
 

Απόφαση Δ11γ/Ο/2/8 

(ΦΕΚ 2713/Β/10-10-2014) 

 
Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 
1 Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της 

Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 116/Α'/2008) και ειδικότερα της παρ.4 
αυτού. 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α'/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α'), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
118/2013 (ΦΕΚ 152/Α'/2013). 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α'/2013). 

4. Τις διατάξεις των Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Έργων» (ΦΕΚ 28/Α'/1988) και Π.Δ. 340/1990 « Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων 
κ.λπ.» (ΦΕΚ 135/A'/1990), όπως ισχύουν. 

5. Την υπ' αριθμ. Δ16α/04/773/29-11-1990 κοινή υπουργική απόφαση σχετικά με την 
«Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο-
γραφών» (ΦΕΚ 746/Β'/1990). 

6. Την υπ' αριθμ. Δ11γ/Ο/9/7/19-02-2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
«Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλι-
κών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών 
Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών» (ΦΕΚ 363/Β'/2013), και όπως 
συμπληρώθηκε, αποφασίζουμε: 

 
Α. την έγκριση εισαγωγής στο Τιμολόγιο Οικοδομικών Έργων των παρακάτω άρθρων: 
 
46.16 Οπτοπλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους κατακορύφων 

οπών. Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 4662.1 Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους 
οπτόπλινθους κατακόρυφων οπών σύμφωνα με τη μελέτη και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-
03-02-02-00 «Τοίχοι από οπτόπλινθους» σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με 
έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοκονίαμα που παρασκευάζεται 
επί τόπου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας: 
 
46.16.1 Πλινθοδομές πάχους 10 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 25x24x10 cm. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  
Αριθμητικώς: 
 
46.16.2 Πλινθοδομές πάχους 25 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 25x24x25 cm. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: 
Αριθμητικώς: 
 
46.16.3 Πλινθοδομές πάχους 30 cm με δομικά στοιχεία διαστάσεων 25x24x30 cm. 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  
Αριθμητικώς: 

 
72.21.1 Επικεράμωση με κεραμίδια μακεδονίτικου τύπου  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211 
 
Επικεράμωση με κεραμίδια με αυλακώσεις, μακεδονίτικου τύπου, πλήρης με τους 

απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με τη μελέτη 
και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00 «Επικεραμώσεις στεγών». 

 



Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος 
γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία 
τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή 
τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας:  
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  
Αριθμητικώς: 
 
72.21.2 Επικεράμωση με επισμαλτωμένα κεραμίδια μα- κεδονίτικου τύπου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211 Επικεράμωση με κεραμίδια επισμαλτωμένα με αυλα-

κώσεις μακεδονίτικου τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς 
κορυφοκεράμους, σύμφωνα με τη μελέτη και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 150103-05-01-00 
«Επικεραμώσεις στεγών». 

 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος 

γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία 
τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή 
τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας:  
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  
Αριθμητικώς: 
 
72.22.1 Επικεράμωση με κεραμίδια μεσογειακού τύπου  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211  
 
Επικεράμωση με κεραμίδια με αυλακώσεις μεσογειακού τύπου, πλήρης με τους 

απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με τη μελέτη 
και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-01-00 «Επικεραμώσεις στεγών». 

 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος 

γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία 
τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή 
τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας:  
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  
Αριθμητικώς: 
 
72.22.2 Επικεράμωση με επισμαλτωμένα κεραμίδια μεσογειακού τύπου  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7211 
 
Επικεράμωση με κεραμίδια επισμαλτωμένα με αυλακώσεις μεσογειακού τύπου, πλήρης με 

τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με τη 
μελέτη και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 150103-05-01-00 «Επικεραμώσεις στεγών». 

 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος 

γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία 
τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή 
τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας:  
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  
Αριθμητικώς: 

Αριθμ. 
Τιμολ. 

Συνοπτική περιγραφή Άρθρο 
Αναθεώρησης 

Μονάδα Έργα έως 
2.000.000 € 

Έργα άνω των 
2.000.000 € 

Παρατηρήσεις 

    Τιμή Μον. 

(€) 

Εργασία 
χωρίς 
υλικά 

Τιμή 

Μον. 

(€) 

Εργασία 
χωρίς 
υλικά 

 

 46. 
ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ 

       



46.16 Οπτοπλινθοδομές με δι- 
άκενους 
τυποποιημένους 
οπτόπλινθους 
κατακορύ- φων οπών 

       

46.16.0
1 

Πλινθοδομές πάχους 10 
cm με δομικά στοιχεία 
διαστάσεων 25x24x10 
cm 

ΟΙΚ-4662.1 m2 20,78  19,75   

46.16.0
2 

Πλινθοδομές πάχους 25 
cm με δομικά στοιχεία 
διαστάσεων 25x24x25 
cm 

ΟΙΚ-4662.1 m2 43,82  41,58   

46.16.0

3 

Πλινθοδομές πάχους 30 
cm με δομικά στοιχεία 
διαστάσεων 25x24x30 
cm 

ΟΙΚ-4662.1 m2 48,53  44,76   

         

 72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ        

72.21.1 Επικεράμωση με κεραμί-
δια μακεδονίτικου 
τύπου 

ΟΙΚ-7211 m2 21,70  19,20   

72.21.2 Επικεράμωση με επι- 
σμαλτωμένα κεραμίδια 
μακεδονίτικου τύπου 

ΟΙΚ-7211 m2 22,70  20,20   

72.22.1 Επικεράμωση με κεραμί-
δια μεσογειακού τύπου 

ΟΙΚ-7211 m2 21,70  19,20   

72.22.2 Επικεράμωση με επι- 
σμαλτωμένα κεραμίδια 
μεσογειακού τύπου 

ΟΙΚ-7211 m2 22,70  20,20   

 

B. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 


