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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 
  

 
 
1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

 
1.1 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδνο κε ηηο νπνίεο ζα 

εθηειεζζεί ην έξγν. 

1.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο 
εξγαζίαο θαη πνπ ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 
ππφςε έξγνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε απηψλ πεξηιακβάλνληαη: 

1.2.1 Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθεθαιίδα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ 
ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.2.2 ‘’Κάζε δαπάλε‘’ γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα 
ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή 
δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ 
απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη κεραληθψλ κέζσλ ή 
εθξεθηηθψλ πιψλ. 

1.3 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα απιή δηεπθξίληζε 
ηνπ φξνπ ‘’θάζε δαπάλε‘’) νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ 
ηηκψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

1.3.1 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο, εηδηθνχο 
θφξνπο θ.ιπ. [ πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ]  

Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζε θάζε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη, 
θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ 
γεληθά ηνπ έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ 
Κψδηθα Νφκσλ γηα Σεισλεηαθφ Γαζκνιφγην εηζαγσγήο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 
3215/1955 δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ ζα επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε 
ηνπ έξγνπ, ή ζε άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε 
βεβαίσζεο γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη 
ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ 
έξγνπ, νχηε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή 
απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ 
θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ.  

1.3.2 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνπο ηφπνπο ελζσκάησζεο ή θαη 
απνζήθεπζεο θχιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο φισλ αλεμάξηεηα ησλ πιηθψλ, 
θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ ελζσκαηνπκέλσλ θαη κή, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ρακέλνπο 
ρξφλνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο θάζε είδνπο κεηαθηλήζεηο κέρξη θαη ηελ πιήξε 
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ελζσκάησζε (ή/θαη ρξήζε ηνπο) ή/θαη κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ησλ 
πεξηζζεπκάησλ ή/θαη άρξεζησλ πιηθψλ ζηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζα 
ηζρχνπλ. 

1.3.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, αζθαιίζεηο (ζην Η.Κ.Α., αζθαιηζηηθέο 
εηαηξίεο, άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θ.ιπ. θαηά 
πεξίπησζε, φπσο απαηηείηαη) θ.ι.π. δψξσλ ενξηψλ, επηδφκαηνο αδείαο θ.ιπ. θάζε 
είδνπο επηζηεκνληθνχ θαη δηεπζχλνληνο ηνπ έξγνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ εηδηθεπκέλνπ ή φρη 
πξνζσπηθνχ ησλ γξαθείσλ, εξγνηαμίσλ, κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θ.ιπ. εκεδαπνχ ή 
αιινδαπνχ εξγαδνκέλνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ ή άιινπ (εληφο θαη εθηφο ηεο Διιάδνο). 

1.3.4 Οη δαπάλεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ ηεο εμεχξεζεο (ελνηθίαζε ή αγνξά), 
θαηαζθεπή, νξγάλσζε, δηαξξχζκηζε θ.ιπ. ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, ηηο εγθαηαζηάζεηο 
ζε απηνχο, ηηο παξνρέο λεξνχ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθψλνπ θαη ινηπψλ επθνιηψλ, 
ηηο ζρεηηθέο ζπλδέζεηο, ηελ εγθαηάζηαζε γξαθείσλ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Όξνπο 
Γεκνπξάηεζεο. 

1.3.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ, θαζψο 
θαη νη δαπάλεο απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ 
έξγνπ θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία. 

1.3.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ φηαλ ηνχην 
πξνβιέπεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη 
ζηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο. 

1.3.7 Οη δαπάλεο πιήξνπο θαηαζθεπήο εγθαηάζηαζεο (-εσλ) πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 
ζηνηρείσλ, πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζην εξγνηάμην ή αιινχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
δαπαλψλ εμαζθάιηζεο ηνπ αλαγθαίνπ ρψξνπ, θαηαζθεπήο θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ 
εμνπιηζκνχ, πιηθψλ, κεραλεκάησλ, εξγαζίαο, βνεζεηηθψλ έξγσλ, ιεηηνπξγίαο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ. φπσο επίζεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ 
θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη κεηαθνξψλ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ κέρξη ηε ζέζε 
ηεο ηειηθήο ελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν, πεξηιακβαλνκέλσλ επίζεο ησλ δαπαλψλ 
απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη απνθαηάζηαζεο 
ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία, (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη 
εγθαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ γίλεη ζε ρψξν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ή ζε ρψξνπο γηα 
ηνπο νπνίνπο έρεη ηπρφλ δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηελ 
θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

1.3.8 Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο (εξγαζηαθή, κεηαθνξψλ, κεραλεκάησλ, 
πξνζσπηθνχ εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ.) θαζψο θαη φιεο νη άιιεο αζθαιίζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ηδηαίηεξα ζηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο έξγνπ. 

1.3.9 Οη δαπάλεο αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή 
ηξίησλ, ή δαπαλψλ πξφιεςεο βιαβψλ ζε πξάγκαηα (θηλεηά ή αθίλεηα) ηξίησλ. 

1.3.10 Οη δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζε άιια ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε 
ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο «δνθηκαζηηθά ηκήκαηα» 
(κεηξήζεηο, δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, απφδνζε εξγαζίαο, θ.ιπ.) 

1.3.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ 
εμνπιηζκνχ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, κέζα ζηηο νπνίεο 
πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά, ε ζπλαξκνιφγεζε, ε απνζήθεπζε, ε 
θχιαμε θαη ε αζθάιηζε απηψλ, ε επηβάξπλζε ιφγσ απφζβεζεο, ε επηζθεπή, ε 
ζπληήξεζε, ε άκεζε απνθαηάζηαζε (φπνπ επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηελ δηαηήξεζε 
ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο), νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ε απνκάθξπλζε απηψλ 
καδί κε ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε δηάιπζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, νη άγνλεο 
κεηαθηλήζεηο, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα, ιηπαληηθά, αληαιιαθηηθά θ.ιπ. 

Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ ηφζν γηα ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ έξγσλ, φζν θαη γηα ηπρφλ άιια πνπ ζα επξίζθνληαη επί ηφπνπ ησλ έξγσλ 
έηνηκα γηα ιεηηνπξγία (έζησ θαη αλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε άιισλ 
κεραλεκάησλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθφζνλ ππάξρεη 
ζρεηηθή πξφβιεςε ζηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο, ε νπνία πξνθχπηεη θαηά ξεηφ ηξφπνλ, 
ή πξνθχπηεη θαηά έκκεζν ηξφπνλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζνχλ απαηηήζεηο πεξί ηελ 
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εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ χπαξμε εθεδξηθψλ κεραλεκάησλ, ή αθφκε 
θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ζεσξήζεη αλαγθαία ηελ χπαξμε εθεδξηθψλ 
κεραλεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε θάπνησλ εξγαζηψλ. 

1.3.12 Οη δαπάλεο παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο, κε 
ή ρσξίο ηηο πξνζσξηλέο απνζέζεηο, θαη πιάγηεο κεηαθνξέο θάζε είδνπο πιηθψλ 
ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θ.ιπ. καδί κε ηελ εξγαζία εκπινπηηζκνχ πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζεί 
γηα ηελ πιήξε παξαγσγή ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 
πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ 
πεξηνξηζκψλ πνπ ζα ηζρχνπλ. 

1.3.13 Οη δαπάλεο θαζπζηεξήζεσλ, κεησκέλεο απφδνζεο,  κεηαθηλήζεσλ κεραλεκάησλ θαη 
πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ κε κεζνδνινγία ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο, 
ιφγσ ησλ ζπλαλησκέλσλ εκπνδίσλ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, φπσο αξραηνινγηθψλ 
επξεκάησλ, δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. θ.ιπ. θαη ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα πξνβάιινπλ νη 
αξκφδηνη γηα απηά ηα εκπφδηα θνξείο (ΤΠ.ΠΟ., ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ θαη ινηπνί 
νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο), φπσο επίζεο θαη ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαηά θάζεηο 
απφ ηε ζπλάληεζε ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ, θαζψο θαη ιφγσ ησλ δπζρεξεηψλ πνπ ζα 
πξνθχςνπλ απφ ηελ ππάξρνπζα θπθινθνξία (πεδψλ, νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ 
κεηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά). 

1.3.14 Οη δαπάλεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ θαη ιήςεο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ αζθάιεηαο γηα 
ηε κε παξαθψιπζε ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο πεδψλ, νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ 
δηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ θαη ζηηο γεηηληάδνληεο θαη 
επεξεαδφκελεο πεξηνρέο απ’ απηά. 

1.3.15 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο κειεηψλ, ηνπνγξαθήζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζ-ζαιψζεσλ 
εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αζθαιεηψλ (REPERS), πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη δελ ακείβνληαη ηδηαίηεξα (ζχκθσλα κε ηνπο ινηπνχο Όξνπο 
Γεκνπξάηεζεο). 

1.3.16 Οη δαπάλεο ιήςεο ζηνηρείσλ θάζε είδνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, φπσο ππαξρφλησλ 
ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζπλαληεζνχλ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, 
ε ιήςε επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ θνηλνχ κε ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ θαη ε 
ζχληαμε (απφ ηνλ Αλάδνρν) ησλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ πνπ ζα 
ηα ππνβάιεη γηα αξκφδην έιεγρν. Δπίζεο ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί 
ηφπνπ κεηξήζεηο θαη ε παξάδνζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο ζε δηζθέηα Ζ/Τ, ζε 
ςεθηαθή κνξθή. 

1.3.17 Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ πηλάθσλ αλαπηπγκάησλ νπιηζκνχ θαη ησλ θαηαιφγσλ 
νπιηζκνχ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγθαηξα γηα έιεγρν ζηελ Τπεξεζία,  ε 
δαπάλε πξνζαξκνγήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο ζηηο επί ηφπνπ ζπλζήθεο 
(πξνζαξκνγή ιεπηνκεξεηψλ) θαη ε δαπάλε ζχληαμεο θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ κε ηελ 
έλδεημε ‘’φπσο θαηαζθεπάζζεθε’’. 

1.3.18 Οη δαπάλεο ζχληαμεο ζρεδίσλ θ.ιπ. ησλ εληνπηδνκέλσλ κε ηηο δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή 
θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω., ή άιισλ έξγσλ θαη εκπνδίσλ, θαζψο θαη 
νη δαπάλεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη νη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο 
Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο ή άιινπο ζπλαξκνδίνπο θνξείο, εθηφο αλ αλαθέξνληαη 
δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

1.3.19 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο αληιήζεσλ κέρξη χςνπο 30 cm, γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ 
ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα 
άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

1.3.20 Ζ ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε 
ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ε εθηχπσζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, γηα ην 
θνηλφ, κε ελεκεξσηηθά ζηνηρεία σο πξνο ην έξγν. 

1.3.21 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ 
θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ 
θ.ι.π. θαη ε απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ 
απφ νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα. 

1.3.22 Οη δαπάλεο γηα δηθαηψκαηα ρξεζηκνπνίεζεο θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ, επξεζηηερληθψλ 
εθεπξέζεσλ θ.ιπ. κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
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1.3.23 Οη δαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία πξφζβαζεο θαη θάζε είδνπο πξνζπειάζεσλ ζηα 
δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ εξγαζίαο θαη γεληθά γηα 
θάζε βνεζεηηθή θαηαζθεπή πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην εξγαζηψλ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ απνμήισζε θαη απνκάθξπλζή ηνπο. 

