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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 
 

 

1. Να ιεθζεί ππφςε ε Δγθχθιηνο 17 κε αξ. πξση. Γ.Κ.Π./νηθ./1322/7.9.2016 Τπνπξγνχ ΤΠΟΜΔΓΙ 

“Αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) Διιεληθψλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ ΔΛΟΣ-ΔΣΔΠ”. Όπνπ ζην αλαιπηηθφ ηηκνιφγην αλαθέξεηαη θάπνηα απφ ηηο 59 

ΔΣΔΠ, λα ιεθζεί ππφςε ε σο άλσ εγθχθιηνο πνπ αλαθέξεη ηηο πξνζσξηλά ηζρχνπζεο 

πξνδηαγξαθέο. 

2. Όπνπ ζην ηηκνιφγην θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ αλαγξάθεηαη ππάξρεη αζηεξίζθνο (*), ε ηηκή έρεη 

πξνζαπμεζεί γηα κεηαθνξά θαη απφζεζε ζε θαηάιιειν ρψξν, γηα απφζηαζε 25 ρηιηνκέηξσλ, 

πξνζαχμεζε ηηκήο γηα κεηαθνξά ζε αζηηθέο πεξηνρέο.  

(απφζηαζε ≥5km: 0,21€/m3 * km * 25km = 5,25 €)   

 
3. Δάλ ππάξρεη θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζε πεξηγξαθέο άξζξσλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ απφ 

απηέο πνπ πξνβιέπεη ην ΦΔΚ 1746 Β/19.05.2017 Καλνληζκφο Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ 

Δξγαζηψλ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ, λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ απηέο πνπ πξνβιέπεη ν λένο Καλνληζκφο. 
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1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ 

νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, 

φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο 

κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη 

φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε 

Γεκνπξάηεζεο. 

 Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ 

κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ή κε κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 

 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  πξνθχπηεη ην 

πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ή 

ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά 

θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα 

εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε 

δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

1.1.2 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, 

κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ 

απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ 

κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ 

εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ 

πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο 

απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη 

ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη 

θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) 

θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Ωο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ 

απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή ηνπο. 

1.1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), 

δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο 

Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξέζηκσλ αξγηψλ θ.ιπ.), λπθηεξηλήο 

απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη 

ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ 

νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.1.4 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ 

πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην 

εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
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1.1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ‟ 

φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ 

(ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

 ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ 

ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνχκελνπ θαηά 

πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο 

ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο 

ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε 

θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θ.ιπ. θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν 

πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

 Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην 

(β)  Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί 

πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

1.1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα 

κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

1.1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ 

ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ 

θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, 

ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, 

πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο 

θ.ιπ.) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο 

„‟δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ‟‟ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο 

(κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 

1.1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ 

έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, 

ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη 

απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα 

αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, 

νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ 

Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

 Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε 

εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.1.10 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο θαη 

ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, 

νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη 

ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

 Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

1.1.11  Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 

πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Ω. θ.ιπ.),  
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(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

(ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο 

(ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, 

γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή 

ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε 

αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε 

άιισλ έξγσλ θιπ.). 

1.1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο 

Αξρέο  

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη 

νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ 

πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ 

ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε 

ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο 

θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη 

ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

1.1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, 

πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ 

θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο 

κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην 

αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ 

ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη 

εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ 

πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]),  

1.1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ 

έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη 

δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη‟ αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη 

ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ 

ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

 1.1.15 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

1.1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδφκελσλ κε 

εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο πνηακψλ 

ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε 

πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ 

θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα φζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη 

ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
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1.1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα 

ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ 

εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη 

δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ 

(πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο 

Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

1.1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. πνπ δηαζρίδνπλ 

εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε 

γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη 

πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

1.1.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε 

είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ 

δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, 

εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ 

ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.1.22 Δθ‟ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο 

εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη 

γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε 

δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, 

ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ 

ή αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε 

ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή 

δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.1.23 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή 

αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ 

αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ 

παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ 

θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.25 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο 

ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

1.1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηελ 

Τ.ΓΟΜ. θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην 

ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη 

απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα 

απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 

 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) 

θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο 

δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ 
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έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, 

ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην 

πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ 
εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ 
ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(2) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ 
πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ 
εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθήο 
εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, 
θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνχκελσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, 
θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ  θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, 
νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη 
απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ 
πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ, 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ 
εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα 
πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο ππφςε αθξαίεο επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ 
αζθάιηζε). 

(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ (πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ 
Όξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε κφληκεο θαη 
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα 
ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη 
θαη νη δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη 
επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  
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(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε απηνθηλήησλ 

(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ  

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θφζηνο  έδξαο 
επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ 

Έξγνπ. 

  Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη 

παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο 

είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο 

ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, 

PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα 

ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία 

αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε 

κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ 

Σηκνιφγην. 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ παξφληνο 

ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα 

ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο 

ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε απφθαζε ε ππνρξεσηηθή 

εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή άιιν πξφηππν πνπ ζα 

πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ ΣΟΤ 
ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

2.1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

2.1.1 Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ είηε βάζεη 
κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ βάζεη απηψλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ 
ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εθάζηνηε νξηδφκελσλ αλνρψλ. 

2.1.2 Η Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, πξνθεηκέλνπ 
λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ 
ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ. 

2.1.3 Η πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, 
επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, φπσο 
απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην. 

2.1.4 Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο 
θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ ΔΙΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ 
ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.  

2.1.5 Αλ ην πεξηερφκελν έλφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή 
κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε νη ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην 
πιαίζην άιινπ άξζξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Σηκνιφγην. 

2.1.6 ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ, ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ 
παξφληνο. 

 

2.2 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.2.1  ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ  

Καηάηαξη εδαθών υρ ππορ ηην εκζκατιμόηηηα 

 Ωο "ραιαξά εδάθε" ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά εδάθε πνπ έρνπλ 
πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.  

 Ωο "γαίεο θαη εκίβξαρνο" ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή ακκνραιηθψδε πιηθά, θαζψο 
θαη κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο ηζηκελησκέλα (cemented) ακκνράιηθα, ν καιαθφο, 
θαηαθεξκαηηζκέλνο ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο, θαη γεληθά ηα εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ 
απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα (εθζθαθείο ή πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε 
ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Ωο "βξάρνο"ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ δελ ραιαξσζεί 
πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ (ι.ρ. αεξφζθπξεο ή 
πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ "βξάρνπ"πεξηιακβάλνληαη θαη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο 
πάλσ απφ 0,50 m3. 

 Ωο "ζθιεξά γξαληηηθά"θαη "θξνθαινπαγή"ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί βξαρψδεηο 
ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο θξνθάιεο ή ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο 
αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 150 MPa. Η εθζθαθή ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη δπζρεξήο (δελ 
αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ πξνσζεηψλ ηζρχνο 300 ΗΡ, ε δε απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ είλαη 
κεησκέλε) 

 

2.2.2  ΔΙΓΗ ΚΙΓΚΑΛΔΡΙΑ  

Σα θπξηφηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά) λα 
πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδψζεη ηνπνζεηεκέλα θαη έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία είλαη ηα αθφινπζα: 
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Υειπολαβέρ 

- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο 
ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ) κε ελζσκαησκέλν εηδηθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο θαη έλδεημε θαηάιεςεο (πξάζηλν-
θφθθηλν), φπνπ απαηηείηαη. 

- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο 
ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβψλ θαη ελζσκαησκέλε νπή γηα θχιηλδξν 
θιεηδαξηάο αζθαιείαο. 

- Υεηξνιαβή (γξπιφρεξν) γηα ζηξεπηφ παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα ζηεξέσζεο (κέζα), κε 
κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα ζην πιαίζην ή ζην άιιν θχιιν (δίθπιιν παξάζπξν). 

- Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξφκελα θνπθψκαηα κπξνχηδηλεο ή αλνμείδσηεο ή ραιχβδηλεο ή πιαζηηθέο 
κε θιεηδαξηά αζθαιείαο. 

Κλειδαπιέρ - διαηάξειρ αζθάλιζηρ 

- Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο 

- Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο  

- Κιεηδαξηά αζθαιείαο, ραιχβδηλε, γαιβαληζκέλε θαη ρσλεπηή γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο 

- Ράβδνη (κπάξεο) παληθνχ γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ 

- Υσλεπηφο, ραιχβδηλνο (κπξνχηδηλνο ή γαιβαληζκέλνο) ζχξηεο κε βξαρίνλα (ληίδα) πνπ αζθαιίδεη 
επάλσ - θάησ κέζα ζε δηπιά αληίζηνηρα αληηθξίζκαηα (πιαίζην - θχιιν θαη θχιιν - δάπεδν). 

Μησανιζμοί λειηοςπγίαρ και επαναθοπάρ θςπών 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηξεπηήο ζχξαο ρσξίο 
απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο, ζην άλσ κέξνο ηεο ζχξαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

- Πιάθα ζην θάησ κέξνο ζχξαο γηα πξνζηαζία απφ θηππήκαηα πνδηψλ θηι. 

- Αλαζηνιείο (stoppers) 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ 

- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ 

- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ 

- Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι 

- χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο 

- Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα) 

- Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ 

- Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγφκελσλ ή ζπξφκελσλ ζπξψλ αζθαιείαο, κε Master Key 

- Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ 

- Μεραληζκνί απηφκαησλ ζπξψλ, κε ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνχ, κε 
ζπζθεπή κηθξνθπκάησλ 

Η πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο 

πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο "πεξί Γεκνζίσλ Δξγσλ"δηαηάμεηο, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά 

ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ε δε ηνπνζέηεζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θάζε είδνπο 

θνπθψκαηνο. 
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2.2.3. ΥΡΩΜΑΣΙΜΟΙ  

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηψλ ή ζε κέηξα κήθνπο (m) 
γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά είδνο ρξσκαηηζκνχ. Απφ ηηο 
επηκεηξνχκελεο επηθάλεηεο αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή θελφ θαη απφ ηα γξακκηθά ζηνηρεία θάζε 
αζπλέρεηα πνπ δελ ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε άιιν είδνο ρξσκαηηζκνχ.  

