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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
1. Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμής των 
εργασιών, συνολικά για την αποκατάσταση των φθορών του ΒΝΣ Σάμου, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών. 
 

2.  Η τιμή μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται σε περαιωμένες 
εργασίες όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή. 
Περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών καθώς και 
κάθε δαπάνη που είναι απαραίτητη. 
 
3. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι : 
 
 α. Όλες οι τιμές μονάδας του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε 
εργασίες που έχουν περατωθεί και περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες για την 
ολοκλήρωση των εργασιών καθώς και κάθε δαπάνη που είναι απαραίτητη 
ανεξαρτήτως εάν αναφέρεται ή όχι στην περιγραφή του άρθρου. 
 
 β.  Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, 
τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών 
του μέσων. 
 
 γ.  Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και 
μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των 
εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και 
προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των 
μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες 
μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται 
ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες για την 
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους για την απόρριψης τους, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
 δ.  Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, 
ασφαλιστικών εισφορών (στον Ε.Φ.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους 
ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, 
επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων 
αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του 
πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των 
ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων 



και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που 
απασχολείται για την εκτέλεση των εργασιών, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
 
 ε.  Η λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 
μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής 
βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, 
ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων 
σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, 
θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις, ηλεκτροσυγκολλήσεις κλπ) και μέχρι την 
οριστική παραλαβή τους. 
 
 στ.  Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και 
βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που 
απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 
τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, 
οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά 
και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο 
των εργασιών, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το χώρο 
των εργασιών. Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού 
εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 
 ζ.  Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, 
του χώρου των εργασιών καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το χώρο των 
εργασιών αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την 
απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 
οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 
 
 η.  Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών 
μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, 
οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των 
έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά. 
 
 θ. Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και 
αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν 
κατά τις εργασίες (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε 
αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της 
Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 
 ι.  Οι δαπάνες, εάν και εφόσον υπάρχουν, δημοσίευσης της 
διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές 
δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του της παροχής υπηρεσιών. 
 



4. Μονάδες και σύμβολα: τεμ = τεμάχια, Φ = διάμετρος, mm = χιλιοστά, cm = 
εκατοστά, m = μέτρα, km = χιλιόμετρα,  ins = ίντσες,  mm2 = τετραγωνικά χιλιοστά, 
cm2 = τετραγωνικά εκατοστά,  cm3 = κυβικά εκατοστά, m3 = κυβικά μέτρα, I = λίτρα,    
g = γραμμάρια, kg = χιλιόγραμμα, t = τόνος, m3km = κυβοχιλιόμετρα, ημ = 
ημερομίσθιο, h = ώρες, ΗΔ = ημερήσια διαταγή. 

 
5. Η δαπάνη υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 
 
Α.Τ.: 001 

Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε 
ποσοστό > 50% (ΣΧ.ΝΑΟΙΚ 22.22) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2241  

Καθαίρεση με άνω του 60% χρησίμους κεράμους στην οποία συμπεριλαμβάνεται 

ο καθαρισμός των ακεραίων χρησίμων κεράμων από το τυχόν κονίαμα, ο 

καταβιβασμός τους από τη στέγη, η μεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m από 

το κτίσμα και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήματα. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Τιμή κατά αποκοπή 
(Ολογράφως): 

Δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ 

(Αριθμητικώς): 2.200,00 € 
 
Α.T.:  002 

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (ΣΧ.ΝΑΟΙΚ 22.51) 
 
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  
 
Τιμή κατά αποκοπή 
(Ολογράφως): 

Χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι εννιά λεπτά 

(Αριθμητικώς): 1.992,29 € 
 

Α.T. : 003 (ΣΧ.ΝΑΟΙΚ 22.02) 

Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2204  
 
Καθαίρεση ανωδομών αργολιθοδομής ή πλήρους λιθοδομής (σενάζ και μαρκίζας 
σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθμη από 
το δάπεδο εργασίας. 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.  
 
Τιμή κατά αποκοπή 
(Ολογράφως):  

Δύο χιλιάδες τετρακόσια δύο ευρώ  και ενενήντα πέντε λεπτά                                 

(Αριθμητικώς): 2.402,95€ 
      
 
Α.T.: 004 

Κατασκευή διαζώματων (σενάζ) και μαρκίζας από οπλισμένο σκυρόδεμα 
(ΣΧ.ΝΑΟΙΚ 49.01)  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 
 
Κατασκευή γραμμικών διαζωμάτων (σενάζ), μαρκίζων, ποδιών ή ανωφλίων 
τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και οπλισμό Φ12 έως Φ20 
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.  
 
Τιμή κατά αποκοπή 
(Ολογράφως):  

Εννιά χιλιάδες διακόσια ευρώ                                   

(Αριθμητικώς): 9.200,00€ 
 
Α.T: 005 

Κατασκευή στέγης ξύλινης για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές 
πλάκες  (ΣΧ. ΝΑΟΙΚ 52.66) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5267 
 
Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από  
βυζαντινά) ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, 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, 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.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζόντιας προβολής. 
Τιμή κατά αποκοπή 
(Ολογράφως):  

Πέντε χιλιάδες ευρώ                                   

(Αριθμητικώς): 5.000,00€ 
 
 



Α.T.: 006 

Σανίδωμα στέγης (ΣΧ.ΝΑΟΙΚ 52.80) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5283 

 
Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα 
ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής.  
 
Τιμή κατά αποκοπή 
(Ολογράφως):  

Χίλια πεντακόσια ευρώ                                   

(Αριθμητικώς): 1.500,00€ 
 
Α.T.: 007 

Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες (ΣΧ.ΝΑΟΙΚ 79.11) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΣΧ.ΟΙΚ 7912  
 
Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
06-01-01 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες". 
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 κατά αποκοπή 
(Ολογράφως):  

Δύο χιλιάδες ευρώ                                   

(Αριθμητικώς): 2.000,00€ 
 
 
Α.Τ.:  008 

 
Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου (ΣΧ.ΝΑΟΙΚ 72.16) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΣΧ.ΟΙΚ 7211  
 
Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού 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 των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών 
(αντικατάσταση βεβλημένων μετά την διαλογή από τον Ανάδοχο και την έγκριση 
της Υπηρεσίας , ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος επί 
τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως των 
κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των 
κορυφοκεράμων. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
Τιμή κατά αποκοπή 
(Ολογράφως):  

Τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ                                   

(Αριθμητικώς): 4.800,00€ 
 
 



Α.Τ. : 009 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (ΣΧ.ΝΑΟΙΚ 71.21) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121  
 
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή 
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 
στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα 
που παρασκευάζονται επί τόπου". 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο 
μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή κατά αποκοπή 
(Ολογράφως):  

Χίλια διακόσια ευρώ                                   

(Αριθμητικώς): 1.200,00€ 
 
Α.Τ. 010 
 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ΣΧ.ΝΑΟΙΚ 77.53) 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7753  
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων επί επιφανειών επιχρισμάτων, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος". 
Καθαρισμός, απλή επάλειψη με λινέλαιο, επισκευές, πρώτη στρώση (αστάρι) και 
δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.  
 
Τιμή κατά αποκοπή 
(Ολογράφως):  

Χίλια εκατό ενενήντα επτά ευρώ και πέντε λεπτά                             

(Αριθμητικώς): 1.197,05€ 
 

     Καρλόβασι,01 Απριλίου 2021 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Ο 

Διοικητής ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
  
  

Ζωγλοπίτης Κων/νος Σφυρής Εμμανουήλλ 
Ανχης (ΜΧ) Λγος (ΜΧ) 

 

 

 

 