1.3.24 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξφιεςε αιιά θαη ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε έξγα θαη 
εγθαηαζηάζεηο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.3.25 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα 
αλαθέξνληαη ζηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο. 

1.3.26 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ εξγαιείσλ, 
κεραλεκάησλ θ.ιπ. 

1.3.27 Οη δαπάλεο έθδνζεο αδεηψλ, θάζε είδνπο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο 
Δπηρεηξήζεηο ή θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθέιείαο (Γ.Δ.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εθηφο αλ 
πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

1.3.28 Γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν φπσο απηέο 
αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.4 ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηφ γηα Γεληθά Έμνδα (Γ.Δ.) 
γηα πάζεο θχζεο βάξε ή ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο θαη γηα Όθεινο απηνχ (Ο.Δ.) δειαδή 
γηα ηηο δαπάλεο επηζηαζίαο, δαπάλεο ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ θαη γηα ηηο θάζε είδνπο θξαηήζεηο, 
θφξνπο, δαζκνχο, αζθάιηζηξα, ηέιε, ζπκβνιαίσλ, ζπκθσλεηηθψλ, απνδείμεσλ, πηζηνπνηήζεσλ 
πιεξσκψλ, θ.ι.π. γηα ηφθνπο θαη θεθαιαίσλ θίλεζεο, γηα δαπάλεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη 
ινηπψλ εγγπήζεσλ, γηα δαπάλεο αζθαιεηψλ, ηηο θάζε είδνπο κεηαθηλήζεηο ηνπ εξγαηνηερληθνχ θαη 
ινηπνχ πξνζσπηθνχ, γηα πξφζζεηεο δαπάλεο ιφγσ δπζρεξεηψλ θαη εκπνδίσλ θάζε είδνπο, γηα ηα 
δηνηθεηηθά έμνδα, ηε ιεηηνπξγία γξαθείσλ θ.ι.π. θαη γεληθά ηα επηζθαιή έμνδα, απφ δπζρέξεηεο 
θάζε είδνπο πνπ έρνπλ ή δελ έρνπλ πξνβιεθζεί, πνπ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο 
παξαγξάθνπ απηήο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πνζνζηφ ησλ Γεληθψλ Δμφδσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

Σν πνζνζηφ απηφ, εληαίν γηα φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ησλ έξγσλ, θαζνξίδεηαη 
ζε δέθα νθηψ ζηα εθαηφ (18%) σο πξνο ηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ  

1.5 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ησλ Σηκνινγίσλ ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ Kχξην 
ηνπ Έξγνπ.  

 
 
2 ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΗΜΔΣΡΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 

 
2.1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

  
2.1.1 Ζ επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ 

είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ κε ηε βνήζεηά ηνπο επηκεηξεηηθψλ 
ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη 
ησλ ηπρφλ νξηδνκέλσλ αλνρψλ. 

2.1.2 Ζ 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 Ζ 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 ΔΗΓΗΚΩΝ 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 
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δελ ζα επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην θαλελφο άιινπ άξζξνπ πνπ 
εκθαλίδεηαη ζην Σηκνιφγην. 

 
 
2.2 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

 
2.2.1  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ  
 
   Καηάηαμε εδαθώλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκόηεηα 
 

 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. Ζ εθζθαθή ησλ ζρεκαηηζκψλ 
απηψλ είλαη δπζρεξήο (δελ αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ πξνσζεηψλ ηζρχνο 300 ΖΡ, ε 
δε απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ είλαη κεησκέλε) 

 
2.2.2  ΔΗΓΖ ΚΗΓΚΑΛΔΡΗΑ  

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: 

- Υεηξνιαβέο 

- 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). 

- Κιεηδαξηέο θαη θχιηλδξνη 

- 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). 

- Μεραληζκνί επαλαθνξάο ζπξψλ 

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

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

- 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 

 
Ζ 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. 

 
 
 

2.2.3. ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ  

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

Ζ (νη) πνζφηεηα (-εο) ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηή (-εο) 
επηκεηξήζεθε (-αλ) ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη εγθξίζεθε (-αλ) απφ ηελ Τπεξεζία, ζα 
πιεξψλεηαη (ν-ληαη) ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα είδε ρξσκαηηζκψλ. Ζ 
(νη) ηηκή (-έο) κνλάδαο ζα απνηειεί (-νχλ) 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». 

 
Όιεο νη ηηκέο 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, δίλνληαη ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 
παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία ηζρχνπλ γεληθά φηαλ ε δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ δελ πιεξψλεηαη 
κε άιιν άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ πνπ αθνξά πξνεγνχκελεο εξγαζίεο (π.ρ. επηρξίζκαηα) ή φηαλ ηα 
ηθξηψκαηα πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο.  
 
Οη πξφζζεηεο ηηκέο ρξσκαηηζκψλ θαηαβάιινληαη εθ΄ άπαμ γηα ηελ ίδηα επηθάλεηα άζρεηα κε ηηο 
εξγαζίεο πξνπαξαζθεπήο θαη αλαθαίληζεο ή ρξσκαηηζκνχ, πνπ εθηεινχληαη ζηελ ίδηα επηθάλεηα 
θαη πιεξψλνληαη κε ηηο ηδηαίηεξεο ηηκέο ηνπο. 
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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 
απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη ε εθηέιεζε ησλ ρξσκαηηζκψλ λα γίλεη ρσξίο απηά λα είλαη ζηε ζέζε ηνπο. 

 
Όηαλ πξφθεηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ’ νινθιήξνπ, ε 
επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο απιήο ζπκβαηηθήο 
επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ ηεηξάμπινπ ή 
ηξίμπινπ) ή ηεο θαηερφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή θηγθιίδσκα πιήξνπο, απιήο επηθάλεηαο, επί 
ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη παξαθάησ: 

 

α/α Δίδνο πληειεζηήο 

1. Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή κε 
παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην 50% ηνπ 
χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο 

κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 50% 
ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Ταινζηάζηα : 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ 

δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ 

ε) ζηδεξέληα 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ, 
γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ 

 

3,70 

5. Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ 
δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ 

 

2,60 

6. ηδεξέληεο ζχξεο : 

α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα 

β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο 

γ) ρσξίο επέλδχζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά) 

δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά : 

α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα 

β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα 

γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά : 

α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

 

1,00 

1,50 

9. Θεξκαληηθά ζψκαηα : 

Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ Πηλάθσλ 
ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο ησλ 
ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ 
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2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΗΚΑ  

1. Σα ζπλήζε κάξκαξα πνπ απαληψληαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν είλαη ηα αθφινπζα, θαηά 
πεγή πξνέιεπζεο θαη ζθιεξφηεηα 

 
ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Πεληέιεο Λεπθφ 

2 Κνθθηλαξά Σεθξφλ 

3 Κνδάλεο Λεπθφ 

4 Αγ. Μαξίλαο Λεπθφ ζπλεθψδεο 

5 Καπαλδξηηίνπ Κηηξηλσπφ 

6 Μαξαζψλα Γθξί 

7 Νάμνπ Λεπθφ 

8 Αιηβεξίνπ Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

9 Μαξαζψλα Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

10 Βέξνηαο Λεπθφ 

11 Θάζνπ Λεπθφ 

12 Πειίνπ Λεπθφ 

 
ΚΛΖΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Δξέηξηαο Δξπζξφηεθξν 

2 Ακαξχλζνπ Δξπζξφηεθξν 

3 Γνκβξατλεο Θεβψλ Μπεδ 

4 Γνκβξατλεο Θεβψλ Κίηξηλν 

5 Γνκβξατλεο Θεβψλ Δξπζξφ 

6 ηχξσλ Πξάζηλν 

7 Λάξηζαο Πξάζηλν 

8 Ησαλλίλσλ Μπεδ 

9 Φαξζάισλ Γθξη 

10 Ύδξαο Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν 

11 Γηνλχζνπ Υηνλφιεπθν 

 
ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΚΛΖΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο  

 

1 Ησαλλίλσλ Ρνδφρξνπλ 

2 Υίνπ Σεθξφ 

3 Υίνπ Κίηξηλν 

4 Σήλνπ Πξάζηλν 

5 Ρφδνπ Μπεδ 

6 Αγίνπ Πέηξνπ Μαχξν 

7 Βπηίλαο Μαχξν 

8 Μάλεο Δξπζξφ 

9 Ναππιίνπ Δξπζξφ 

10 Ναππιίνπ Κίηξηλν 

11 Μπηηιήλεο Δξπζξφ πνιχρξσκν 

12 Σξίπνιεο Γθξη κε ιεπθέο θέηεο 

13 αιακίλαο Γθξη ή πνιχρξσκν 

14 Αξάρσβαο θαθέ 

 
2.  ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε απηψλ 

(λεξφινπζηξν) 
3.  Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ ηζηκέλην. 

 
2.2.5.   ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΟΗΥΧΝ ΚΑΗ ΦΔΤΓΟΡΟΦΧΝ. 
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Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αιινπκηλίνπ) ηνίρσλ θαη 
ςεπδνξνθψλ ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 61.30 θαη 61.31.  
 
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επίπεδεο επηθάλεηαο γπςνζαλίδσλ  ηνηρνπεηάζκαηνο ζε έηνηκν 
ζθειεηφ ηηκνινγείηαη  κε ην άξζξν 78.05. 
 
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ απνδεκηψλνληαη επηπιένλ θαη κε 
ηελ πξφζζεηε ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.12. 
 
Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε έηνηκν ζθειεηφ 
απνδεκηψλνληαη, καδί κε ηηο εξγαζίεο αιινπκηλίνπ, κε ην άξζξν 78.34 θαη ζηελ 
πεξίπησζε κε επίπεδεο κε ην άξζξν 78.35. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδαο 
δηαθνξεηηθνχ πάρνπο απφ ην πξνβιεπφκελν ζηα παξαπάλσ άξζξα 78.34 θαη 78.35, νη 
ηηκέο πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ άξζξνπ 61.30. 
 

 ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή ηνπ ηηκνινγείηαη κε ην 
άξζξν 79.55. 

 
 

 
ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 
 

Α.  Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 
παξαπιέπξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 
δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά 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   

  

 - απφζηαζε < 5 km 0,22  

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,18   

Δθηόο πόιεσο   

 · 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   

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 
θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο 
ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο) 

0,03 
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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 θακκία 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). 
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Α. ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ  ΔΡΓΑΗΔ 
 
 

Α.Σ. 1 
10.07.01  Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην  

Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο. 
Σηκή αλά ηνλλνρηιηφκεηξν (ton.km) 
10.07.01  δηα κέζνπ νδψλ θαιήο βαηφηεηαο 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-1136 
Δπί νδνχ επηηξέπνπζαο ηαρχηεηα άλσ ησλ 40 km/h 
 
ΔΤΡΧ 0,35 
 
 

Α.Σ. 2 
10.04 Μεηαθνξά πιηθψλ κε κνλφηξνρν 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-1127 
Μεηαθνξά κε κνλφηξνρν ελφο ηφλνπ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ αλά δεθάκεηξν 
απνζηάζεσο. 