Η εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελψ ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ 
ζηδεξψλ επηθαλεηψλ επηκεηξάηαη αλά kg βάξνπο ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη 
δηαθνξεηηθά. 

Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηα 
αλσηέξσ θαη έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν 
γηα ηα δηάθνξα είδε ρξσκαηηζκψλ.  

Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 
"Δηδηθνί φξνη"ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν "Γεληθνί Όξνη". 

Οη ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε 

πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 5,0 m. Οη ηηκέο γηα 

ρξσκαηηζκνχο πνπ εθηεινχληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν, θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο 

ηηκνινγίνπ, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή φηαλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ.  

ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ ρξσκάησλ, νη δνθηκαζηηθέο 

βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα θηλεηά ηθξηψκαηα ηα νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ηνπ αζρνινχκελνπ ζηηο 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ε εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο 

ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ θιπ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη. 

 

22. ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ  

 Οη πιάγηεο - εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ - κεηαθνξέο ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ θαη 

απνμειψζεσλ ησλ άξζξσλ ηεο ελφηεηαο "22. Καζαηξέζεηο", απφ ηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

κέρξη ηηο ζέζεηο θφξησζεο πξνο κεηαθνξά, ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 

κνλάδνο. 

  Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 θαη 22.62 

απνδεκηψλνληαη νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ φηαλ γίλνληαη κεκνλσκέλα θαη δηαηεξείηαη ην 

ζηνηρείν ην νπνίν ζπλήζσο επηθαιχπηνπλ (ηνίρνο, πιάθα, ππνζηχισκα, νξνθή, δάπεδν θιπ).  

 Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.30, 22.35 θαη 22.40 απνδεκηψλνληαη νη εξγαζίεο δηάλνημεο νπψλ ρσξίο ηα 

ζπλήζε δηαηξεηηθά κέζα θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο απιψλ δηαηξήζεσλ κε ηα κέζα απηά 

γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζπλδεηηθψλ κέζσλ ζηεξέσζεο, αγθπξψζεσλ, βιήηξσλ θιπ. 

 

 10.  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

Σα άξζξα ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ έρνπλ εθαξκνγή κόλνλ γηα ηηο κεηαθνξέο πιηθώλ (θαη όρη ηωλ 
πξνϊόληωλ εθζθαθώλ, νη νπνίεο ξπζκίδνληαη ζηα αληίζηνηρα απηώλ θεθάιαηα) ζε πεξηπηώζεηο δπζπξνζίηωλ 
θαη εηδηθώλ έξγωλ.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο απαηηείηαη πιήξεο ηεθκεξίωζε ζε επίπεδν Μειέηεο.  

ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο νη δαπάλεο θνξηνεθθόξηωζεο -κεηαθνξάο ηωλ πιηθώλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο 
ζηηο νηθείεο ηηκέο κνλάδνο, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία άξζξα. 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Α.  Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] παξαπιεύξωο ηεο 

αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά 
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πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 

Η Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε βάζε ηα 
ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο ηηκέο 
κνλάδαο ζε €/m

3
.km 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δθηφο πφιεσο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Πξφζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 

θνξηνεθθφξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο 

ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 

εθζθαθέο) 

0,03 

 
Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ηωλ άξζξωλ ηνπ 

παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά κέηξα (m
3
), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ 

θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν. ε θακία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή 

νπνηαδήπνηε άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m
3
 θάζε 

εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην (ΝΔΣ ΟΙΚ), πξνζηίζεηαη 

ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε 

θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ 

έξγνπ). 

Β. ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [**] παξαηίζεηαη ε ηηκή 

πνπ αλαινγεί ζηελ θαζαξή εξγαζία (θαηνύξα) θαη ηα βνεζεηηθά πιηθά. Οηαλ δηαθνξνπνηνύληαη ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ θπξίωλ ελζωκαηνπκέλωλ πιηθώλ, έλαληη απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Πεξηγξαθηθό Αξζξν, ε Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζαξκόδεη αλάινγα ηηο ηηκέο εθαξκνγήο 

(πεξηπηώζεηο μπιείαο, θαξακηθώλ πιαθηδίωλ θαη καξκάξωλ δηαθόξωλ θαηεγνξηώλ θαη πνηνηήηωλ). 

 
 



12 
 

ΓΗΜΟ ΓΛΤΦΑΓΑ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

Έπγο: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ 
ΤΓΙΔΙΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΚΑΙ ΣΗΝ 
ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΑμεΑ ΣΙ ΥΟΛΙΚΔ 
ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΓΛΤΦΑΓΑ  
απ.μελ. 72/2020 

ΓΙΑΓΟΥΟΤ ΠΑΤΛΟΤ 42  Θέζη: ΓΗΜΟ ΓΛΤΦΑΓΑ 

 
 
 

Σιμολόγιο Μελέηηρ  
 

 

A.T.: 001  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 10.7.1  Φοπηοεκθοπηώζειρ - Μεηαθοπέρ. Μεηαθοπέρ με αςηοκίνηηο δια μέζος 

οδών καλήρ βαηόηηηαρ  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 1136  100,00%  
 
      Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο. 
 
Δπί νδνχ επηηξέπνπζαο ηαρχηεηα άλσ ησλ 40 km/h 
 
Σηκή αλά ηνλνρηιηφκεηξν (ton.km)    
( 1 tkm )  Σνλλνρηιηφκεηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ):  ΣΡΙΑΝΣΑ  ΠΔΝΣΔ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 0,350      
 

A.T.: 002  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 20.40  Υυμαηοςπγικέρ επγαζίερ κηιπιακών έπγυν. Υειπονακηική διακίνηζη 

πποφόνηυν εκζκαθών και καηεδαθίζευν.   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 2177  100,00%  
 
      Υεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε πξντφλησλ εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ κε δεκπίιη, ηδηβηέξα, 
κνλφηξνρν θαη ινηπά παξεκθεξή κέζα, αλά δεθάκεηξν κέζεο νξηδφληηαο απφζηαζεο. Η απφζηαζε ηεο θαζ' 
χςνο κεηαθνξάο αλάγεηαη ζε νξηδφληηα κε ζπληειεζηή πξνζαχμεζεο 2,0. 
 
 Σηκή αλά ηφλν θαη δεθάκεηξν (ton x 10 m)    
( 1 t 10m )  Σνλλνδεθάκεηξα  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΠΔΝΣΔ  ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 5,60      
 

A.T.: 003  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 20.41  Υυμαηοςπγικέρ επγαζίερ κηιπιακών έπγυν. Γιακίνηζη πποφόνηυν 

εκζκαθών και καηεδαθίζευν με διάθοπα μέζα πλήν αςηοκινήηυν.   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 2178  100,00%  
 
      Γηαθίλεζε πξνο απφξξηςε πάζεο θχζεσο πξντφλησλ εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ κε 
ρξήζε δηηξφρνπ ή ειαθξψλ εξγνηαμηαθψλ νρεκάησλ εκπξνζζίαο αλαηξνπήο (mini dumpers), εληφο ηνπ 
εξγνηαμίνπ ή κέρξη ηνπ νξίνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ή θαζνξίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία. Η ηηκή 
έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζε πεξηπηψζεηο ζεκαληηθήο έθηαζεο πιαγίσλ κεηαθνξψλ, κεηά απφ πιήξε 
ηεθκεξίσζε. 
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 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν θαη εθαηνληάκεηξν (m³ x 100 m) ζε φγθν νξχγκαηνο    
( 1 t 100m )  Σνλλνεθαηφκεηξα  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΤΟ  ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 2,20      
 

A.T.: 004  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 22.10.1  Καθαιπέζειρ. Καθαίπεζη ζηοισείυν καηαζκεςών από άοπλο 

ζκςπόδεμα. Με σπήζη ζςνήθοςρ κποςζηικού εξοπλιζμού  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 2226  100,00%  
 
      Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ζε 
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ. 
πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ 
ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ, ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγέζσλ 
ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
15-02-01-01 ''Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα''. 
 
Δθαξκνγή ζπλήζσλ ηερληθψλ θαζαίξεζεο κε ρξήζε πδξαπιηθήο ζθχξαο ζε ζπλδπαζκφ ή κε κε πηζηνιέηα 
πεπηεζκέλνπ αέξα θαη ζπλαθή εμνπιηζκφ.  
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο    
( 1 m3 )  Κπβηθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 33,25  [*] (28+5,25)  
 

A.T.: 005  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 22.21.1  Καθαιπέζειρ. Καθαίπεζη επιζηπώζευν ηοίσυν πανηόρ ηύπος. Υυπίρ να 

καηαβάλλεηαι πποζοσή για ηην εξαγυγή ακεπαίυν πλακών  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 2238  100,00%  
 
      Καζαίξεζε πιαθηδίσλ ηνίρσλ παληφο ηχπνπ (πνξζειάλεο, θεξακεηθψλ θιπ), θαζψο θαη πιαθψλ 
καξκάξνπ νπνηνπδήπνηε πάρνπο, κε ην θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηνδήπνηε χςνο. 
πκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ησλ απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ 
θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε.  
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)    
( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΔΔΡΑ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 4,50      
 

 

A.T.: 

 

006  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 22.30.3  Καθαιπέζειρ. Γιάνοιξη οπών, θυλεών, ή ανοιγμάηυν ζε πλινθοδομέρ. 

Για οπέρ επιθανείαρ άνυ ηυν 0,12 m² και έυρ 0,25 m²  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 2261.Γ  100,00%  
 
      Γηάλνημε νπήο, θσιηάο ή δηακφξθσζε αλνίγκαηνο (ζχξαο, παξαζχξνπ θιπ) ζε νπηνπιηλζνδνκέο 
νπνηνπδήπνηε πάρνπο θαη ηχπνπ, κε ή ρσξίο επίρξηζκα, ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ. 
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πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα ή πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο, ε εξγαζία 
κφξθσζεο ησλ παξεηψλ ηεο νπήο ή ησλ παξαζηάδσλ (ιακπάδσλ) ηνπ αλνίγκαηνο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζηηο ζέζεηο θνξηψζεσο.  
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΝΓΔΚΑ  ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 11,20      
 

A.T.: 007  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 22.30.8  Καθαιπέζειρ. Γιάνοιξη οπών, θυλεών, ή ανοιγμάηυν ζε πλινθοδομέρ. 

