμηθευτή,  καθώς  και  η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό 
συνιστάται από τον προμηθευτή του. 

Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (kg)  τσιμεντοειδούς  υλικού,  με  βάση  το  απόβαρο  των  συσκευασιών  που χρησιμοποιήθηκαν 
στο έργο. 

( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ 

 (Αριθμητικώς): 5,00 

 
 
 
 
 

ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ1136 100,00% 

   

 
Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h. 

 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km) 

( 1 tkm ) Τονοχιλιόμετρο  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 

 (Αριθμητικώς): 0,33 

 
 

Αθήνα,   2021 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Μ. & Τ. 

ΧΡ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ Α.Μ.    

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Ε.Μ. & Τ.Υ. 

     ΕΜΜ.    ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ    Π.Μ. 
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