 Σηκή αλά ηφλν θαη δεθάκεηξν (ton x 10 m) 
 

ΔΤΡΧ 2,00 
 
 

Α.Σ. 3 
10.03 Μεηαθνξά πιηθψλ κε ηα ρέξηα 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-1126 
Μεηαθνξά κε ηα ρέξηα, θιπ, δει. κε δεκπίιη, ηδηβηέξα θαη ινηπά παξεκθεξή κέζα, ελφο 
ηφλλνπ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ αλά δεθάκεηξν νξηδνληίαο απνζηάζεσο. Ζ απφζηαζε 
ηεο θαζ' χςνο κεηαθνξάο αλάγεηαη ζε νξηδφληηα κε ζπληειεζηή πξνζαχμεζεο 2,0. 
 Σηκή αλά ηφλλν θαη δεθάκεηξν (ton x 10 m) 
 

ΔΤΡΧ 5,60 
 
 

 Φνξηνεθθφξησζε πιηθψλ επί απηνθηλήηνπ ή ζε δψα. 
Φνξηνεθθφξησζε πεηξσδψλ πιηθψλ θαη παξεκθεξψλ, δειαδή αξγψλ ιίζσλ γεληθά, 
ζθχξσλ, ραιίθσλ, άκκνπ, ακκνραιίθνπ, αζβέζηνπ ζε βψινπο, ζεξατθήο γεο, 
θίζζεξεο θαη ζθσξηψλ, επί νπνηνπδήπνηε ηξνρνθφξνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ή δψνπ. 
Σηκή αλά ηφλν (ton) 

Α.Σ. 4 
10.01.01 Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-1101 
 
ΔΤΡΧ  7,30 

 
Α.Σ. 5 

10.01.02  Φνξηνεθθφξησζε κε κεραληθά κέζα 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-1104 
 
ΔΤΡΧ 1,65 

 
 
 



  ζει. 13 

 22. ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ  

 

 
 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). Όηαλ θαζαηξείηαη θαη ην αληίζηνηρν σο άλσ ζηνηρείν, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 
ηηκή κε ηελ νπνία απνδεκηψλεηαη ε θαζαίξεζε απηνχ. 

 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. 

 
Α.Σ. 6 
22.04  Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκψλ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2222 
Καζαίξεζε πιηλζνδνκψλ θάζε είδνπο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο 
απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ ζηηο ζέζεηο θφξησζεο. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο.  

 
ΔΤΡΧ 15,70 

 
 
Α.Σ. 7 
22.20  Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο  

Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο 
(ηζηκέληνπ, καξκάξνπ, ηχπνπ Μάιηαο, πνξζειάλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ θιπ), κε ην 
θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην εδάθνο, κε ηελ 
ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε.  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 
22.20.01  Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2236 
 
ΔΤΡΧ 7,90 

 
 

Α.Σ. 8 
22.21  Καζαίξεζε επηζηξψζεσλ ηνίρσλ παληφο ηχπνπ  

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) 
22.21.01  Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2238 
 
ΔΤΡΧ 4,50 
 



  ζει. 14 

 
Α.Σ. 9 
22.30.08 Γηάλνημε νπψλ, θσιεψλ, ή αλνηγκάησλ ζε πιηλζνδνκέο  

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) 
Γηα αλνίγκαηα επηθαλείαο άλσ ησλ 2,00 m2 θαη έσο 2,50 m2  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2264.1Γ 
 
ΔΤΡΧ 39,00 

 
 
Α.Σ. 10 
22.31.01 Γηάλνημε απιαθηνχ ζε πιηλζνδνκή 

Γηάλνημε αχιαθνο βάζνπο έσο 0,06 m ζε πιηλζνδνκή νπνηνπδήπνηε πάρνπο θαη 
ηχπνπ, κε ή ρσξίο επίρξηζκα, ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ. 
πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, ε εξγαζία 
κφξθσζεο ησλ παξεηψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ απνμήισζεοζηηο ζέζεηο 
θνξηψζεσο. 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  

 
22.31.01  Γηα πιάηνο απιαθηνχ έσο 0,10 m  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2265Α 
 
ΔΤΡΧ 7,75 

 
 
Α.Σ. 11 
 ΑΣΖΔ Κ\8157.3.1 ζρεη.  Απνμήισζε ληπηήξα, θαηαηνληζηήξα, δνρείνπ πιχζεσο, ιεθάλεο WC 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 14 

Απνμήισζε ή θαηάξγεζε ληπηήξα, θαηαηνληζηήξα, δνρείνπ πιχζεσο, ιεθάλεο W.C. 
απφ πνξζειάλε θαη ησλ εμαξηεκάησλ ιεηηνπξγίαο απηνχ, νησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, 
απνζχλδεζε - ηάπσκα ζσιελψζεσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο κεηά ησλ 
κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη κεηαθνξά εθηφο ηνπ ζρνιείνπ πξνο απφξξηςε. Ηζρχεη ζε 
πεξηπηψζεηο πνπ δελ απνδεκηψλεηαη απφ άιιν άξζξν. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

Δπξώ 6,00 
 
 
Α.Σ. 12 

ΑΣΖΔ Κ\8302.1.1 ζρεη. Απνμήισζε ζσιελψζεσλ, πδξνξξνψλ θιπ 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΖΛΜ 14 

Απνμήισζε-απνζχλδεζε-ηάπσκα, κεηά ησλ κηθξνπιηθψλ θαζψο θαη κεηαθνξά ζηνπο 
ρψξνπο απφξξηςεο, ζσιελψζεσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, πδξνξξνψλ θιπ 
(Μέηξεζε ζε κ.κ) 

Δπξώ 2,00 
 

 
 



  ζει. 15 

Α.Σ. 13 
22.45 ζρεη.
 Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ θνπθσκάησλ ή αινπκηλίνπ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2275  
Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ ή αινπκηλίνπ 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  

 
ΔΤΡΧ 16,80 
 

 
 
 

32. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ   

 
Α.Σ. 14 
ΟΗΚ 23.03  Ηθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2303  
 

Ηθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά ζπκβαηηθνχ ηχπνπ, κε δάπεδν εξγαζίαο απφ καδέξηα, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-03-00-00 "Ηθξηψκαηα". 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ελνίθην ησλ κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ θαη 
ζηεξηγκάησλ, ε κεηαθνξά ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία 
ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ ηθξησκάησλ θαη ε θζνξά ηεο μπιείαο 
θαη ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ. 
 
Σα ηθξηψκαηα ζα είλαη επαξθψο ζηεξεσκέλα επί ηεο επηθαλείαο ηνπ θηηξίνπ, δε ζα 
παξνπζηάδνπλ θηλεηφηεηα θαη κεγάια βέιε θάκςεσο θαη ζα θέξνπλ θηγθιηδψκαηα 
αζθαιείαο θαη θιίκαθεο αλφδνπ. 
 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 
κειέηε ηνπ έξγνπ ε θαηαζθεπή ηδηαηηέξσλ ηθξησκάησλ (πέξαλ απηψλ πνπ ζεσξνχληαη 
αλεγκέλα ζηηο επί κέξνπο ηηκέο κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ) ή θαηφπηλ εηδηθήο εγθξίζεσο 
ηεο Τπεξεζίαο.  
 
Ωο επηθάλεηα πξνο επηκέηξεζε ιακβάλεηαη ε επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νπνίαο 
εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, πξνζαπμαλφκελε θαηά ηηο παξάπιεπξεο πξνεμνρέο ηνπ 
ηθξηψκαηνο, εθ' φζνλ έρνπλ βάζνο κεγαιχηεξν απφ 0,20 m. Γελ πεξηιακβάλνληαη 
ελδερφκελεο θoξσλίδεο, θνξλίδεο θιπ,  
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  

 
ΔΤΡΧ          5,60  
 
 
 
 
 
 
 



  ζει. 16 

Α.Σ. 15 
ΟΗΚ23.10  Αλαξηεκέλα δάπεδα εξγαζίαο (θνξεία) 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2303  
 

Κηλεηά δάπεδα εξγαζίαο (πιαηθφξκεο), αλαξηεκέλα κέζσ ζπξκαηνζρνίλσλ, κε 
κεραληζκφ αλχςσζεο ειεθηξνθίλεην, εθνδηαζκέλν κε ζπζηήκαηα αζθαινχο 
πέδεζεο, κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο θίλεζεο ηφζν απφ ηελ ζέζε αλάξηεζεο, φζν θαη 
απφ ηελ πιαηθφξκα. Ο εμνπιηζκφο ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθά αθαιείαο 
αλαγλσξηζκέλνπ δηεζλψο θνξέα. 
 
23.10.01  Γαπάλε θηλεηνπνίεζεο - απνθηλεηνπνίεζεο.  

 

πκπεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε 
θαη ζηεξέσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλάξηεζεο, ε ειεθηξηθή ζπλδεζκνινγία, ε 
απνζπλαξκνιφγεζε θαη απνθφκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

Σηκή θαη’ απνθνπή (θ.α.).  
 

ΔΤΡΧ      280,00  
 
 

Α.Σ. 16 
ΟΗΚ23.10.02  Ζκεξήζηα δαπάλε θνξείνπ αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο έσο 200 kg  
 

Σηκή αλά εκέξα παξακνλήο ζην εξγνηάμην (Ζ.Γ.), ζχκθσλα κε ην 
εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ.  

 

ΔΤΡΧ        90,00  
 
 
Α.Σ. 17 
ΟΗΚ23.14  Δπελδχζεηο πξφζνςεο ηθξησκάησλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2314.1  
Δπέλδπζε πξφζνςεο ηθξησκάησλ κε ιηλάηζεο ή ζπλζεηηθά πθαληά θχιια, 
πξνζδεκέλα κε ζχξκα ή ζπλδεηήξεο ζηα νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα ζηνηρεία ηνπ 
ηθξηψκαηνο. Ζ επηθάιπςε ζα είλαη πιήξεο θαη ηα θχιια επηθάιπςεο επαξθψο 
ηαλπζκέλα. 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επέλδπζε ησλ εμσηεξηθψλ ηθξησκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα 
φιεο ηηο θαηαζθεπέο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  
 

ΔΤΡΧ      0,65 
 
  
 

Α.Σ. 18 
ΟΗΚ22.45 ζρεη.  Αθαίξεζε δηπιψλ παινπηλάθσλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2275 
Αθαίξεζε δηπιψλ παινπηλάθσλ απφ πθηζηάκελα πιαίζηα θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ 
ζπξψλ. Πεξηιακβάλεηαη ε αθαίξεζε ησλ παινπηλάθσλ κε πξνζνρή, θαη ε κεηαθνξά 
πξνο θφξησζε.  
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  

 

ΔΤΡΧ      16,80 
 
 



  ζει. 17 

 
Α.Σ. 19 

ΝΑΟΓΟ Γ02.1 Απφμεζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, ζε βάζνο έσο 4 cm 

Κσδηθφοαλαζεψξεζεο:ΝΟΓΟ 1132 100% 
 
Απφμεζε (θξεδάξηζκα) ζηξψζεσλ πθηζηακέλνπ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε 
απνμεζηηθνχ κεραλήκαηνο (θξέδαο), ζην πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε βάζνο, κε 
νκαιή θαη εληαίαο θιίζεο ηειηθή επηθάλεηα, θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 
05-03-14-00 "Απφμεζε (θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο". 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- Ζ πξνζθφκηζε, ιεηηνπξγία θαη απνθφκηζε ηνπ απνμεζηηθνχ κεραλήκαηνο 

- Ζ θφξησζε ησλ πξντφλησλ απφμεζεο επί απηνθηλήηνπ θαη ε κεηαθνξά 
ηνπο ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζέζεηο νξηζηηθήο απφζεζεο ή 
αλαθχθισζεο 
- Ο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο απφμεζεο κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή 
ππνβνήζεζε 
- Οη ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 
- Οη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε εθαξκνγή 
πξνζσξηλήο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο 
- Απφμεζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο (θξεδάξηζκα) ζε βάζνο έσο 4 cm. 