Για ανοίγμαηα επιθανείαρ άνυ ηυν 2,00 m² και έυρ 2,50 m²  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 2264.1.Γ  100,00%  
 
      Γηάλνημε νπήο, θσιηάο ή δηακφξθσζε αλνίγκαηνο (ζχξαο, παξαζχξνπ θιπ) ζε νπηνπιηλζνδνκέο 
νπνηνπδήπνηε πάρνπο θαη ηχπνπ, κε ή ρσξίο επίρξηζκα, ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ. 
πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα ή πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο, ε εξγαζία 
κφξθσζεο ησλ παξεηψλ ηεο νπήο ή ησλ παξαζηάδσλ (ιακπάδσλ) ηνπ αλνίγκαηνο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζηηο ζέζεηο θνξηψζεσο.  
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΝΝΙΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 39,00      
 

A.T.: 008  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 22.45  Καθαιπέζειρ. Αποξήλυζη ξςλίνυν ή ζιδηπών κοςθυμάηυν.   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 2275  100,00%  
 
      Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε αθαίξεζε ησλ θχιισλ θαη 
πξεβαδηψλ, ε απειεπζέξσζε ηνπ ηεηξαμχινπ ή ηνπ πιαηζίνπ απφ ηα ζηδεξά ζηεξίγκαηα (ηδηλέηηα) κε 
πξνζνρή γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ, θαη ε κεηαθνξά πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε.  
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) αθξνηάηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεηξαμχινπ ή πιαηζίνπ    
( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΔΚΑ ΔΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 16,80      
 

A.T.: 009  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 32.5.4  Υαλικοδέμαηα - Γαπμπιλοδέμαηα. κςποδέμαηα μικπών έπγυν. Για 

καηαζκεςέρ από ζκςπόδεμα καηηγοπίαρ C16/20  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 3214  100,00%  
 
      Παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο κηθξψλ έξγσλ επί ηφπνπ, κε θνξεηνχο αλακηθηήξεο ζθπξνδέκαηνο ή 
απηνθηλνχκελεο κπεηνληέξεο, πνηφηεηαο έσο C16/20, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ηερλνινγίαο 
ζθπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ 
επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο 
ησλ θαινππηψλ.  
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Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία αλάκημεο, νη πάζεο θχζεσο 
πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε εξγαζία δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζεο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν 
εξγαζίαο. Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. Ωο κηθξά έξγα ζεσξνχληαη ηα έξγα κε εκεξήζηα απαίηεζε 
κέρξη 50 m³ ζθπξνδέκαηνο. Γηα κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο, ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ην άξζξν 32.02. 
  
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³).    
( 1 m3 )  Κπβηθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΙ     
 (Απιθμηηικώρ): 106,00      
 

A.T.: 010  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 32.25.3  Υαλικοδέμαηα - Γαπμπιλοδέμαηα. Πποζαύξηζη ηιμήρ ζκςποδέμαηορ 

οποιαζδήποηε καηηγοπίαρ, όηαν ηο ζύνολο ηηρ σπηζιμοποιούμενηρ 
ποζόηηηαρ δεν ςπεπβαίνει ηα 30,00 m³. Για καηαζκεςέρ από ζκςπόδεμα 
καηηγοπίαρ C16/20  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 3223.Α.5  100,00%  

 
      Πξνζαχμεζε ηηκήο ζθπξνδέκαηνο, νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηαο, φηαλ ε ζπλνιηθή πνζφηεηα 
γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ή πνηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην έξγν δελ ππεξβαίλεη ηα 30,00 m³, ιφγσ 
ππναπαζρφιεζεο κεραλεκάησλ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ.  
 
Η ηηκή απηή εθαξκφδεηαη γηα κεκνλσκέλεο θαηαζθεπέο πνπ ν φγθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 30.00 m³ ζηελ 
ζπλνιηθή πξνκέηξεζε ηνπ έξγνπ ή απνηειεί κεκνλσκέλν επίπεδν ή ζηνηρείν θαηαζθεπήο (πρ δψκα θιπ) 
πνπ δελ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί καδί κε άιια. 
 
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³).    
( 1 m3 )  Κπβηθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΔΚΑ ΔΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 16,80      
 

A.T.: 011  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 38.2  Ξςλόηςποι -Οπλιζμοί. Ξςλόηςποι σςηών μικποκαηαζκεςών.   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 3811  100,00%  
 
      Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ γεληθψο δελ απαηηνχλ ηθξηψκαηα γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπο 
(π.ρ. θξεαηίσλ, επηζηέςεσλ ηνίρσλ, βαζκίδσλ, πεξηδσκάησλ εκβαδνχ κέρξη 0,30 m² θιπ), ζε νπνηαδήπνηε 
ζηάζκε ππφ ή ππέξ ην έδαθνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 ''Καινχπηα θαηαζθεπψλ 
απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)''. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε εξγαζία 
αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ 
πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ,  
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) αλαπηχγκαηνο επηθαλείαο.    
( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΙΚΟΙ ΓΤΟ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 22,50      
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A.T.: 012  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 38.20.2  Ξςλόηςποι -Οπλιζμοί. Υαλύβδινοι οπλιζμοί ζκςποδέμαηορ. Υαλύβδινοι 

οπλιζμοί καηηγοπίαρ B500C  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο δηαηνκψλ, 
θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, 
πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 
νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΠΔΣΔΠ 01-02-01-00 ''Υαιχβδηλνο νπιηζκφο 
ζθπξνδεκάησλ'' 
 
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο 
έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 
 
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. 
Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε 
κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  
 
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, 
ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε 
αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα 
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 
 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008. 
ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη 
δπγνινγίνπ. 
 
ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 
- Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη 
ελαιιάμ  
- Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  
- Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ 
πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 
- Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.  
- Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα 
απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 
- Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν  (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.    
( 1 Kg )  Υηιηφγξακκν (Κηιφ)  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΝΑ  ΚΑΙ ΔΠΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 1,07      
 

A.T.: 013  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 38.20.3  Ξςλόηςποι -Οπλιζμοί. Υαλύβδινοι οπλιζμοί ζκςποδέμαηορ. Γομικά 

πλέγμαηα B500C  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 3873  100,00%  
 
      Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο δηαηνκψλ, 
θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, 
πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 
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νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΠΔΣΔΠ 01-02-01-00 ''Υαιχβδηλνο νπιηζκφο 
ζθπξνδεκάησλ'' 
 
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο 
έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 
 
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. 
Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε 
κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  
 
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, 
ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε 
αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα 
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 
 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008. 
ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη 
δπγνινγίνπ. 
 
ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 
- Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη 
ελαιιάμ  
- Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  
- Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ 
πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 
- Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.  
- Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα 
απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 
- Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν  (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.    
( 1 Kg )  Υηιηφγξακκν (Κηιφ)  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΝΑ  ΚΑΙ ΔΝΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 1,01      
 

A.T.: 014  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 54.50  Πόπηερ - Παπάθςπα - Ταλοζηάζια από ξςλεία. Θύπα ππεζζαπιζηή 

ξύλινη δπομική με ελαζηικό παπέμβςζμα.   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 5446.1  100,00%  
 
      Γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο μπιίλσλ ηνηρσκάησλ ηεο ελφηεηαο 54 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη 
αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 
 
α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη  νη αθφινπζεο εξγαζίεο θαη πιηθά: 
- Οια ηα απαηηνχκελα ζπλδεηηθά κέζα, φπσο γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαξθηά, μπιφβηδεο, μπινπξγηθέο 
θφιιεο, γαιβαληζκέλα κεηαιιηθά εηδηθά ηεκάρηα θαη ζηεξίγκαηα, βχζκαηα ρεκηθά ή εθηνλνχκελα θιπ. 
- Η πξνζηαζία ηεο μπιείαο απφ ηα έληνκα. 
- Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα ζηεγαλφηεηαο, απφζβεζεο θξαδαζκψλ ή θξνχζεσλ απφ νπνηνδήπνηε 
ζπλζεηηθφ πιηθφ, νη καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ (αθξπιηθέο, ζηιηθφλεο, πνιπνπξαηζάλεο θιπ),   
- Σα ζηεξίγκαηα ηεο θάζζαο (ηξία αλά νξζνζηάηε θαη ηνπιάρηζηνλ έλα ζην παλσθάζη γηα ηα δίθπιια 
θνπθψκαηα ) απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλε ιάκα δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 2x30 mm, καδί κε ηελ 
ηζηκεληνθνλία ή αλάινγν πιηθφ ζηήξημεο ηεο θάζζαο, 
- Οη ζχλδέζκνη αθακςίαο γηα ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ κέρξη ηε πήμε ησλ θνληακάησλ 
ζηήξημεο, 
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- Σα πεξηζψξηα (πεξβάδηα) δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 12x50 mm, ή εκηθπθιηθφ αξκνθάιππηξν δηαζηάζεσλ 
ηνπιάρηζηνλ 2,5x2,5 mm (εθηφο αλ νξίδνληαη κεγαιχηεξα ζηα επηκέξνπο άζξα), 
- Oη ελδερφκελεο ζθνηίεο ζθξάγηζεο ζην θαησθάζη, ζηα θνπθψκαηα κε πνδηά, 
- Oη πξνδηακνξθσκέλεο ζην εξγαζηήξην ππνδνρέο ζηξνθέσλ, θιεηδαξηψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ, 
- Η ζήκαλζε ησλ θχιισλ γηα ηελ κνλνζήκαληε αληηζηνίρεζή ηνπο, 
- Σα ελδερφκελα μχιηλα θαησθάζηα,  
- Οη ςεπηφθαζεο (αλ αθαηξνχληαη επηηξέπεηαη λα είλαη απφ κνξηνζαλίδα 25 mm ελψ αλ παξακέλνπλ ζα 
είλαη απφ εκπνηηζκέλε μπιεία πάρνπο 22 mm) θαη ε ζηήξημή ηνπο, 
- Σα ελδερφκελα περάθηα ζπγθξάηεζεο παινπηλάθσλ, 
- Σα πιηθά πιήξσζεο πξεζζαξηζηψλ θχιισλ (πεηξνβάκβαθαο θιπ) 
- Οια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία αλάξηεζεο, ιεηηνπξγίαο, ζηήξημεο, ζηξνθήο θαη γεληθά ηεο αζθάιηζεο θαη 
θίλεζήο ησλ θνπθσκάησλ, εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν ή αλαθέξνληαη ξεηά 
ζην αληίζηνηρν άξζξν,  
β) ηηο ηηκέο κνλάδαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε (εθηφο αλ νξίδεηαη ξεηά ζην αληίζηνηρν άξζξν): 
- γηα θιείζξα, ρεηξνιαβέο, ζχξηεο,  
- γηα ελδερφκελα εηδηθά κεηαιιηθά θαησθάζηα, 
γ) Οη ηηκέο κνλάδαο (Σ1) ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ θαη γηα κεηαβνιέο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο βαζηθήο δνκηθήο 
μπιείαο ηνπ θνπθψκαηνο κέρξη 10%. Πέξαλ ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ απηνχ, ε αληίζηνηρε ηηκή (T2) ζα 
πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηνπ ηχπνπ: 
Σ2 = Σ1 x (V2 / [1,10 x V1]), φπνπ V1 ν αξρηθφο ζπκβαηηθά πξνβιεπφκελνο ζην ηηκνιφγην φγθνο μπιείαο θαη 
V2 ν λένο. 
 
