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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 

 

                                                   ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ     ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΑΡΘΡΟ 1ον ΟΙΚ 4307 Λιθοδομές απο αργούς λίθους και απαιτουμένων γωνιολίθων μεγάλων 

(αγκωναριών ) και μικρών (παραγκωνίων) γιά τοίχους δύο ορατής όψεως και σε οποιδήποτε ύψος ή 

βάθος απο το έδαφος η βάσεως με ανωτάτη στάθμη πάνω απο το μέσο υψόμετρο κάθα πλευράς μή 

υπερβαίνων τα 1,50μ με τσιμεντοκονίαμα των 400kg 

Ενα μέτρο κυβικό ευρώ Εκατόν έξι-----------------------------------------------------------------106,00 

ΑΡΘΡΟ 2ον ΟΙΚ 4501 Διαμόρφωση όψεων λιθοδομής χωρικού τύπου σε οποιαδήποτε στάθμη απο 

το έδαφος εργασίας κατά την δόμηση των τοιχων με την διαλογή των λίθων που τοποθετούνται 

στην ορατή επιφάνεια και την επεξεργασία τους με χονδροπολέκημα και την κατεργασία του 

κονιάματος δόμησης των αρμών της πρόσοψης την απόξεση του επιφανειακού κονιάματος με 

κατάλληλο εργαλείο πρίν αποξηρανθεί για την εκβάνθυνση των αρμών σε βάθος 2-4 cm και το 

καθαρισμό της επιφανείας απο τα κονιάματα με λινάτσα ,ψήκτρα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. 

Ενα μέτρο τετραγωνικό ευρώ . Εννέα---------------------------------------------------------------9,00 

ΑΡΘΡΟ 3ον ΟΙΚ 7102 Αρμολογήματα όψεων υφιστάμενων τοιχοδομών σε οιανδήποτε ύψος με 

τσιμεντοκονίαμα των 450 κιλών τσιμέντου με λεπτόκκοκη άμμο .Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια 

των υλικών επι τόπου η επιδιόρθωση των μικροανωμαλιών των λίθων η διαβροχή του τοίχου  

αμέσως πρίν την έναρξη του αρμολογήματος η πλήρωση με τσιμεντοκονία η συμπίεση η μόρφωση 

και ο τελικός καθαρισμός και τα απαιτουμενα ικριώματα κλπ. 

Τιμή ανα τετραγωνικό μέτρ ευρώ Εντεκα και είκοση λεπτά--------------------------------------11,20 

ΑΡΘΡΟ 4ον ΟΙΚ 7311 Επίστρωση με χονδρόπλακες ακανόνιστες πάχους 5cmκαι επιφανείας άνω 

των 0,10μ,επί υποστρώματος απο ασβεστοτσιμεντοκονίαμμα 1-2 1/2 των 150kg τσιμέντου πάχους 

3cm,με αρμούς μέσου πάχους 2cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμμα των 150 kg, με υλικά , 

πλάκες τσιμεντοκονίαμμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής ,σύμφωνα με την 

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

Ενα μέτρο τετραγωνικό ευρώ Είκοση δύο και πενήντα λεπτά---------------------------------22,50 

ΑΡΘΡΟ 5ον ΟΙΚ 6502.Θύρες συμπαγείς απο θερμομονοτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου 

μονόφυλλες ανοιγόμενες οποιοδήποτε διαστάσεων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-

03-00 Κουφώματα αλουμινίου. 

Ενα μέτρο τετραγωνικό ευρώ Εκατόν εβδομήντα πέντε------------------------------------------175,00 

ΑΡΘΡΟ 6ον ΟΙΚ 7331 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα διαστάσεων 

30Χ30cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής .Στήν τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η 

προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με την κατάλληλη κόλα και αρμολογούμενα με το 

κατάλληλο στόκο. 

Ενα μέτρο τετραγωνικό ευρώ Τριάντα τρία και πενήντα λεπτά---------------------------------33,50 

ΑΡΘΡΟ 7ον ΟΙΚ ΣΧ7785 .1 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς 

χρώματα ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα στην τιμή 

περιλαμβάνεται η επισκευή των ζημιών των τοίχων και επισκευή της οροφής ,καθάρισμα,βαφή του 

σιδηρού οπλισμού και επιδιόρθωση με τσιμεντοκονία. 

Ενα μέτρο τετραγωνικό ευρώ Δώδεκα--------------------------------------------------------------12,00 

ΑΡΘΡΟ 8ον ΟΙΚ3214Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 για την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης 

τσιμεντοστρώσεις δρόμων κλπ.Στήν τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά των αδρανών υλικών απο 

τόπο παραγωγής μεχρι του έργου. 

Ενα μέτρο κυβικό ευρώ Εννενήντα  ----------------------------------------------------------------90,00 

 

 



ΤΡΙΠΟΛΗ 16/03/2017                    ΕΛΕΓΘΗΚΕ Αυθημερών         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αυθημερών 

Ο Συντάκτης                               Ο Προιστάμενος Τμήματος       Η  Προισταμένη της Δ/νσης 

                                                   Τεχνικών Εργων και Μελετών   Τεχ.Υπηρεσιών & Πολ/μιας 

 

 

 

Κουτσογιάννης Ελ.                    Σάσσαλος    Κων/νος                     Αλεξοπούλου Βασιλική 

                                                    Πολιτικός Μηχανικός                     Τοπογράφος Μηχανικός 