 

Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο ηειεησκέλεο εξγαζίαο εθζθαθήο –  
θξεδαξίζκαηνο πθηζηάκελνπ νδνζηξψκαηνο. 
 
ΔΤΡΧ      1,15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ζει. 18 

 

46. ΟΠΣΟΠΛΗΝΘΟΓΟΜΔ  
  

 

 
 Γηα ηα άξζξα ηεο ελφηεηαο 46 πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή ηνίρσλ απφ νπηνπιίλζνπο 

έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 
 

α) ηηο ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ 
νπηνπιίλζσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 771-1 "ηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ άξγηιν ", κε 
ζήκαλζε CE, ε δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ αλάκημεο θαη 
ηξνθνδνζίαο ηνπ θνληάκαηνο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε 
θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο 
ππνιείκκαηα θνληακάησλ θαη ηνχβισλ θαη ε ρξήζε έηνηκνπ θνληάκαηνο 
ηνηρνπνηίαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 998-2 κε ζήκαλζε CE ή αζβεζηνηζηκελην-
θνληάκαηνο πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ     

 

β) ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ελδερφκελε ρξήζε ξεπζηνπνηεηηθψλ 
πξνζκίθησλ θνληακάησλ, αιιά δελ ζπκπεξηιαβάλεηαη: 

 

γ)  ηε ηηκή κνλάδαο δελ ζπκπεξηιαβάλνληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα: 

- ηα ηπρφλ ρξσζηηθά θαη αληηζπξξηθλσηηθά πξφζκηθηα θαη ηα ελζσκαηνχκελα 
κεηαιιηθά ζηνηρεία (πιέγκαηα, γαιβαληζκέλνη ζπλδεκνη θαη αγθχξηα απφ 
αλνμείδσην ράιπβα) 

- ε ηνπνζέηεζε  πγξνκνλσηηθψλ κεκβξαλψλ θαη ε δηακφξθσζε λεξνρπηψλ θαη 
θαπαθηψλ 

- ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε καζηίρε 
= ε θαηαζθεπή αλσθιίσλ, πνδηψλ θαη θαηαθφξπθσλ ή νξηδφληησλ δηαδσκάησλ 

 

δ) Οη νπηφπιηλζνη ζα απνξξνθνχλ λεξφ έσο θαη 16% θαηά μεξφ βάξνο θαη ζα έρνπλ 
ειάρηζηε αληνρή ζε ζιίςε, νη κελ πιήξεηο θαη νη δηάηξεηνη κε θαηαθφξπθεο νπέο 
8,0 N/mm2, νη δε  δηάηξεηνη κε νξηδφληηεο νπέο 2,5 N/mm2. 

 
 
Α.Σ. 20 
46.01.02 Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 6x9x19 cm 

 

Πιηλζνδνκέο κε δηάθελνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηφπιηλζνπο δηαζηάζεσλ 6x9x19 cm, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-02-02-00 "Σνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο", ζε 
νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε ηνπ έξγνπ, κε έηνηκν θνλίακα θηηζίκαηνο παξαδηδφκελν 
ζε ζηιφ ή κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ,  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο.  
 

Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη)  
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-4622.1 
   

  ΔΤΡΧ 19,50 
 
 

Α.Σ. 21 
49.01.01  Γηαδψκαηα (ζελάδ) απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3213 
 

Καηαζθεπή γξακκηθψλ δηαδσκάαησλ (ζελάδ), πνδηψλ ή αλσθιίσλ ηνίρσλ 
πιεξψζεσο κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 θαη ειαθξφ νπιηζκφ B500C (κέρξη 
4Φ12 κε ζπλδεηήξεο Φ8/10), δηαηνκήο έσο 0,06 m2, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην 
δάπεδν εξγαζίαο.  
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πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ, νη πιάγηεο 
κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ε εξγαζία θαηαζθεπήο 
θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα πιηθψλ.  
 

ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο δηαδσκάησλ κεγαιχηεξεο δηαηνκήο, ε ηηκή ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ πξνζαπμάλεηαη αλαινγηθά κε βάζε εκβαδφλ (Δκβ / 0,06 m2), φηαλ 
ζε πξνβιέπεηαη νπιηζκφο πέξαλ ησλ 4Φ12, ε δηαθνξά ηηκνινγείηαη κε βάζε ην 
άξζξν ΝΔΣ ΟΗΚ 38.20 
 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  
 

Γξακκηθά δηαδψκαηα (ζελάδ) δξνκηθψλ ηνίρσλ  
 

ΔΤΡΧ 16,80 
 
 

Α.Σ. 22 
52.53 ζρεη. Αληηθαηάζηαζε ξεγκαησκέλσλ γπςνζαλίδσλ θαη λέα επέλδπζε ζθειεηψλ ηνίρσλ 

κε θχιια θφληξα πιαθέ ζπκήδαο πάρνπο 18 mm  
 

Αληηθαηάζηαζε ξεγκαησκέλσλ γπςνζαλίδσλ θαη λέα επέλδπζε ζθειεηψλ ηνίρσλ κε 
θχιια θφληξα πιαθέ ζπκήδαο πάρνπο 18 mm, ζηεξεσλφκελα ζε ππάξρνληα ζθειεηφ 
κε ηηο απαηηνχκελεο επηδηνξζψζεηο κε θαηάιιειν ηξφπν κε δηακφξθσζε ησλ αξκψλ, 
κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ηα ηθξηψκαηα θαζψο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επελδπκέλεο επηθάλεηαο. 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5252.1  
 

ΔΤΡΧ 38,00 
 
 

Α.Σ. 23 
ΟΗΚ 78.08 ζρεη.   Δζσηεξηθά ρσξίζκαηα γηα δηακφξθσζε ηνπαιεηψλ πάρνπο 100 mm κε  
                            κεηαιιηθφ ζθειεηφ, κφλσζε θαη ακθίπιεπξε επέλδπζε απφ γπςνζαλίδεο.  
                            Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 7809  

Καηαζθεπή κε θεξφλησλ εζσηεξηθψλ ρσξηζκάησλ ηειηθνχ πάρνπο 100 ρηιηνζηψλ γηα 
δηακφξθσζε ηνπαιεηψλ, γηα χςνο ηνίρνπ κέρξη 3,50κ. Πξφθεηηαη γηα ηνηρνπνηία 
εγθαηαζηάζεσλ, ε νπνία απνηειείηαη απφ: 1) κεηαιιηθφ ζθειεηφ κε δηπιή ζεηξά 
νξζνζηαηψλ απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα CW-profil δηαηνκήο 75 Υ 50 Υ 0.6, 
ηνπνζεηεκέλνπο αλά 60 εθαηνζηά. Οη νξζνζηάηεο ζπλδένληαη κε ισξίδεο 
γπςνζαλίδαο 30 εθαηνζηψλ χςνπο αλά 90 εθαηνζηά. 2) ηέζζεξίο νξηδφληηνπο 
ζηξσηήξεο UW-profil, δηαηνκήο αληίζηνηρεο κε ηνπο κεηαιιηθνχο νξζνζηάηεο, 
βηδσκέλνπο ζην δάπεδν θαη ηελ νξνθή κε εθηνλνχκελα βχζκαηα κε θαξθί. Ζ 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. Ζ επέλδπζε ηνπ ζθειεηνχ γίλεηαη 
ακθίπιεπξα κε 2 ζεηξέο γπςνζαλίδεο. Ζ ζεηξά ηνπνζέηεζεο ησλ γπςνζαλίδσλ είλαη ε 
εμήο: αλζπγξή γπςνζαλίδα πάρνπο 12,5 mm - γπςνζαλίδα πςειήο αληνρήο αλζεθηηθή 
ζε θξνχζε πάρνπο 12,5 mm - κεηαιιηθφο ζθειεηφο + κφλσζε κε πεηξνβάκβαθα 
πάρνπο 40 mm θαη ππθλφηεηαο 100 kg/m3 - απαηηνχκελν θελφ γηα ηελ φδεπζε ησλ 
ζσιελψζεσλ - κεηαιιηθφο ζθειεηφο - γπςνζαλίδα πςειήο αληνρήο αλζεθηηθή ζε 
θξνχζε 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 γηα λα 
απνθεπρζνχλ ηξηρνεηδείο ξσγκέο απφ ζπζηνινδίαζηνιέο. Οη αξκνί ησλ γπςνζαλίδσλ 
ηεο κηαο ζεηξάο αληηζηνηρνχλ ζην κέζνλ πεξίπνπ ησλ γπςνζαλίδσλ ηεο άιιεο, ην 
βίδσκα δε ησλ γπςνζαλίδσλ ζηηο ζέζεηο ησλ αξκψλ πξνβιέπεηαη λα γίλεηαη ζε ζέζεηο 
νξζνζηαηψλ. ηηο ζέζεηο αλνηγκάησλ ζπξψλ ή παξαζχξσλ ή παινζηαζίσλ ζηαζεξψλ 



  ζει. 20 

ή θηλεηψλ, ν ζθειεηφο εληζρχεηαη πεξηκεηξηθά ηεο θάζζαο κε δχν επηπιένλ νξζνζηάηεο 
CW-profil, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηνπο ζηξσηήξεο. Σν παλσπξέθη - θαησπξέθη 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 ζην ρψξν. Ζ φιε θαηαζθεπή γίλεηαη ζχκθσλα 
κε ηίο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο. ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, 
αγνξά θαη πξνζθφκηζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ θαη θάζε 
εξγαζία έληερλεο πιήξνπο θαηαζθεπήο. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επελδπκέλεο επηθάλεηαο. 
 

ΔΤΡΧ 50,00 
 
 
 

Α.Σ. 24 
71.21  Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7121  
 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 
2,5 cm, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε πηηζηιηζηή, ε δεχηεξε ζηξσηή 
(ιάζπσκα) θαη ηξίηε ηξηπηή (ηξηβηδηζηή), επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε 
ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ 
παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ". 
 

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ 
εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

ΔΤΡΧ 13,50 
 

 
 
Α.Σ. 25 
77.15  Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7735  
 

Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".  
 

Απνθαηάζηαζε ηεο επηθαλείαο ηνπ επηρξίζκαηνο, αθαίξεζε ησλ αλσκαιηψλ, 
θαζαξηζκφο, ιείαλζε κε γπαιφραξην, αζηάξσκα κε θαηάιιειν πιηθφ βάζεσο 
αθξπιηθήο ξεηίλεο, δηαιχηνπ, ή αθξπιηθνχ κηθξνκνξηαθνχ πιηθνχ βάζεσο λεξνχ, κε 
αληνρή ζηα αιθάιηα. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

ΔΤΡΧ 1,70 
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77.  ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ  
  

 
Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ 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.  