 
Θχξα πξεζζαξηζηή μχιηλε δξνκηθή, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-01-00 ''Ξχιηλα 
θνπθψκαηα'', απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο πνηφηεηαο UNSORTED, κε θάζζα πιάηνπο έσο 13 cm, 
κνλφθπιιε ή δίθπιιε κε θχιια πιήξε ή κε θεγγίηε, ζπλνιηθνχ πάρνπο 50 mm, κε ζθειεηφ απφ 
ηξαβέξζεο, νξζνζηάηεο, ηειάξα θ.ιπ ζπλνιηθνχ πιάηνπο 75 cm θαη πάρνπο 42 mm κε ελίζρπζε ζην χςνο 
ηεο θιεηδαξηάο κε μχιν δηαζηάζεσλ 4x5x40 cm απφ ιεπθή μπιεία αξίζηεο πνηφηεηαο, εζράξα 
δηαζηαπξνπκέλσλ κηζνράξαθησλ πήρεσλ, δηαηνκήο 35x15 cm κε θελά 10x10 cm θαη θφληξα - πιαθέ 
πάρνπο 4 mm, πεξηζψξηα (πεξβάδηα) 2x5,5 cm, αξκνθάιππηξα κε δηαηνκή κεγαιχηεξε ηεηαξηνθχθινπ, 
αξκνθάιππηξα θχιισλ (κπηλί) δηαζηάζεσλ 40x10 mm, κε ειαζηηθφ ερνκνλσηηθφ παξέκβπζκα - 
αεξνθξαγή πεξηκεηξηθά ηνπ θνπθψκαηνο, κε κεληεζέδεο θαη ινηπά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο βαξέσο ηχπνπ 
(εθηφο απφ ηηο θιεηδαξηέο θαη ηηο ρεηξνιαβέο), ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαζψο θαη ηελ εξγαζία θαηαζθεπήο, 
ζηεξέσζεο θαη ηνπνζέηεζεο.  
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²).    
( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΚΑΣΟΝ ΔΙΚΟΙ ΔΝΝΙΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 129,00      
 

A.T.: 015  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 54.75  Πόπηερ - Παπάθςπα - Ταλοζηάζια από ξςλεία. Δνηοισιζμένερ νηοςλάπερ.   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 5472.1  100,00%  
 
 
      Γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο μπιίλσλ ηνηρσκάησλ ηεο ελφηεηαο 54 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη 
αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 
 
α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη  νη αθφινπζεο εξγαζίεο θαη πιηθά: 
- Οια ηα απαηηνχκελα ζπλδεηηθά κέζα, φπσο γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαξθηά, μπιφβηδεο, μπινπξγηθέο 
θφιιεο, γαιβαληζκέλα κεηαιιηθά εηδηθά ηεκάρηα θαη ζηεξίγκαηα, βχζκαηα ρεκηθά ή εθηνλνχκελα θιπ. 
- Η πξνζηαζία ηεο μπιείαο απφ ηα έληνκα. 
- Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα ζηεγαλφηεηαο, απφζβεζεο θξαδαζκψλ ή θξνχζεσλ απφ νπνηνδήπνηε 
ζπλζεηηθφ πιηθφ, νη καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ (αθξπιηθέο, ζηιηθφλεο, πνιπνπξαηζάλεο θιπ),   
- Σα ζηεξίγκαηα ηεο θάζζαο (ηξία αλά νξζνζηάηε θαη ηνπιάρηζηνλ έλα ζην παλσθάζη γηα ηα δίθπιια 
θνπθψκαηα ) απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλε ιάκα δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 2x30 mm, καδί κε ηελ 
ηζηκεληνθνλία ή αλάινγν πιηθφ ζηήξημεο ηεο θάζζαο, 
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- Οη ζχλδέζκνη αθακςίαο γηα ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ κέρξη ηε πήμε ησλ θνληακάησλ 
ζηήξημεο, 
- Σα πεξηζψξηα (πεξβάδηα) δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 12x50 mm, ή εκηθπθιηθφ αξκνθάιππηξν δηαζηάζεσλ 
ηνπιάρηζηνλ 2,5x2,5 mm (εθηφο αλ νξίδνληαη κεγαιχηεξα ζηα επηκέξνπο άζξα), 
- Oη ελδερφκελεο ζθνηίεο ζθξάγηζεο ζην θαησθάζη, ζηα θνπθψκαηα κε πνδηά, 
- Oη πξνδηακνξθσκέλεο ζην εξγαζηήξην ππνδνρέο ζηξνθέσλ, θιεηδαξηψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ, 
- Η ζήκαλζε ησλ θχιισλ γηα ηελ κνλνζήκαληε αληηζηνίρεζή ηνπο, 
- Σα ελδερφκελα μχιηλα θαησθάζηα,  
- Οη ςεπηφθαζεο (αλ αθαηξνχληαη επηηξέπεηαη λα είλαη απφ κνξηνζαλίδα 25 mm ελψ αλ παξακέλνπλ ζα 
είλαη απφ εκπνηηζκέλε μπιεία πάρνπο 22 mm) θαη ε ζηήξημή ηνπο, 
- Σα ελδερφκελα περάθηα ζπγθξάηεζεο παινπηλάθσλ, 
- Σα πιηθά πιήξσζεο πξεζζαξηζηψλ θχιισλ (πεηξνβάκβαθαο θιπ) 
- Οια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία αλάξηεζεο, ιεηηνπξγίαο, ζηήξημεο, ζηξνθήο θαη γεληθά ηεο αζθάιηζεο θαη 
θίλεζήο ησλ θνπθσκάησλ, εθηφο απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν ή αλαθέξνληαη ξεηά 
ζην αληίζηνηρν άξζξν,  
β) ηηο ηηκέο κνλάδαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε (εθηφο αλ νξίδεηαη ξεηά ζην αληίζηνηρν άξζξν): 
- γηα θιείζξα, ρεηξνιαβέο, ζχξηεο,  
- γηα ελδερφκελα εηδηθά κεηαιιηθά θαησθάζηα, 
γ) Οη ηηκέο κνλάδαο (Σ1) ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ θαη γηα κεηαβνιέο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο βαζηθήο δνκηθήο 
μπιείαο ηνπ θνπθψκαηνο κέρξη 10%. Πέξαλ ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ απηνχ, ε αληίζηνηρε ηηκή (T2) ζα 
πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηνπ ηχπνπ: 
Σ2 = Σ1 x (V2 / [1,10 x V1]), φπνπ V1 ν αξρηθφο ζπκβαηηθά πξνβιεπφκελνο ζην ηηκνιφγην φγθνο μπιείαο θαη 
V2 ν λένο. 
 
 
Δληνηρηζκέλεο ληνπιάπεο, κε ηππνπνηεκέλεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-09-01-00 
''Δληνηρηζκέλα ή ζηαζεξά έπηπια '', βάζνπο 60 cm, απφ κνξηνζαλίδα (MDF) κε επέλδπζε κειακίλεο ή 
θνξκάηθαο, ''θνπηηαζηέο'', κε θχιια αλαξηεκέλα κε ζηξνθείο επηπινπνηίαο θαη γεληθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά 
θαηαζθεπήο θαη εξγαζία ζπλαξκνιφγεζεο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο.  
 