 
 
Α.Σ. 26 
77.66  Υξσκαηηζκνί ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ κε βεξληθφρξσκα αιθπδηθήο ή αθξπιηθήο 

βάζεσο, ελφο ζπζηαηηθνχ κε αληνρή ζε ζπλερή ζεξκνθξαζία  80 νC 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7766  
 

Υξσκαηηζκνί ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ κε βεξληθφρξσκα αιθπδηθήο ή αθξπιηθήο 

βάζεσο, ελφο ζπζηαηηθνχ, κε αληνρή ζε ζπλερή ζεξκνθξαζία  80 νC, ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-00 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο 
ζηδεξψλ επηθαλεηψλ".  
 

Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ζκπξηδφπαλν, δηάζηξσζε θαηάιιεινπ αληηζθσξηαθνχ 
ππνζηξψκαηνο κε πηζηνιέην, ηξίςηκν κε γπαιφραξην θαη δηάζηξσζε ζεξκναληφρνπ 
βεξληθνρξψκαηνο κε πηζηνιέην κέρξη λα επηηεπρζεί νκνηφκνξθνο ρξσκαηηζκφο. Τιηθά 
θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ζεξκαληηθψλ ζηνηρείσλ 
 

ΔΤΡΧ  7,80 
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Α.Σ. 27 
77.67.02  Υξσκαηηζκνί ζσιελψζεσλ 

 

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  
 

77.67.02 Γηακέηξνπ απφ 1 1/4 έσο 2" 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7767.4 
 

ΔΤΡΧ 2,25 
 
 

Α.Σ. 28 
77.67.03  Υξσκαηηζκνί ζσιελψζεσλ 

 

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    Γηακέηξνπ απφ 2 1/2 έσο 3" 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7767.6 
 

ΔΤΡΧ 3,40 
 
 
Α.Σ. 29 
77.55  Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή 
 αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7755  
 

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
03-10-03-00 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ". 
 

Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη ζκπξηδφπαλν, κία ζηξψζε αληηδηαβξσηηθνχ 
ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Τιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία,  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

ΔΤΡΧ 6,70 
 
 
Α.Σ. 30 
77.11.01 ρεη.    Υξσκαηηζκνί νησλδήπνηε παιαηψλ πδξνρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε      
                           ηζηκεληφρξσκα αθξπιηθφ, πδαηνδπαιπηφ 

        Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΟΗΚ7725 
Xξσκαηηζκνί νησλδήπνηε παιαηψλ πδξνρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε 
ηζηκεληφρξσκα αθξπιηθφ, πδαηνδπαιηηφ. Θα πξνεγεζεί πξνεξγαζία ηεο επηθάλεηαο 
ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ κε απνκάθξπλζε ησλ 
ζαζξψλ ηκεκάησλ, ζηνθάξηζκα, ηξίςηκν κε γπαιφραξην, θαζαξηζκφο, αζηάξσκα κε 
αλάινγν αζηάξη θιπ. ψζηε ε επηθάλεηα ησλ κεξεκεηηψλ λα εμνκνησζεί απφ άπνςε 
πθήο θαη αξηζκφ ζηξψζεσλ κε ηηο ινηπέο πξνο επαλαρξσκαηηζκφ επηθάλεηεο. Ο 
ηειηθφο ρξσκαηηζκφο ζα γίλεη ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο κέρξη επηηεχμεσο 
νκνηφκνξθεο επηθάλεηαο θαη ζα είλαη νπνηαζδήπνηε απφρξσζεο (κίαο ή 
πεξηζζνηέξσλ). 
Μέηξεζε ζε m2 πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο 
 
ΔΤΡΧ 4,30 
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Α.Σ. 31 
77.83.01 ρεη. Xάξαμε θαη βαθή δηαρσξηζηηθψλ ισξίδσλ γεπέδνπ κπάζθεη – ηέληο – ρψξσλ 

parking 
        Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΟΗΚ7753 
Υάξαμε θαη βαθή δηαρσξηζηηθψλ ισξίδσλ γεπέδνπ κπάζθεη - ηέληο - ρψξσλ parkin 
κε αλεμίηειν ρξψκα πνιπνπξεζάλεο ιεπθφ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο απφρξσζεο. Ζ 
ράξαμε θαη ε γξακκνγξάθεζε ζα γηλεη ζχκθσλα κε ηνλ νηθείν θαλνληζκφ ηεο Γ.Γ.Α., 
δειαδή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ ησλ πιηθψλ θαη εξγαζία 
ράξαμεο θαη βαθήο ησλ δηαρσξηζηηθψλ ισξίδσλ. 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) 
 
ΔΤΡΧ 4,00 

 
 
 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, 

αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7785.1  
 

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".  
 

Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ 
ρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

Α.Σ. 32 
77.80.01 Δζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήο αθξπιηθήο 
ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 

 

ΔΤΡΧ 9,00 
   

Α.Σ. 33 
77.80.02 Δμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο. 

 

ΔΤΡΧ 10,10 
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 79. ΜΟΝΧΔΗ ΤΓΡΑΗΑ - ΖΥΟΤ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΟ  
 

 
 
Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη 
αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 
 

(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ 
απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ 
πξνο ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ  έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, 
κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ 
δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε 
παξεκθεξή έξγα.  

(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο 
ηνπο ζπζθεπαζίεο επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία 
ηνπ πξντφληνο, ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε πνζφηεηα ζηελ 
ζπζθεπαζία.    

(γ) Ζ ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 

(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.  

 
 
Α.Σ. 34 
79.08  ηεγαλσηηθέο επηζηξψζεηο κε ηζηκεληνεηδή πιηθά 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7903  
 
Δπίζηξσζε κε πξναλακηγκέλα ηζηκεληνεηδή ζηεγαλσηηθά πιηθά εληφο ζθξαγηζκέλεο 
ζπζθεπαζίαο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-3 (κε ζήκαλζε CE), εθηεινπκέλε επί 
νπνηαζδήπνηε επηθαλείαο κε ςήθηξα ή ξνιιφ. Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ  
πιηθνχ επί ηφπνπ, ν θαζαξηζκφο θαη πιχζε ηεο επηθαλείαο επίζηξσζεο θαη ε 
εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη ε 
πξνκήζεηα θαη εθαξκνγή εληζρπηηθνχ πξφζθπζεο (αζηαξηνχ), ζπκβαηνχ κε ην πιηθφ, 
αλ απηφ ζπληζηάηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ. 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ηζηκεληνεηδνχο πιηθνχ, κε βάζε ην απφβαξν ησλ 
ζπζθεπαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην έξγν. 
 

ΔΤΡΧ 5,60 
 
 
Α.Σ. 35 
79.09 Δπίζηξσζε απιή κε αζθαιηφπαλν 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7912  
 

Δπίζηξσζε απιή κε αζθαιηφπαλν βάξνπο 2,5 kg αλά m2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-05-01-02 "ηεγαλνπνίεζε θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα κε 
αζθαιηηθέο κεκβξάλεο". Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε αζθαιηφθνιιαο θαη νη επηθαιχςεηο 
ησλ ισξίδσλ ζηηο ζπλδέζεηο. 
 

Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηνκέλεο επηθαλείαο  
 

ΔΤΡΧ 7,90 
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Α.Σ. 36 
79.08.01 ζρεη.  ηεγαλσηηθέο επαιείςεηο επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε εχθακπην  
                          ειαζηηθφ πνιπνπξεζαληθφ πιηθφ (καζηίρε) πγξνκφλσζεο ηχπνπ Hyperdesmo 
                          ή άιινπ ηζνδχλακνπ 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7903  
 
Δπάιεηςε κε εχθακπην ειαζηηθφ πνιπνπξεζαληθφ πιηθφ (καζηίρε) πγξνκφλσζεο 
ηχπνπ Hyperdesmo ή άιινπ ηζνδχλακνπ εθηεινπκέλε επί νπνηαζδήπνηε επηθαλείαο 
ζθπξνδέκαηνο. Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ  πιηθνχ επί ηφπνπ, ν θαζαξηζκφο θαη 
πιχζε ηεο επηθαλείαο θαη ε εθαξκνγή ηνπ πιηθνχ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαιππηφκελεο επηθάλεηαο (κ2)  
 

ΔΤΡΧ 8,00 
 
 
Α.Σ. 36 
ΤΓΡ 10.19  Απνθαηάζηαζε ηνπηθψλ βιαβψλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νθεηινκέλσλ 

ζηελ δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ κε ρξήζε επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ θαη αλαζηνιέσλ 
δηάβξσζεο 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6370  

       

Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπηθψλ βιαβψλ ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο νθεηινκέλσλ 
ζηελ δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ ιφγσ ελαλζξάθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή δηείζδπζεο ρισξηφλησλ, 
νπνία άρεη σο απνηέιεζκα ηελ δηφγθσζε ηνπ νπιηζκνχ θαη ηελ απνιέπηζε ή απνθινίσζε ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο.  
 
Δθαξκνγή ησλ Αξρψλ θαη ησλ Μεζφδσλ Απνθαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπνλαηη ζηελ ζεηξά 
Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1504, κε ρξήζε πξντφλησλ πνπ θέξνπλ  ζήκαλζε CE, ρεκηθψο ζπκβαηψλ 
κεηαμχ ηνπο, εγθεθξηκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία, κεηά απφ ηεθκεξησκέλε κε ηερληθά ζηνηρεία 
πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ.  
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ (πξναλακεκηγκέλσλ 
ηλνπιηζκέλσλ επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ θαηεγνξίαο R3 ή R4 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-3 γηα 
εθαξκνγή κε ην ρέξη, βειηησηηθψλ πξφζθπζεο, αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-
7, πιηθψλ πξνζηαηεπηηθήο επάιεηςεο πςειήο δηαπλνήο θιπ), ζε ζθξαγηζκέλεο ζπζθεπαζίεο 
πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηνλ ηχπν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE 

 ε ρξήζε ηθξησκάησλ γηα ηελ πξνζπέιαζε ζηηο ζέζεηο ησλ επεκβάζεσλ 

 ε ηνπηθή αθαίξεζε ηνπ ζαζξνχ ζθπξνδέκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο επέκβαζεο κε ρξήζε 
εξγαιείσλ πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιείσλ ή θαη εξγαιείσλ ρεηξφο, κέρξη ηελ πιήξε 
απνθάιπςε ησλ ξάβδσλ ηνπ δηαβξσκέλνπ νπιηζκνχ.  

 ν επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ ξάβδσλ ηνπ νπιηζκνχ κε ζπξκαηφβνπξηζα 

 ε εθαξκνγή ξεπζηνχ αλαζηνιέα δηάβξσζεο επί ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ κε ξνιιφ ή πηλέιν 

 ε παξαζθεπή θαη εθαξκνγή ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
πξνκεζεπηή γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαηνκήο ηνπ ζηνηρείνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ αξρηθή 
ηεο   
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 ε ηειηθή εμνκάιπλζε ηεο επηθαλείαο κεηά ηελ ζθιεξπλζε ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο θαη 
ε εθαξκνγή πξνζηαηεπηηθήο επίζηξσζεο πςειήο δηαπλνήο, ζηινμαληθήο βάζεσο, κε ξνιιφ ή 
πηλέιιν. 

 

ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηεο επηθαλείαο επέκβαζεο δελ πεξηιακβάλεηαη ηπρφλ απαηηνχκελε 
πδξνβνιή, ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηάηηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
Δπηκέηξεζε κε βάζε ηελ επηθάλεηα απνθαηάζηαζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πιάηνο θαη ην 
χςνο ηεο επέκβαζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε (νξζνγσληζκέλε επηθάλεηα). 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επηθάλεηα ησλ επεκβάζεσλ ζα δηεπξχλεηαη ζηελ απαηηνχκελε έθηαζε, κεηά 
απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, εάλ θαηά ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ δηαπηζησζεί φηη ε δηάβξσζε ηνπ 
νπιηζκνχ  έρεη πξνρσξήζεη πέξαλ ηεο αξρηθψο πξνβιεθζείζαο έθηαζεο. 
 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ην παξφλ άξζξν δελ έρεη εθαξκνγήζε εθηεηακέλεο βιάβεο θαηαζθεπψλ 
απφ ζθπξφδεκα  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) εξγαζίαο πιήξσο πεξαησκέλεο 
 
 

ΔΤΡΧ 53,60 
 
 
Α.Σ. 38 
73.33 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7331  
 

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) 
 

73.33.01 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 20x20 cm 
 

ΔΤΡΧ 31,50 
 
 

Α.Σ. 39 
73.34 Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα GROUP 1 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7326.1  
 

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".  
 



  ζει. 27 

Πεξνιακβάλεηαη 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) 
 

73.34.01 Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα GROUP 1, δηαζηάζεσλ 20x20 cm 
 

ΔΤΡΧ  33,50 
 
 

Α.Σ. 40 
73.35 Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ θεξακηθά πιαθίδηα 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7326.1  
 

Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ θεξακηθά πιαθίδηα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη  
δηαζηάζεσλ, κνλφρξσκα ή έρξσκα, κε αξκνχο πιάηνπο 2 mm, ζηεξενχκελα κε  
ηζηκεληνθνλία ή θφιια πιαθηδίσλ.  
 

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ 
κε ηα πιηθά πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ. 
 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)  
 

ΔΤΡΧ 4,50 
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62.  ΗΓΖΡΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ ΚΟΗΝΑ - ΓΚΑΡΑΕΟΠΟΡΣΔ  
 

  
 

ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ ζηζεξψλ θνπθσκάησλ ηνπ παξφληνο εδαθίνπ 62 
ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ πεξηιακβάλνληαη γεληθψο ηα αθφινπζα: 

 

- φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θιπ), 
ζηεξέσζεο (ρεκηθά ή εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Δγθξηζε -
ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.XX), θαη ιεηηνπξγίαο (ζηξνθείο, ξάνπια θχιηζεο 
θιπ) απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα, 

- ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξέλην, EPDM, 
θπςεισηφ ραξηί, θιπ),  

- ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ. 
  

Όηαλ κεηαβάιινληαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ 
ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ, ζηε πεξίπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κε 
βάζε ηε κνλάδα κήθνπο ή ηελ επηθάλεηα, ε ηηκή αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηελ 
αλαινγία ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο θαη παιαηάο θαηαζθεπήο. 
 
 

Α.Σ. 41 
62.60.02 Θχξεο κεηαιιηθέο ππξαζθαιείαο, αλνηγφκελεο, κνλφθπιιεο 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6236 
 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κνλφθπιιεο κεηαιιηθήο αλνηγφκελεο ζχξαο 
ππξαζθαιείαο, ζπλνδεπφκελεο απφ πηζηνπνηεηηθφ θιάζεο ππξαληίζηαζεο απφ 
δηαπηζηεπκέλν Φνξέα, απνηεινχκελεο απφ θάζζα απφ ζηξαληδαξηζκέλε ιακαξίλα 
DKP ειαρίζηνπ πάρνπο 2,0 mm κε δηάηαμε θαπλνζηεγαλφηεηαο (π.ρ. απφ 
ζεξκνδηνγθνχκελεο ηαηλίεο), ζπξφθπιιν ηχπνπ sandwich, κε εμσηεξηθή επέλδπζε απφ 
ιακαξίλα ςπρξήο εμειέζεσο DKP ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 mm θαη εζσηεξηθή πιήξσζε 
απφ νξπθηνβάκβαθα ππθλφηεηνο ηνπιάρηζηνλ 140 kg/m3 κε ζπλδεηηθφ πιηθφ 
απνηεινχκελν απφ νξπθηέο θφιιεο (φρη θαηλνιηθέο ξεηίλεο), κε κεληεζζέδεο βαξέσο 
ηχπνπ κε αμνληθά ξνπικάλ (BD), θιεηδαξηά θαη ρεηξνιαβέο ππξαζθαιείαο εμ 
νινθιήξνπ απφ ραιχβδηλα εμαξηήκαηα κε ηδηαίηεξν πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθαιείαο, 
κεραληζκφ επαλαθνξάο (ζνχζηα) ππξαζθαιείαο θαη κπάξα παληθνχ. Ζ θάζζα θαη ηα 
ζπξφθπιια ζα είλαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα ζην εξγνζηάζην, ζε επφρξσζε ηεο 
επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο.  
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηεο θάζζαο θαη ηνπ ζπξνθχιινπ επί ηφπνπ, ε 
πάθησζε ηεο θάζζαο ζηελ ηνηρνπνηία θαη ε πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ κε 
ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ (αξηάλη) θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ξχζκηζε φισλ 
ησλ εμαξηεκάησλ ηεο ζχξαο. 

 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

62.60.02  Θχξεο ππξαζθαιείαο, κνλφθπιιεο, αλνηγφκελεο, ρσξίο θεγγίηε, 
θιάζεο ππξαληίζηαζεο 60 min 

 

   ΔΤΡΧ 335,00 
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Α.Σ. 42 
62.41  Κάζζεο αλάξηεζεο ζπξνθχιισλ απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6239 
  

 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ θαζζψλ αλάξηεζεο ζπξνθχιισλ νηνπδήπνηε 
ζρεδίνπ, απφ ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα. πκπεξηιακβάλεηαη ε πιήξσζε 
ησλ δηαθέλσλ κε αθξφ πνιπνπξεζάλεο ή κε αξαησκέλν ηζηκεληνθνλίακα (αξηάλη) ησλ 
600 kg ηζηκέληνπ ή ππξάληνρν ή ερνκνλσηηθφ πιηθφ πιεξψζεσο (ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε), ε ζθξάγηζε ησλ αξκψλ κε πνιπνπξεζαληθή καζηίρε 
ή ζηιηθφλε, θαη γεληθά ηα πάζεο θχζεσο πιηθά θαηαζθεπήο θαη πιεξσζεο θαη ε 
εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο. 

  

 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θάζζαο  
 

 ΔΤΡΧ 6,20 
 
 
 

Α.Σ. 43 
62.50  Μεηαιιηθέο ζχξεο, ηππνπνηεκέλεο, βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6236 
 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κνλφθπιιεο ή δίθπιιεο ζχξαο βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-02-00 "ηδεξά θνπθψκαηα", κε ή ρσξίο 
θεγγίηεο, ζπξίδεο ή πεξζίδεο, αλνηγφκελεο ή κε, κε ζπξφθπιια απφ δχν θχιια 
ιακαξίλαο DKP, ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 mm, κε πιήξσζε απφ νξπθηνβάκβαθα ησλ 
50 kg/m3, θάζζα δξνκηθή ή κπαηηθή απφ ζηξαηδαξηζηή ιακαξίλα DKP πάρνπο 
ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm, κε ειαζηηθά παξεκβχζκαηα, αληηζθσξηαθή πξνζηαζία κε δχν 
ζηξψζεηο βεξληθνρξψκαηνο ζπλζεηηθψλ ξεηηλψλ, κε ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
ησλ εμαξηεκάησλ ιεηηνπξγίαο, θαη γεληθά πιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο.  

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθάλεηαο ζπξνθχιινπ 
 

 ΔΤΡΧ 200,00 
 
 ηδεξνζσιήλεο θηγθιηδσκάησλ γαιβαληζκέλνη 
 

ηδεξνζσιήλεο θηγθιηδσκάησλ γαιβαληζκέλνη, ρσξίο εηδηθά ηεκάρηα, αληηζθσξηαθή 
επίζηξσζε κε βαθή βάζεσο ςεπδαξγχξνπ ζε δχν ζηξψζεηο. Πιεξεο θαηαζθεπή θαη 
ηνπνζέηεζε.  
 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ηνπνζεηεζέληνο ζσιήλα. 
 
 

Α.Σ. 44 
64.26.02 ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη Φ 1 1/2 " 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6427 
 

ΔΤΡΧ 10,10 
 
Α.Σ. 45 
64.26.03 ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη Φ 2 " 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6428 
 

ΔΤΡΧ 12,30 
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Α.Σ. 46 
64.29  Αλνμείδσηνο ρεηξνιηζζήξαο Φ50/2 mm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6428 
Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ρεηξνιηζζήξα απφ ζηξνγγπιή αλνμείδσηε δηαηνκή Φ50x2 
mm, πνηφηεηαο AISI 304, νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ, ζηεξέσζε κε θαηάιιειν πείξν 
(αξζεληθφ-ζειπθφ) ή κε ήισζε ή ειεθηξνζπγθφιιεζε Argon κε ειεθηξφδηα 
αλνμεηδψησλ ραιχβσλ. πκπεξηιακβάλνληαη πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, πιήξεο 
εξγαζία θνπήο, θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) ηνπνζεηεκέλνπ πιήξνπο ρεηξνιηζζήξνο 
 

ΔΤΡΧ 20,00 
 
 

Α.Σ. 47  
ΟΗΚ 64.29.1 ζρεη.          Εεχγνο ρεηξνιαβήο ζχξαο απφ κέηαιιν 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6428 
Εεχγνο Υεηξνιαβψλ βαξέσο ηχπνπ ζχξαο απφ ιεπθφ κέηαιιν, πιήξεο, κεηά ησλ 
ξνδεηψλ κε κεραληζκφ ξχζκηζεο, κεηά ησλ θιείζξσλ αζθαιείαο , νηνπδήπνηε 
ζρεδίνπ, δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, αξίζηεο πνηφηεηαο 
κε φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα θαη παξαδνηέν ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
Σηκή αλά ηεκάρην 
 

ΔΤΡΧ 11,00 
 
 

Α.Σ. 48 
ΟΗΚ 64.29.2 ζρεη.          Εεχγνο ρεηξνιαβήο ζχξαο απφ αινπκίλην 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6428 
Εεχγνο ρεηξνιαβψλ αινπκηλίνπ βαξέσο ηχπνπ κε θιεηδαξηά αζθαιείαο πφκνινπ κε 
έλδεημε θαηάιεςεο (πξάζηλν-θφθθηλν, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ DOMUS κε ξνδέηεο θαη 
θιεηδηά κπίιηαο, πιήξεο, δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, 
αξίζηεο πνηφηεηαο κε φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην 
 

ΔΤΡΧ 15,00 
 
 

Α.Σ. 49 
ΟΗΚ 61.05 ζρεη.          Φέξνληα ζηνηρεία θνηινδνθψλ δηαηνκήο 50x50x2mm πεξηκεηξηθά ηεο 
                      ςεπδνξνθήο ζην ΓΑΚ Κνιπκβεηήξην 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 61.04 
 Καηαζθεπή θεξφλησλ ζηνηρείσλ απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο θάζε ηχπνπ, κε 

χςνο ή πιεπξά έσο 160 mm, δηαηνκήο 50x50x2mm, θάζε ζρεδίνπ, θαη ζε 
νπνηαδήπνηε ζέζε ή χςνο απφ ην έδαθνο ή ην δάπεδν εξγαζίαο, ζπλδεδεκέλσλ 
κεηαμχ ηνπο κε θνριίεο (κπνπιφληα) κε δηπιά πεξηθφριηα κέζα απφ εηδηθά 
δηαλνηγφκελεο νπέο θαη κε παξεκβνιή ηκεκάησλ ειαζκάησλ, ή κε 
ειεθηξνζπγθφιιεζε, γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαβξσκέλσλ 
ζηνηρείσλ πεξηκεηξηθά ηεο ςεπδνξνθήο ζην ΓΑΚ Κνιπκβεηήξην. 