Σα ζπξηάξηα, ηα ξάθηα, νη θξεκάζηξεο θαη ινηπφο εμνπιηζκφο ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο. 
  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) φςεο    
( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΚΑΣΟΝ ΓΩΓΔΚΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 112,00      
 

A.T.: 016  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 56.7  Δπμάπια - Πάγκοι, κηλ. Ράθια ή συπίζμαηα πάσοςρ 18 mm από MDF.   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 5606  100,00%  
 
      Ράθηα ή ρσξίζκαηα πάρνπο 18mm απφ MDF άξηζηεο πνηφηεηαο επελδπκέλν κε κειακίλε, νηνπδήπνηε 
πιάηνπο θαη κήθνπο θαη νηνπδήπνηε ζρεδίνπ, κε ηειείσκα ζε φια ηα εκθαλή ζφθνξα κε ισξίδα PVC 
πάρνπο 3 mm, θαη γεληθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη εξγαζία γηα πιήξε θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζε 
ηνίρνπο, ληνπιάπηα ή εξκάξηα (φηαλ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ εξκαξίσλ), ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-09-01-00 ''Δληνηρηζκέλα ή ζηαζεξά έπηπια ''. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο φςεο    
( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Απιθμηηικώρ): 45,00      
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A.T.: 017  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 64.10.2  Κςγκλιδώμαπαηα ζιδηπά - Πεπιθπάγμαηα. Κιγκλιδώμαηα από 

ζιδηποζυλήνερ μαύποςρ. Από ζιδηποζυλήνερ μαύποςρ Φ 1 1/2 ''  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 6412  100,00%  
 
      Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θηγθιηδψκαηνο απινχ απφ νξηδφληηα ηκήκαηα θαη νξζνζηάηεο απφ 
ζηδεξνζσιήλεο καχξνπο, κε φια ηα εηδηθά θνριησηά ηεκάρηα θαη γεληθά ζηδεξνζσιήλεο, εηδηθά ηεκάρηα, 
αληηζθσξηαθή επίζηξσζε κε βαθή βάζεσο ςεπδαξγχξνπ ζε δχν ζηξψζεηο, θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο 
ηνπνζέηεζεο θαη ηειηθνχ ρξσκαηηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ βαθήο).  
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)    
( 1 κκ )  Μέηξν Μήθνπο  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΔΚΑ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 13,50      
 

A.T.: 018  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 64.10.3  Κςγκλιδώμαηα ζιδηπά - Πεπιθπάγμαηα. Κιγκλιδώμαηα από 

ζιδηποζυλήνερ μαύποςρ. Από ζιδηποζυλήνερ μαύποςρ Φ 2''  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 6413  100,00%  
 
      Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θηγθιηδψκαηνο απινχ απφ νξηδφληηα ηκήκαηα θαη νξζνζηάηεο απφ 
ζηδεξνζσιήλεο καχξνπο, κε φια ηα εηδηθά θνριησηά ηεκάρηα θαη γεληθά ζηδεξνζσιήλεο, εηδηθά ηεκάρηα, 
αληηζθσξηαθή επίζηξσζε κε βαθή βάζεσο ςεπδαξγχξνπ ζε δχν ζηξψζεηο, θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο 
ηνπνζέηεζεο θαη ηειηθνχ ρξσκαηηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ βαθήο).  
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)    
( 1 κκ )  Μέηξν Μήθνπο  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΔΚΑ ΔΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 16,80      
 

A.T.: 019  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 73.16.1  Δπιζηπώζειρ - Δπενδύζειρ. Δπιζηπώζειρ με πλάκερ ηζιμένηος. 

Δπιζηπώζειρ με πλάκερ ηζιμένηος πλεςπάρ 21 - 30 cm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 7317  100,00%  
 
      Δπηζηξψζεηο κε πιαθψλ ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm θαη πάρνπο 3 έσο 5 cm,  θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
1338, κε αξκνχο πιάηνπο έσο 5 mm, επί ππνζηξψκαηνο πάρνπο 2 cm, απφ ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 
350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m³ αζβέζηνπ, κε ηα πιηθά, πιάθεο, ηζηκεληνθνλίακα θιπ επί ηφπνπ θαη ηελ 
εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)    
( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΔΚΑ ΔΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 16,80      
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A.T.: 020  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 73.33.1  Δπιζηπώζειρ - Δπενδύζειρ. Δπιζηπώζειρ δαπέδυν με κεπαμικά 

πλακίδια. Δπιζηπώζειρ δαπέδυν με πλακίδια GROUP 4, διαζηάζευν 
20x20 cm  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 7331  100,00%  

 
      Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, έγρξσκα, 
πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε ''GROUP 4'', δηαζηάζεσλ 20x20 cm, 
νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-02-00 
''Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο''.   
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ κε αξκνχο 1 έσο 2 mm, ζε 
ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, ή κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, ζπκβαηή 
κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, καχξνπ 
ρξψκαηνο, ή κε εηδηθν πιηθφ πιεξψζεσο ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα θαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο 
ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ.  
 
 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά πάζεο 
θχζεσο επί ηφπνπ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)    
( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΝΑ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 31,50      
 

A.T.: 021  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 73.33.2  Δπιζηπώζειρ - Δπενδύζειρ. Δπιζηπώζειρ δαπέδυν με κεπαμικά 

πλακίδια. Δπιζηπώζειρ δαπέδυν με πλακίδια GROUP 4, διαζηάζευν 
30x30 cm  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 7331  100,00%  

 
      Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, έγρξσκα, 
πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε ''GROUP 4'', δηαζηάζεσλ 20x20 cm, 
νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-02-00 
''Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο''.   
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ κε αξκνχο 1 έσο 2 mm, ζε 
ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, ή κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, ζπκβαηή 
κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, καχξνπ 
ρξψκαηνο, ή κε εηδηθν πιηθφ πιεξψζεσο ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα θαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο 
ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ.  
 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά πάζεο 
θχζεσο επί ηφπνπ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)    
( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 33,50      
 

A.T.: 022  
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ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 73.34.1  Δπιζηπώζειρ - Δπενδύζειρ. Δπενδύζειρ ηοίσυν με κεπαμικά πλακίδια 
GROUP 1. Δπενδύζειρ ηοίσυν με πλακίδια GROUP 1, διαζηάζευν 
20x20 cm  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 7326.1  100,00%  

 
      Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα εθπαισκέλα, ρξσκαηηζηά, αληνρήο ζε απφηξηςε ''GROUP 1'', 
νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-02-00 ''Δπελδχζεηο κε 
θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο''.  
 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ, κε αξκνχο 1 έσο 2 mm, ζε ζηξψζε 
ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, κε πξφζκηθην βειηησηηθφ ηεο πξφζθπζεο κε ηελ επηθάλεηα 
εθαξκνγήο, ή κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ε 
πιήξσζε ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, καχξνπ ρξψκαηνο, ην αξκνιφγεκα κε 
ιεπθφ ηζηκέλην, ή κε εηδηθφ πιηθφ ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα, ν επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ ηειηθψλ 
επηθαλεηψλ ηνπ ηνίρνπ θαη ε δηακφξθσζε νπψλ γηα ηελ δηέιεπζε πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ, δηαθνπηψλ, 
ξεπκαηνδνηψλ θ.ιπ.  
 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά πάζεο 
θχζεσο επί ηφπνπ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m² 
 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά πάζεο 
θχζεσο επί ηφπνπ.    
( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 33,50      
 

A.T.: 023  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 73.34.2  Δπιζηπώζειρ - Δπενδύζειρ. Δπενδύζειρ ηοίσυν με κεπαμικά πλακίδια 

GROUP 1. Δπενδύζειρ ηοίσυν με πλακίδια GROUP 1, διαζηάζευν 
30x30 cm  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 7326.1  100,00%  

 
      Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα εθπαισκέλα, ρξσκαηηζηά, αληνρήο ζε απφηξηςε ''GROUP 1'', 
νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-02-00 ''Δπελδχζεηο κε 
θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο''.  
 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ, κε αξκνχο 1 έσο 2 mm, ζε ζηξψζε 
ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, κε πξφζκηθην βειηησηηθφ ηεο πξφζθπζεο κε ηελ επηθάλεηα 
εθαξκνγήο, ή κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ε 
πιήξσζε ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, καχξνπ ρξψκαηνο, ην αξκνιφγεκα κε 
ιεπθφ ηζηκέλην, ή κε εηδηθφ πιηθφ ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα, ν επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ ηειηθψλ 
επηθαλεηψλ ηνπ ηνίρνπ θαη ε δηακφξθσζε νπψλ γηα ηελ δηέιεπζε πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ, δηαθνπηψλ, 
ξεπκαηνδνηψλ θ.ιπ.  
 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά πάζεο 
θχζεσο επί ηφπνπ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m² 
 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε ηα πιηθά πάζεο 
θχζεσο επί ηφπνπ.    
( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΡΙΑΝΣΑ ΔΞΙ     
 (Απιθμηηικώρ): 36,00      
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A.T.: 024  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 73.36.1  Δπιζηπώζειρ - Δπενδύζειρ. Δπιζηπώζειρ δαπέδυν και πεπιθώπια με 

ηζιμενηοκονίαμα ζε ηπειρ ζηπώζειρ. Δπιζηπώζειρ ηζιμενηοκονίαρ 
πάσοςρ 3,0 cm  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 7335  100,00%  

 
      Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη θαηαζθεπέο πεξηζσξίσλ κε ηζηκεληνθνλίακα κε δχν ζηξψζεηο 
ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ κε άκκν ρνλδξφθνθθε θαη ηξίηε ζηξψζε κε παηεηφ 
ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ κε ιεπηνθφθθε άκκν.  
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)    
( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΔΚΑ ΟΚΣΩ     
 (Απιθμηηικώρ): 18,00      
 

A.T.: 025  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 77.10  Υπυμαηιζμοί. Τδποσπυμαηιζμοί επιθανειών ζκςποδέμαηορ ή 

ηζιμενηοκονιάμαηορ με ακπςλικό ςδαηοδιαλςηό ηζιμενηόσπυμα.   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 7725  100,00%  
 
      Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 
 
α)  ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά γηα ηελ 
πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, 
δηαθφπηεο, θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο 
θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ 
ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, 
θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 
 
β) Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη 
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ 
ηνλ παξαγσγφ.   
 
γ) Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο 
θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ 
παξφληνο πνπ αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.  
 
(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: Material 
Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 
(ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 
 
 
Τδξνρξσκαηηζκνί κε ηζηκεληφρξσκα επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκελην-θνληάκαηνο, ζε δχν ή 
πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο κέρξη λα επηηεπρζεί ηέιεηα νκνηνρξσκία θαη ζπλνιηθφ πάρνο μεξνχ πκέλα 125 
κηθξά. Τιηθά πάζεο θχζεσο θαη εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-01-00 ''Υξσκαηηζκνί 
επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο''.  
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²).    
( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΝΔΝΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 3,90      
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A.T.: 026  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 77.30  Υπυμαηιζμοί. Τπόζηπυμα (αζηάπι) ηζιμενηοσπυμάηυν από ακπςλικέρ 

πηηίνερ βάζευρ διαλύηος.   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 7735  100,00%  
 
      Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 
 
α)  ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά γηα ηελ 
πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, 
δηαθφπηεο, θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο 
θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ 
ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, 
θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 
 
β) Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη 
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ 
ηνλ παξαγσγφ.   
 