 

 Με ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηηκνινγνχληαη θαη ηα εηδηθά εμαξηήκαηα κεηαιιηθψλ 
παζζάισλ γηα ηε θαηαζθεπή θεθαιψλ, θιπ, αγθπξίσλ.  

 

 Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ αλπςσηηθψλ κέζσλ.  
 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαηαζθεπήο 
 

ΔΤΡΧ 2,70 
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65.  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ  
 

 
 

 Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 65 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη 
γεληθνί φξνη: 

α) Οη κέζεο ηηκέο ησλ αληνρψλ ησλ ξάβδσλ αινπκηλίνπ ζα είλαη:  

- θνξηίν ζξαχζεο 180 - 220 MPa,  
- φξην ειαζηηθφηεηαο 140 - 180 MPa,  
- επηκήθπλζε ε = 4 - 6%.  

β) Σα ειάρηζηα πάρε επίζηξσζεο αλνδίσζεο ζα είλαη:  

- γηα θαηαζθεπέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ 15 κm,  
- γηα θαηαζθεπέο ζην εμσηεξηθφ απηνχ 20 κm  
- ζε ηζρπξά δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ 25 κm. 

γ)  Σo ειάρηζηo πάρoο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ζα είλαη 50 κm. 

δ)  ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα θαη ηα 
αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά): 

δ1)  Ζ ηνπνζέηεζε φισλ ησλ κεραληζκψλ αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο, ρσξίο ηελ 
αμία ησλ πιηθψλ απηψλ, εθηφο άλ ζην άξζξν αλαθέξεηαη ξγηά φηη 
πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηά ηνπο.. 

δ2) Ζ θαηαζθεπή ςεπηφθαζζαο απφ ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 
πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,8 mm, δηαηνκήο νξζνγσληθήο ή Π, κε ηα ζηεξίγκαηα 
ηνπ ζθειεηνχ απφ γαιβαληζκέλεο ιάκεο 50Υ3 mm,  

δ3) Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη ηαηλίεο (λενπξέλ, EPDM θιπ), θαζψο θαη 
φια ηα απνηνχκελα κηθξνυιηθά, ζχκθσλα κε νδεγίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 
πξνκεζεπηή ηνπ πξντφληνο, γηα ηελ πιήξε, ηελ εμαζθάιηζε ηεο 
πδαηνζηεγαλφηεηαο, ηεο αεξν-ζηεγαλφηεηαο, ηεο ερνκφλσζεο ηεο θαη 
ζεξκνκφλσζεο. 

δ4) Ζ ηνπνζέηεζε πξνζσξηλψλ αθαηξνχκελσλ ζπλδέζκσλ (πξνθίι Π) ζηηο 
ςεπηφθαζεο αλνηθηψλ δηαηνκψλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αθακςία 
ηνπο θαηά ηε κεηαθνξά ε ηε ηνπνζέηεζε. 

δ5) Ζ ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη αλνδίσζε ησλ πξνθίι ηνπ αινπκηλίνπ, εθηφο άλ 
ξεηά αλαθέξεηαη ζην άξζξν φηη ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα . 

ε)  Σα ζθνχξα (παληδνχξηα) θαη ην ηκήκα ηεο θάζζαο αινπκηλίνπ πνπ ηνπο 
αληηζηνηρεί, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ην εκβαδφλ ηνπο, κε εθαξκνγή ηνπ 
άξζξνπ ΟΗΚ 65.44. 
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 Σππνπνηεκέλα θνπθψκαηα απφ αινπκίλην κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6501  
 

Δηνηκα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ηππνπνηεκέλσλ αλνηγκάησλ, βηνκεραληθήο 
θαηαζθεπήο, πξνεξρφκελα απφ πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ SO 9001 παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία, κε δηάηαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο αλάινγα κε ηελ "ζεηξά" ηνπο, κε 
δπλαηφηεηα ππνδνρήο δηπινχ παινπίλαθα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-
08-03-00 "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ", πιήξσο ηνπνζεηεκέλα θαη ζηεξεσκέλα.. 
 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε έξγα κε κεγάιν αξηζκφ απιψλ θνπθσκάησλ 
αινπκηλίνπ, ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ ηνπ εκπνξίνπ, πνπ κπνξνχλ λα επηιερζνχλ 
απφ θαηαιφγνπο πξνκεζεπηψλ ψο πξντφληα έηνηκα πξνο ηνπνζέηεζε. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θνπθσκάησλ 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

Α.Σ. 50 
65.01.02 Κνπθψκαηα απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην 12 - 24 kg/m2 

 

ΔΤΡΧ 200,00 
 
 
Α.Σ. 51 
65.25  Κηλεηέο ζίηεο αεξηζκνχ 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6530 
 

Κηλεηέο ζίηεο αεξηζκνχ απφ γαιβαληζκέλν ζχξκα ιεπηνχ βξφρνπ γηα ηελ 
παξεκπφδηζε εηζφδνπ εληφκσλ, ηνπνζεηνχκελεο ζε ζθειεηφ απφ δηαηνκέο 
αινπκηλίνπ. Πιαίζην κε εθαξκνζκέλε ηελ ζίηα, ζθειεηφο (νδεγνί, θνπηί ξνιινχ θιπ),  
κηθξνυιηθά θαη εξγαζία δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθάλεηαο. 
 

ΔΤΡΧ 45,00 
 
 
 

Α.Σ. 52 
65.02.01.01 ζρεη.          Μπάξα παληθνχ απφ αινπκίλην γηα ζχξεο εμσηεξηθέο παληφο ηχπνπ 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6502 

 
Μπάξα παληθνχ θαηαζθεπαζκέλε απφ αινπκίλην δηακέηξνπ ?ins ηνπνζεηεκέλε ζε 
εμψζπξα θηηξίνπ κε φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο κεραληζκνχο ιεηηνπξγίαο, αληίθξηζκα, 
θιεηδαξηά, βάζεηο ζηεξέσζεο θαη επαλαθνξάο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλε. 

 
Σηκή αλά ηεκάρην 
 

ΔΤΡΧ 60,00 
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Α.Σ. 53 
65.05 Θχξεο αινπκηλίνπ ρσξίο παινζηάζην. 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6502 
  

Θχξεο ζπκπαγείο ζπφ ζεξκνκνλσηηθφ πέηαζκα (πάλει) αινπκηλίνπ, κνλφθπιιεο, 
αλνηγφκελεο, νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
03-08-03-00 "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ". 

 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
  

 ΔΤΡΧ 175,00 
 

 
 

 

 32. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ  
 

 
 
32.01 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε 

ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ  
 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 
Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο 
ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη 
ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ 
θαινππηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: 
 

01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ". 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ 
παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά 
πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 
α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε 
πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, 
ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα 
παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ 
απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην 
κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 
δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ 
εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε 
νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ 
ζην ζθπξφδεκα. 
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 Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 

β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ 
πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε 
ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. 

γ. Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ 
ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε 
ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο 
αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο. 

 

δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ 
κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ, 
ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε πεξηζπιινγή, 
θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε 
ζθπξνδέηεζεο.  

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ 
εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 

Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ 
θειχθε, αςίδεο θαη ηξνχινπο. 

 

Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, 
ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο  
 

Α.Σ. 54 
32.01.04 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΗΚ-3214  
  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
 

 ΔΤΡΧ 90,00 
 

 
 
 
Α.Σ. 55 
32.05.04 θπξνδέκαηα κηθξψλ έξγσλ.  Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΗΚ-3214  
 
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. 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. 

  
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

 
 ΔΤΡΧ     106,00 
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32.25 Πξνζαχμεζε ηηκήο ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, φηαλ ην ζχλνιν ηεο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηαο δελ ππεξβαίλεη ηα 30,00m3  
 
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.  
 

Ζ 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). 
 

Α.Σ. 56 
32.25.03 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20  

  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΗΚ-3223.Α.5  
  

 ΔΤΡΧ 16,80 
 
 
 
 
 
 

 38. ΞΤΛΟΣΤΠΟΗ - ΟΠΛΗΜΟΗ   

 
ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ζπκπεξηιακβάλεηαη θάζε δαπάλε γηα ηελ 
έληερλε θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε 
κνξθήο πεξαηηέξσ απαηηνχκελσλ θαηαζθεπψλ (ηθξησκάησλ, δεπθηψλ, ζηεξηγκάησλ 
θιπ) κέρξη ην αλαθεξφκελν χςνο ηεο θαηαζθεπήο φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζε θάζε 
άξζξν. 

 
Α.Σ. 57 
38.02  Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3811  
 

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 νηνλδήπνηε φξνθν ππφ ή ππέξ ην έδαθνο. ηελ ηηκή 
ζπκπεξηιακβάλεηαη 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. 
 
ΔΤΡΧ 22,50 
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Α.Σ. 58 
38.03  Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3816  
 

Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζίσλ, θαηλσκάησλ, 
ζηχισλ, πεδίισλ, ππεξζχξσλ, θιηκάθσλ θιπ) ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην 
έδαθνο, αιιά ζε χςνο ηνπ ππζκέλα ηνπ μπινηχπνπ κέρξη +4,00 m απφ ην ππνθείκελν 
δάπέδν εξγαζίαο, 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) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

 

ΔΤΡΧ  15,70 
 
 
 
Α.Σ. 59 
38.20.03 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο . Γνκηθά πιέγκαηα B500C (S500s) 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3873 
 

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 ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 
 

Ζ 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, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ 
γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη 
δπγνινγίνπ. 
 
 

 



  ζει. 37 

Ολνκ.  
δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 
δηαηνκή  
(mm

2
) 

Ολνκ.  
κάδα/ 
κέηξν  
(kg/m) 

Ράβδνη 
Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 
πξντόληα 

Ζιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, 
δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα 
αθφινπζα: 

 Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο 
δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ  

 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

 Ζ 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.  

 Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ 
αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

 Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν  (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

 
 

ΔΤΡΧ 1,01 
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Α.Σ. 60 
76.27.02 Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο ζπλνιηθνχ 

πάρνπο 22 mm, (θξχζηαιιν 5 mm, θελφ 12 mm, θξχζηαιιν 5 mm)  

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7609.2 
 

Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο, απινί ή 
πνιιαπινί (LAMINATED), oπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, απφρξσζεο, βαζκνχ 
θσηνδηαπεξαηφηεηαο θαη βαζκνχ θσηναλάθιαζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 03-08-07-02 "Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ". πιήξσο ηνπνζεηεκέλνη 
κε ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη ζηιηθφλε  Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία, κε πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
 

ΔΤΡΧ 54,00 
 

Α.Σ. 61 
76.52 ζρεη.  Καζξέπηεο επίηνηρνο ρψξσλ πγηεηλήο ΑΜΔΑ 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7609.2 
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). 