γ) Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο 
θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ 
παξφληνο πνπ αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.  
 
(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: Material 
Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 
(ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 
 
 
Τπφζηξσκα (αζηάξη) ηζηκεληνρξσκάησλ, κε βάζε ηηο δηαιπηέο ζην λέθηη θαη ην ιεπθφ νηλφπλεπκα 
αθξπιηθέο ξεηίλεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 ''Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ 
επηρξηζκάησλ''. 
 
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ, πξψηε ζηξψζε, επηκειεκέλν ηξίςηκν κε γπαιφραξην θαη δεχηεξε ζηξψζε (πιηθά 
θαη εξγαζία) 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)    
( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΤΟ  ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 2,25      
 

A.T.: 027  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 77.67.2  Υπυμαηιζμοί. Υπυμαηιζμοί ζυληνώζευν. Γιαμέηπος από 1 1/4 έυρ 2''  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 7767.4  100,00%  
 
      Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 
 
α)  ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά γηα ηελ 
πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, 
δηαθφπηεο, θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο 
θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ 
ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, 
θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 
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β) Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη 
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ 
ηνλ παξαγσγφ.   
 
γ) Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο 
θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ 
παξφληνο πνπ αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.  
 
(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: Material 
Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 
(ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 
 
Υξσκαηηζκνί ζσιελψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-00 ''Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία 
θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ''. 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζσιήλσλ    
( 1 κκ )  Μέηξν Μήθνπο  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΤΟ  ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 2,25      
 

A.T.: 028  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 77.80.1  Υπυμαηιζμοί. Υπυμαηιζμοί επί επιθανειών επισπιζμάηυν με σπώμαηα 

ςδαηικήρ διαζποπάρ, ακπςλικήρ, ζηςπενιοακπςλικήρ ή πολςβινςλικήρ 
βάζευρ. Δζυηεπικών επιθανειών με σπήζη σπυμάηυν, ακπςλικήρ 
ζηςπενιοακπςλικήρ- ακπςλικήρ ή πολςβινςλικήρ βάζευρ  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 7785.1  100,00%  

 
      Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 
 
α)  ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά γηα ηελ 
πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, 
δηαθφπηεο, θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο 
θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ 
ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, 
θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 
 
β) Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη 
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ 
ηνλ παξαγσγφ.   
 
γ) Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο 
θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ 
παξφληνο πνπ αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.  
 
(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: Material 
Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 
(ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 
 
 
Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή 
ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελν ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 ''Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ''.  
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Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ ρξψκαηνο. Τιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)    
( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΝΝΙΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 9,00      
 

A.T.: 029  
 
ΝΔΣ ΟΙΚ-Α 77.84.2  Υπυμαηιζμοί. Υπυμαηιζμοί επιθανειών γςτοζανίδυν με σπώμα 

ςδαηικήρ διαζποπάρ ακπςλικήρ ή βινςλικήρ ή ζηςπενιο-ακπςλικήρ 
βάζευρ νεπού. Με ζπαηοςλάπιζμα ηηρ γςτοζανίδαρ  

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 7786.1  100,00%  

 
      Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 
 
α)  ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά γηα ηελ 
πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, 
δηαθφπηεο, θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο 
θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ 
ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, 
θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 
 
β) Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 
σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη 
ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ 
ηνλ παξαγσγφ.   
 
γ) Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο 
θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ 
παξφληνο πνπ αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.  
 
(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ (MSDS: Material 
Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη 
εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο 
(ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 
 
 
Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ γπςνζαλίδσλ κε ρξψκα πδαηηθήο δηαζπνξάο αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή ζηπξελην-
αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 ''Υξσκαηηζκνί 
επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ''. 
Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, εθαξκνγή εηδηθήο γάδαο ζηηο ζπλαξκνγέο ησλ γπςνζαλίδσλ, αζηάξσκα κε 
πιηθφ έκθξαμεο ησλ πφξσλ ηεο γπςνζαλίδαο (γηα ηελ κείσζε ηεο απνξξνθήηηθφηεηάο ηεο) θαη δηάζηξσζε 
δχν ζηξψζεσλ ρξψκαηνο αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο. Τιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, 
ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²)    
( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΩΓΔΚΑ  ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 12,40      
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A.T.: 030  
 
ΟΙΚ 063.4.ζσε.η  ιδηπά πάμπα ΑΜΔΑ ύτοςρ 0,20μ-0,25μ. και μέγιζηη κλίζη 8%   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 6301  100,00%  
 
      Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ξάκπαο ΑΜΔΑ γηα θάιπςε πςνκεηξηθήο δηαθνξάο 0,20-0,25 κ. κε κέγηζηε 
θιίζε 8% (κήθνπο 3,00κ θαη θαζαξνχ εζσηεξηθνχ πιάηνπο 1,30κ ζχκθσλα κε ηε κειέηε) κε νξζνζηάηεο 
απφ ζηδεξνζσιήλεο θηγθιηδσκάησλ κε εζσηεξηθή δηάκεηξν 11/2'', επζείεο ή πεξηζηξνθηθέο κε ή ρσξίο 
πιαηχζθαια, κε ζθειεηφ ξάκπαο απφ ιάκεο θαη γσληαθά ειάζκαηα ησλ 3cm, πιατλά κέησπα κε επέλδπζε 
απφ ιακαξίλα καχξε πάρνπο 2,0 mm ή απφ δηθηπσηά ρσξίο ιακαξίλα, κε πάηεκα ξάκπαο απφ καχξε 
κπαθιαβαδσηή ιακαξίλα ή θξηζαξσηή πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3,50-4,00 mm κε αληίζηνηρν κήθνο 
θηγθιηδψκαηνο κε δχν ρεηξνιηζζήξεο ζσιελσηνχο Φ48 ζε χςε 0,70 θαη 0,90 κ., θαη θηγθιίδεο 6 x 15 mm, 
θαζψο θαη ρακειφ πξνζηαηεπηηθφ ζε χςνο 10εθ απφ ην πάηεκα ηεο ξάκπαο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 
κειέηεο ή ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιαηπζθάισλ κε ηα αλαγθαία δηπιά 
ηαθ ησλ 8 cm θαη ηεο επέλδπζεο κε κπαθιαβαδσηή ή θξηζαξσηή ιακαξίλα θαη γεληθά ζίδεξνο, πιηθά 
ήισζεο θαη ζηεξέσζεο, αληηζθσξηαθή επίζηξσζε κε βαθή βάζεσο ςεπδαξγχξνπ ζε δχν ζηξψζεηο, 
ηθξηψκαηα θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΔΣΡΑΚΟΙΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 400,00      
 

A.T.: 031  
 
ΟΙΚ 063.5.ζσε.η  ιδηπά πάμπα ΑΜΔΑ ύτοςρ 0,40μ-0,50μ. και κλίζη 6%   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 6301  100,00%  
 
      Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ξάκπαο ΑΜΔΑ γηα θάιπςε πςνκεηξηθήο δηαθνξάο 0,40κ-0,50κ. κε θιίζε 
6% (κέγηζηνπ κήθνπο 8,00κ θαη κέγηζηνπ θαζαξνχ εζσηεξηθνχ πιάηνπο 1,30κ ζχκθσλα κε ηε κειέηε) κε 
νξζνζηάηεο απφ ζηδεξνζσιήλεο θηγθιηδσκάησλ κε εζσηεξηθή δηάκεηξν 11/2'', επζείεο ή πεξηζηξνθηθέο κε 
ή ρσξίο πιαηχζθαια, κε ζθειεηφ ξάκπαο απφ ιάκεο θαη γσληαθά ειάζκαηα ησλ 3cm, πιατλά κέησπα κε 
επέλδπζε απφ ιακαξίλα καχξε πάρνπο 2,0 mm ή απφ δηθηπσηά ρσξίο ιακαξίλα, κε πάηεκα ξάκπαο απφ 
καχξε κπαθιαβαδσηή ιακαξίλα ή θξηζαξσηή πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3,50-4,00 mm κε αληίζηνηρν κήθνο 
θηγθιηδψκαηνο κε δχν ρεηξνιηζζήξεο ζσιελσηνχο Φ48 ζε χςε 0,70 θαη 0,90 κ., θαη θηγθιίδεο 6 x 15mm, 
θαζψο θαη ρακειφ πξνζηαηεπηηθφ ζε χςνο 10εθ απφ ην πάηεκα ηεο ξάκπαο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 
κειέηεο ή ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιαηπζθάισλ κε ηα αλαγθαία δηπιά 
ηαθ ησλ 8 cm θαη ηεο επέλδπζεο κε κπαθιαβαδσηή ή θξηζαξσηή ιακαξίλα θαη γεληθά ζίδεξνο, πιηθά 
ήισζεο θαη ζηεξέσζεο, αληηζθσξηαθή επίζηξσζε κε βαθή βάζεσο ςεπδαξγχξνπ ζε δχν ζηξψζεηο, 
ηθξηψκαηα θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΠΣΑΚΟΙΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 700,00      
 

A.T.: 032  
 
ΟΙΚ 063.6.ζσε.η  ιδηπά πάμπα ΑΜΔΑ ύτοςρ 0,51μ-0,70μ. και μέγιζηη κλίζη 7%   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 6301  100,00%  
 
      Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ξάκπαο ΑΜΔΑ γηα θάιπςε πςνκεηξηθήο δηαθνξάο 0,51κ-0,70.κ κε θιίζε 
5% έσο 7% (κέγηζηνπ κήθνπο 10,00κ θαη κέγηζηνπ θαζαξνχ εζσηεξηθνχ πιάηνπο 1,30κ ζχκθσλα κε ηε 
κειέηε) κε νξζνζηάηεο απφ ζηδεξνζσιήλεο θηγθιηδσκάησλ κε εζσηεξηθή δηάκεηξν 11/2'', επζείεο ή 
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πεξηζηξνθηθέο κε ή ρσξίο πιαηχζθαια κήθνπο 1,50κ., κε ζθειεηφ ξάκπαο απφ ιάκεο θαη γσληαθά 
ειάζκαηα ησλ 3cm, πιατλά κέησπα κε επέλδπζε απφ ιακαξίλα καχξε πάρνπο 2,0 mm ή απφ δηθηπσηά 
ρσξίο ιακαξίλα, κε πάηεκα ξάκπαο απφ καχξε κπαθιαβαδσηή ιακαξίλα ή θξηζαξσηή πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 3,50-4,00 mm κε αληίζηνηρν κήθνο θηγθιηδψκαηνο κε δχν ρεηξνιηζζήξεο ζσιελσηνχο Φ48 ζε 
χςε 0,70 θαη 0,90 κ., θαη θηγθιίδεο 6 x 15mm, θαζψο θαη ρακειφ πξνζηαηεπηηθφ ζε χςνο 10εθ απφ ην 
πάηεκα ηεο ξάκπαο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο ή ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιαηπζθάισλ κε ηα αλαγθαία δηπιά ηαθ ησλ 8 cm θαη ηεο επέλδπζεο κε 
κπαθιαβαδσηή ή θξηζαξσηή ιακαξίλα θαη γεληθά ζίδεξνο, πιηθά ήισζεο θαη ζηεξέσζεο, αληηζθσξηαθή 
επίζηξσζε κε βαθή βάζεσο ςεπδαξγχξνπ ζε δχν ζηξψζεηο, ηθξηψκαηα θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο 
θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΥΙΛΙΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 1000,00      
 

A.T.: 033  
 
ΟΙΚ 065.19.4ζσ.εη  Μπάπα πανικού –ΑΜΔΑ θςπών   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 6530  100,00%  
 
      Μπάξα παληθνχ ή ΑΜΔΑ ζπξψλ πιήξεο, α΄πνηφηεηαο, επηινγήο ηεο ππεξεζίαο, αινπκηλίνπ 
αληηνιηζζεηηθήο ιαβήο , δηακέηξνπ 40-50mm, γηα ηνπνζέηεζε ζε ππάξρνπζεο ή λέεο ζχξεο κε πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη φηη απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηεο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάιιειεο 
θιεηδαξηάο αζθαιείαο κε ην αληίθξηζκα θαη εμσηεξηθήο ρεηξνιαβήο  ζχξαο. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 150,00      
 

A.T.: 034  
 
ΟΙΚ 078.6.ζσε.η  Δζυηεπικά συπίζμαηα αιθοςζών πάσοςρ 150 mm με μεηαλλικό 

ζκελεηό, μόνυζη και αμθίπλεςπη επένδςζη από γςτοζανίδερ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 7810  100,00%  
 
      Καηαζθεπή κε θεξφλησλ εζσηεξηθψλ ρσξηζκάησλ ηειηθνχ πάρνπο 150 ρηιηνζηψλ ζηηο ζρνιηθέο 
αίζνπζεο, γηα χςνο ηνίρνπ κέρξη 7,20κ. 
Η ηνηρνπνηία απνηειείηαη απφ: κεηαιιηθφ ζθειεηφ κε νξζνζηάηεο απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα CW-profil 
δίαηνκήο 100 Υ 50 Υ 0.6, ηνπνζεηεκέλνπο αλά 60 εθαηνζηά, δχν νξηδφληηνπο ζηξσηήξεο UW-profil, 
δηαηνκήο αληίζηνηρεο κε ηνπο κεηαιιηθνχο νξζνζηάηεο, βηδσκέλνπο ζην δάπεδν θαη ηελ νξνθή κε 
εθηνλνχκελα βχζκαηα κε θαξθί. 
Η ζχλδεζε ηνπ ζθειεηνχ γίλεηαη κε ιακαξηλφβηδεο θαηάιιειεο δηακέηξνπ. 
Πξηλ απφ ηελ ζηεξέσζε ηνπ ζθειεηνχ ζε δάπεδν, νξνθή θαη ηνίρνπο παξεκβάιιεηαη αθξψδεο εηδηθή 
κνλσηηθή ηαηλία γηα θαιχηεξε ερνκφλσζε θαη πξνζαξκνγή. Η επέλδπζε ηνπ ζθειεηνχ γίλεηαη ακθίπιεπξα 
κε 2 ζεηξέο γπςνζαλίδεο. Η ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ γπςνζαλίδσλ είλαη ε εμήο: ερνκνλσηηθή θαη 
ππξάληνρε γπςνζαλίδα πάρνπο 12,5 mm + γπςνζαλίδα πςειήο αληνρήο αλζεθηηθή ζε θξνχζε πάρνπο 
12,5 mm + κεηαιιηθφο ζθειεηφο + κφλσζε κε πεηξνβάκβαθα πάρνπο 
80 mm θαη ππθλφηεηαο 100 kg/m3 + γπςνζαλίδα πςειήο αληνρήο αλζεθηηθή ζε θξνχζε πάρνπο 12,5 mm+ 
ερνκνλσηηθή θαη ππξάληνρε γπςνζαλίδα πάρνπο 12,5 mm. Οη γπςνζαλίδεο ζηεξεψλνληαη ζην ζθειεηφ κε 
εηδηθέο βίδεο δηαθφξσλ κεθψλ αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ πάρνο ησλ ζηξψζεσλ. 
Καηά ηελ εθαξκνγή θάζε ζηξψζεο γπςνζαλίδαο γίλεηαη αξκνιφγεζε απηήο (γέκηζκα - ηαηλία αξκνχ- 
αξκνιφγεζε) γηα λα απνθεπρζνχλ ηξηρνεηδείο ξσγκέο απφ ζπζηνινδηαζηνιέο. Οη αξκνί ησλ γπςνζαλίδσλ 
ηεο κίαο ζεηξάο αληηζηνηρνχλ ζην κέζνλ πεξίπνπ ησλ γπςνζαλίδσλ ηεο άιιεο, ην βίδσκα δε ησλ 
γπςνζαλίδσλ ζηηο ζέζεηο ησλ αξκψλ πξνβιέπεηαη λα γίλεηαη ζε ζέζεηο νξζνζηαηψλ. 



29 
 

ηηο ζέζεηο αλνηγκάησλ ζπξψλ ή παξαζχξσλ ή παινζηαζίσλ ζηαζεξψλ ή θηλεηψλ, ν ζθειεηφο εληζρχεηαη 
πεξηκεηξηθά ηεο θάζζαο κε δχν επηπιένλ νξζνζηάηεο CW-profil, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηνπο ζηξσηήξεο. 
Σν πάλσ πξέθη – θάησ πξέθη ηνπ αλνίγκαηνο είλαη UW-profil. 
ην θάησ κέξνο ηνπ ηειεησκέλνπ ηνηρνπεηάζκαηνο ηνπνζεηείηαη ζνβαηεπί βηδσηφ θαη θνιιεηφ απφ πιηθφ 
πνπ ππνδεηθλχεη ε ππεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη νκνηνκνξθία ζηηο αίζνπζεο. 
Η φιε θαηαζθεπή γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο. ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη ε 
πξνκήζεηα, αγνξά θαη πξνζθφκηζε φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ θαη θάζε εξγαζία γηα 
ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο. 
Γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ρσξίζκαηνο ηνπ άξζξνπ, ήηνη αθαίξεζε θαηεζηξακκέλνπ ηκήκαηνο γπςνζαλίδσλ θαη 
ηνπνζέηεζε λέσλ, ζα πιεξψλεηαη αλά m2 γπςνζαλίδσλ κε πνζνζηφ 30% ηεο βαζηθήο ηηκήο ηνπ άξζξνπ 
αλά πιεπξά πνπ επηζθεπάδεηαη, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο βαθήο απηνχ. ηελ ηηκή απηή 
πεξηιακβάλεηαη θαη ε επηζθεπή ηπρφλ δεκηψλ ζην κεηαιιηθφ ζθειεηφ. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (1 m2)    
( 1 m2 )  Σεηξαγσληθφ κέηξν  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΞΗΝΣΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 60,00      
 

A.T.: 035  
 
ΑΣΗΔ 
060.20.73.ζσε  

ύζηημα οπηικού και ησηηικού ζςναγεπμού, αηόμυν με ειδικέρ ανάγκερ 
(Α.μ.Δ.Α.)   

 
Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 104  100,00%  

 
      Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιήξνπο θηη εμνπιηζκνχ ζπζηήκαηνο ερεηηθήο θαη νπηηθήο εηδνπνίεζεο 
(Disabled Toilet Alarm Kit), θαηάιιειν γηα εγθαηάζηαζε ζε ρψξνπο πγηεηλήο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 
(Α.κ.Δ.Α.), ελδ. ηχπνπ: ΗONEYWELL / Emergency Assist Alarm Kit-EVCS-TAP ή ηζνδχλακνπ, κε ην 
ζχλνιν ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ πιήξεο κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο 
(θαισδηψζεηο, ζσιήλεο πξνζηαζίαο-θαλάιηα θαισδίσλ, ζηεξίγκαηα, βίδεο, ηζηκεληνθνλία, θιπ.) θαζψο θαη 
ε εξγαζία γηά παξάδνζε ησλ πηφ πάλσ ζε ιεηηνπξγία θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα άηνκα 
κε εηδηθέο αλάγθεο. 
Σν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη: ηελ βαζηθή ειεθηξνληθή κνλάδα, κεραληζκφ ελεξγνπνίεζεο, θνξδφλη γηα πιήξε 
θάιπςε θαη εγθαηάζηαζε (ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.) πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ 
(παξάιιεια κε ην δάπεδν ζε απφζηαζε 0,15 - 0,20 κ. απ απηφ) γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ θιήζεο 
θηλδχλνπ, ελδεηθηηθή ιπρλία LED θαη θνπδνχλη ζε απνκαθξπζκέλε ζέζε, παηεηφ θνκβίν 
θχξσζεο/επαλαθνξάο, κνλάδα ηξνθνδνηηθνχ θαη απηνθφιιεηνπο ζπκβνιηζκνχο-ελδείμεηο. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΚΑΣΟΝ ΔΙΚΟΙ ΟΚΣΩ     
 (Απιθμηηικώρ): 128,00      
 

A.T.: 036  
 
ΟΙΚ 054.50.1ζσ.εη  Διδική πινακίδα ζήμανζηρ σώπυν για ΑμεΑ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 5446.1  100,00%  
 
      Δηδηθή πηλαθίδα γηα ζήκαλζε ρψξσλ γηα ρξήζε απφ ΑκεΑ, επί ηνηρνχ ή νξνθήο ή επί ζχξαο, δειαδή 
πηλαθίδα, κηθξνυιηθά ζηεξέσζεο επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο. 
Σηκή αλά ηεκάρην    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ     
 (Απιθμηηικώρ): 15,00      
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A.T.: 037  
 
ΟΙΚ 054.50.2ζσ.εη  Διδικόρ μησανιζμόρ κλειδαπιάρ για ΑμεΑ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 5446.1  100,00%  
 
      Δηδηθφο κεραληζκφο ζπξφθπιινπ γηα WC ΑκεΑ, ψζηε λα επηηξέπεη ην άλνηγκα απφ ηελ έμσ πιεπξά, 
ελψ ηαπηφρξνλα λα δηαζέηεη θαη έλδεημε θαηάιεςεο ρψξνπ, δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε πιηθνχ θαη 
κηθξνυιηθψλ ζηεξέσζεο θαη ηνπνζέηεζεο επί ηνπ ζπξφθπιινπ θαη παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
Σηκή αλά ηεκάρην    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΞΗΝΣΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 60,00      
 

A.T.: 038  
 
ΟΙΚ 054.50.3ζσ.εη  Διδική σειπολαβή ζσήμαηορ Π για ΑμεΑ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΟΙΚ 5446.1  100,00%  
 
      Δηδηθή ρεηξνιαβή ζρήκαηνο Π, ηνπνζεηεκέλε επί ηεο ηνηρνπνηταο ή ηεο πφξηαο ηνπ WC γηα ΑκεΑ, 
κήθνπο 1κ, δειαδή πιηθά, κηθξνυιηθά ζηεξέσζεο θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο θαη παξάδνζε ζε 
πιήξε θαη θαλνληθή ρξήζε. 
Σηκή αλά ηεκάρην    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΚΑΣΟΝ ΔΙΚΟΙ     
 (Απιθμηηικώρ): 120,00      
 

A.T.: 039  
 
ΤΓΡ 8046.5ζσ.εη  Τδπαςλική εγκαηάζηαζη - αποσέηεςζη WC   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πιήξεο πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε - απνρέηεπζε WC απνηεινχκελν απφ 1 ιεθάλε θαη 1 ληπηήξα ή 1 
ρψξν πγηεηλήο ΑκεΑ (πιελ ηεο αμίαο ησλ εηδψλ πγηεηλήο), πιήξσο θαηαζθεπαζκέλε, κεηά ησλ ζπλδέζεσλ 
κε ηα ππάξρνληα δίθηπα απνρέηεπζεο θαη ζεξκνχ-ςπρξνχ λεξνχ. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ 
πιηθψλ (ζηδεξνζσιήλεο, πιαζηηθέο ζσιήλεο, ζηθψληα, παηνζίθσλα, βάλεο, γσληαθνί δηαθφπηεο, πψκα 
(ηάπα) θαη ινηπά κηθξνυιηθά θαζψο θαη ηεο εξγαζίαο πιήξνπο ηνπνζέηεζεο, δνθηκέο θαη παξάδνζε ζε 
πιήξε ιεηηνπξγία. 
Σηκή αλά ηεκάρην    
( 1 θ.α. )  Καη' απνθνπήλ  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΗΝΣΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 150,00      
 

A.T.: 040  
 
ΤΓΡ 8151.3.ζσε.η  Δγκαηάζηαζη λεκάνηρ αποσυπηηηπίος από ποπζελάνη για ΑμεΑ   
 
      Δγθαηάζηαζε ιεθάλεο απνρσξεηεξίνπ γηα Α.Μ.Δ.Α. ρακειήο πηέζεσο απφ πνξζειάλε κε ην ζχλνιν 
ησλ εμαξηεκάησλ ηεο, πιήξεο. Πεξηιακβάλνληαη ην δνρείν πιχζεσο απφ πνξζειάλε κε ηελ ζχλδεζή
 ηνπ πξνο ην δίθηπν λεξνχ θαη απνρέηεπζεο ην πιαζηηθφ θάζηζκα κε θαπάθη ηχπνπ πέηαιν, κία 
ζηαζεξή ιαβή κήθνπο 80 cm θαη κία αλαθιηλφκελε ηνπ ηδίνπ κήθνπο ηνπνζεηεκέλεο κε ηα θαηάιιεια 
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upat θαη θνριίεο εθαηέξσζελ ηεο ιεθάλεο, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη 
ηελ εξγαζία γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Τιηθά: 
α) Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ ρακειήο πηέζεσο απφ πνξζειάλε γηα ΑΜΔΑ 
β) Κάζηζκα ιεθάλεο κε θαπάθη ηχπνπ πέηαιν γηα ιεθάλε απνρσξεηεξίνπ ΑΜΔΑ γ) Καδαλάθη επίηνηρν κε 
πλεπκαηηθφ κπνπηφλ γηα ιεθάλε απνρσξεηεξίνπ ΑΜΔΑ δ) Λαβή ζηαζεξή επίηνηρε εμππεξέηεζεο 
απνρσξεηεξίνπ γηα ΑΜΔΑ 
ε) Λαβή αλαθιηλφκελε επίηνηρε εμππεξέηεζεο απνρσξεηεξίνπ γηα ΑΜΔΑ (Μέηξεζε ζε ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΞΑΚΟΙΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 600,00      
 

A.T.: 041  
 
ΤΓΡ 8160.5.ζσε.η  Νιπηήπαρ ποπζελάνηρ για ΑμεΑ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 17  100,00%  
 
      Νηπηήξαο πνξζειάλεο γηα απνρσξεηεξίν Α.Μ.Δ.Α. πιήξεο δηαζηάζεσλ 66Υ57cm, κε κπαηαξία 
ζεξκνκηθηηθή ληπηήξνο κε καθξχ ιεβηέ, βαιβίδα ρξσκέ (ζηξαγγηζηήξα), πψκα κε άιπζν, ζσιήλεο, ξαθφξ 
θαη ινηπά γεληθά εμαξηήκαηα φπσο (κνιπβδφθνιια, ηζηκέλην) ζηεξίγκαηα ληπηήξνο ΑΜΔΑ, κε ην 
ζχλνιν ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία 
γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Τιηθά: 
α) Νηπηήξαο πνξζειάλεο γηα απνρσξεηεξίν Α.Μ.Δ.Α. πιήξεο δηαζηάζεσλ 66Υ57cm β) ηεξηγκα ληπηήξνο 
ΑΜΔΑ (δεχγνο δχν ηεκαρίσλ) 
γ) Μπαηαξία ζεξκνκηθηηθή ληπηήξνο Α.Μ.Δ.Α. κε καθξχ ιεβηέ,  δ) Βαιβίδα, ζσιήλαο, ξαθφξ, πψκα, 
κνιπβδφθνιια, ηζηκέλην θιπ. (Μέηξεζε ζε ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΓΙΑΚΟΙΑ ΟΓΓΟΝΣΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 280,00      
 

A.T.: 042  
 
ΤΓΡ 8168.3.ζσε.η  Καθπέπηηρ επίηοισορ σώπυν ςγιεινήρ ΑμεΑ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 13  100,00%  
      Καζξέπηεο επίηνηρνο ρψξσλ πγηεηλήο ΑΜΔΑ, δηαζηάζεσλ 50Υ100εθ., πιήξσο εγθαηαζηεκέλνο 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
απαηηνχκελσλ βνεζεηηθψλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη κηθξνυιηθσλ, δει. πξνκήζεηα επί ηφπνπ φισλ ησλ 
πιηθψλ, θαζψο θαη δαπάλεο εξγαιείσλ θαη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ).    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ     
 (Απιθμηηικώρ): 330,00      
 

A.T.: 043  
 
ΤΓΡ 8174.1.ζσε.η  Γοσείο πεςζηού ζάπυνα πλήπερ Δπισπυμιυμένο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 13  100,00%  
      Γνρείν ξεπζηνχ ζάπσλα πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, εξγαζία πιήξνπο 
ηνπνζεηήζεσο θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΙΚΟΙ ΔΝΑ  ΚΑΙ ΔΞΙ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 21,06      
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A.T.: 044  
 
ΤΓΡ 8177.ζσε.η  Υειπολαβή αναπήπυν από μεηαλλικό ζυλήνα διαμέηπος Φ 35mm   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 13  100,00%  
 
      Υεηξνιαβή αλαπήξσλ γηα ληπηήξα απφ κεηαιιηθφ ζσιήλα δηακέηξνπ Φ 35mm, επελδπκέλν κε 
πνιπακίδην, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
ηνπνζέηεζεο. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)    
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΞΙ     
 (Απιθμηηικώρ): 86,00      
 

A.T.: 045  
 
ΤΓΡ 8178.1.3ζσ.εη  Υαπηοθήκη πλήπηρ επισπυμιυμένη με καπάκι  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 14  100,00%  
 
      Υαξηνζήθε πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο     
( 1 Σεκ. )  Σεκάρην  
 
ΔΤΡΩ (Ολογπάθυρ): ΔΝΓΔΚΑ  ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΔΞΙ  ΛΔΠΣΑ    
 (Απιθμηηικώρ): 11,26      
 
 
 
 
 

 
 

Γιπθάδα  27/05/2020 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

 
 
 
 

ΓΟΤΡΟΤΓΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 
ΣΔ ΠΟΛ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ  

  Γιπθάδα  27/05/2020 
 ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ - ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ ΣΗ 
Γ.Σ.Τ. ΓΗΜΟΤ ΓΛΤΦΑΓΑ 

 
 
 
 

ΚΤΡΙΑΚΗ ΚΑΝΝΑ 
ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ  

 


		2020-05-29T11:47:15+0300
	MARIANTHI DOUROUDI


		2020-05-29T11:56:09+0300
	KYRIAKI KANNA