ΔΤΡΧ 330,00 
 
 

Α.Σ. 62 
ΟΓΟ Β-29.3.4 Μηθξνθαηαζθεπέο (θξεάηηα, νξζνγωληθέο ηάθξνη θιπ) κε ζθπξόδεκα C16/20  

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2532) 
 

Καηαζθεπή θαιπκκάησλ, ππζκέλα θαη ηνηρσκάησλ θξεαηίσλ, θαλαιηψλ απνζηξάγγηζεο θαη 
νξζνγσληθψλ ηάθξσλ κε ζθπξφδεκα C16/20 άνπιν ή θαη νπιηζκέλν. 
 

ην άξζξν απηφ ππάγνληαη θαη νη επελδχζεηο πξαλψλ ζηηο πεξηνρέο ησλ αθξνβάζξσλ γεθπξψλ, νη 
νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη είηε κε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε θαη δηακφξθσζε ηεο εκθαλνχο επηθάλεηαο 
ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, είηε κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα.  
  

ηελ πεξίπησζε επέλδπζεο πξαλψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία, ε επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε 
βάζε ηελ επηθάλεηα απηψλ θαη ην πάρνο ηνπο, πξνζαπμεκέλν θαηά 0,10 m. Ζ πξνζαχμεζε απηή ηνπ 
πάρνπο θαιχπηεη πιήξσο ηηο πξφζζεηεο εξγαζίεο δφκεζεο, έδξαζεο θαη ζηεξέσζεο ησλ πξνρχησλ 
ζηνηρείσλ (αμία πιηθψλ, εξγαζία, ρξήζε κεραλεκάησλ, θαηαζθεπή θαη απνμήισζε ηθξησκάησλ θιπ) 
ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, νη νπνίεο εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ δελ επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
 

ΔΤΡΧ 126,00 
 
 

Α.Σ. 63 
ΟΓΟ Β-51  ΠΡΟΥΤΣΑ ΚΡΑΠΔΓΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ  

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2921) 
 

Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, δηαηνκήο 
πιάηνπο 0,15 m θαη χςνπο 0,25 έσο 0,30 m, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο, κε 
απφηκεζε, επζπγξάκκσλ ή θακπχισλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1340, πξνο θαηαζθεπή λεζίδσλ αζθαιείαο, 
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πεδνδξνκίσλ, θφκβσλ θ.ι.π., ηα νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη ζε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε κε 
δφλεζε θαη ζπκπίεζε, απνθιεηνκέλεο ηεο παξαζθεπήο ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε απηνζρέδηνπο 
μπιφηππνπο.  
 

Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-02-01-00 ‘’Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη νκβξίσλ 
θαηαζηξψκαηνο νδψλ επελδεδπκέλεο κε ζθπξφδεκα’’. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:  

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ πιελ ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο,  

 ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ ηα ζρέδηα 
νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο φρη κηθξφηεξνπ ησλ 0,50 m, κε ιεία 
επηθάλεηα, ε ζηεξέσζε ησλ θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ απφ απηά ζπλερνχο πξίζκαηνο 
δηαηνκήο 0,10x0,20 m απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10, ν εγθηβσηηζκφο ηνπο θαη ε αξκνιφγεζή 
ηνπο κε ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 άκκνπ. 

 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ ρσξίο ηελ βάζε έδξαζήο ηνπ, ε νπνία 
επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο. 

ΔΤΡΧ 9,60 
 

 

 
Α.Σ. 64 
ΟΓΟ Γ-1.1  Τπόβαζε νδνζηξωζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3121.Β) 
 

Καηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά 
ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ 
αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", κε ζπκπχθλσζε θαηά ζηξψζεηο κεγίζηνπ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο θάζε 
ζηξψζεο 0,10 m, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε 
ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, 

 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

 ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ 
ηελ κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά ηελ 
θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεσο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζπκππθλσκέλεο ππφβαζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο  
 

ΔΤΡΧ 16,25 
 

 
Α.Σ. 65 
ΟΓΟ Γ-1.2  Τπόβαζε νδνζηξσζίαο ζπκππθσκέλνπ πάρνπο 0,10 m 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3111.Β) 
 

Καηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m απφ ζξαπζηά 
αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο 
νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο 
επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο,  
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 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ 
ηελ κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηξψζεο ππφβαζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0.10 m  
 

ΔΤΡΧ 1,20 
 
 

Α.Σ. 66 
ΟΓΟ  Γ-3  ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΠΡΟΔΠΑΛΔΙΦΗ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4110) 
 

Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-0 ή κε φμηλν 
αζθαιηηθφ γαιάθησκα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππαίζξηα θαη 
ππφγεηα έξγα, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-01 "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε". 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, 
ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.),  

 ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή 
ππνβνήζεζε,  

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν 
δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal),  

 ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη),  

 ε ελδερφκελε δηάζηξσζε αδξαλνχο πιηθνχ επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή 
πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απηνχ ζηνλ ηφπν δηάζηξσζεο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο. 
 

ΔΤΡΧ 1,20 
 

 
Α.Σ. 67 
Άξζξν Γ-4  ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΗ ΔΠΑΛΔΙΦΗ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4120) 
πγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή 
αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, 
ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, 
ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε 
κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν 
δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε 
(φηαλ απαηηείηαη).  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο. 
 

ΔΤΡΧ 0,45 



  ζει. 41 

Α.Σ. 68 
ΟΗΚ 64.48.03 ζρεη.    Απνθαηάζηαζε πεξίθξαμεο θαη ζπξψλ αλνηθηνχ γεπέδνπ 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6448  
 

Απνθαηάζηαζε πεξίθξαμεο θαη ζπξψλ αλνηθηνχ γεπέδνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, ζε 
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηνχκελσλ 
δηαθφξσλ ζηδεξψλ γαιβαληζκέλσλ ή αλνμείδσησλ ζηνηρείσλ γηα ζπλαξκνγή κε ηηο γεηηνληθέο 
θαηαζθεπέο θαζψο θαη ησλ απαηηνχκελσλ βνεζεηηθψλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη κηθξνυιηθψλ φπσο: 

-κεληεζέδεο αλνμείδσηνη βηδσηνί βαξέσο ηχπνπ , θιεηδαξηά βαξέσο ηχπνπ αζθαιείαο εμσηεξηθνχ 
ρψξνπ (ινπθέην) κε ηα ηεο θαηάιιειεο ζηεξέσζεο θαη αζθάιηζεο ησλ ζπξφθπιισλ κε αλνμείδσην 
κάληαιν θαη πξνζαξκνγήο ηεο θιεηδαξηάο, αλνμείδσηνη βηδσηνί ζχξηεο βαξέσο ηχπνπ γηα ηελ 
αθηλεηνπνίεζε ησλ θχιισλ κεηαμχ ηνπο θαη ζηνπ ζην δάπεδν κε εηδηθφ ειαηήξην επαλαθνξάο ηνπο 
(ζνχζηα). Θα ρξεζηκνπνηνχληαη αλνμείδσηνη βηδσηνί κεραληζκνί ιεηηνπξγίαο, ζηεξέσζεο θαη 
αζθάιηζεο ησλ ζπξψλ, πνηφηεηαο AISI 304 ή ειεθηξνζπγθφιιεζε Argon κε ειεθηξφδηα 
αλνμείδσησλ ραιχβσλ. 

-αληηθαηάζηαζε ή θαη ζπκπιήξσζε κε ζπξκαηφπιεγκα γαιβαληδέ 45Υ45mm πάρνπο 3.5 mm, 
ζηεξεσκέλν ζηνπο νξζνζηάηεο, ηεδαξηζκέλν. Δπίζεο γηα ηε ζηήξημε ηνπ πιέγκαηνο ηνπνζεηνχληαη 
πέληε ζχξκαηα γαιβαληδέ θαη πάρνπο 4 mm (νχγηεο) απφ έλα ζην θάησ θαη άλσ άθξν ηνπ 
ζπξκαηνπιέγκαηνο θαη ηξία ελδηάκεζα ζε ίζεο απνζηάζεηο, αθνχ αλνηρζνχλ πξνεγνπκέλσο ηξχπεο 
ζηνπο νξζνζηάηεο γηα λα πεξάζνπλ νη νχγηεο. Σν πιέγκα ζα εγθηβσηηζηεί 10εθ. κέζα ζην ηνηρίν 
βάζεο. 

-αληηθαηάζηαζε πιέγκαηνο ζπξψλ κε γαιβαληδέ πιέγκα νληνπιέ δηαζηάζεσλ 50Υ50 mm θαη 
δηάκεηξν ζχξκαηνο 5 mm. Δθαξκφδεηαη ζε ειεθηξνζπγθφιιεζε δηπιή ζηξψζε ςπρξφ γαιβάληζκα. 

-βαθή ηνηρίνπ βάζεο θαη πεξίθξαμεο κε θαηάιιειν αζηάξη θαη δηπιή ζηξψζε αθξπιηθήο βαθήο 
ξεηηλψλ, ηζηκεληνρξψκαηνο, βάζεο δηαιχηνπ, επηινγή απφρξσζεο ηεο επίβιεςεο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επηηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαη έληερλεο 
απνθαηάζηαζεο ηεο πεξίθξαμεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπξψλ, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν απφ ην 
δάπεδν εξγαζίαο, ε ηπρφλ ρξήζε ηθξησκάησλ, ε επηζθεπή ηνηρίνπ πεξίθξαμεο, πξνεηνηκαζίαο βαθήο 
θαη γεληθά θάζε πιηθφ, θαηαζθεπή ή εξγαιείν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, αθφκα θη 
αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m ) επηζθεπαδφκελεο επηθάλεηαο πεξίθξαμεο. 

ΔΤΡΧ 15,00 
 

 
Α.Σ. 69 
ΥΔΣ.ΟΗΚ 64.56  Καηαζθεπή θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε κεηαιιηθνχ ζηπινβάηε γεπέδνπ   

θαιαζνζθαίξηζεο 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6239 
Καηαζθεπή θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε κεηαιιηθνχ ζηπινβάηε γεπέδνπ θαιαζνζθαίξηζεο, πιήξσο θαη 
αθιφλεηα εγθαηεζηεκέλνπ ζε βάζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα,πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κε 
ην παθησκέλν ζην πέδηιν πιαίζην ππνδνρήο ηνπ ζηπινβάηε θαη ηα απαηηνχκελα κπνπιφληα, πιηθά 
θαη κηθξνυιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε ηνπ ζηπινβάηε κε ηελ πξφβιεςε ησλ 
απαηηνπκέλσλ ππνδνρψλ γηα ηελ ζηεξέσζε κεηαιιηθήο ή απφ ΠΛΔΞΗΓΚΛΑ κπαζθέηαο, θαηά 
ηξφπν πνπ λα κήλ απαηηείηαη πξφζζεηε εξγαζία ή πιηθά θαη κηθξνυ-ιηθά θαη ηνλ ρξσκαηηζκφ κε δχν 
ζηξψζεηο ρξψκαηνο αληηζθσξηαθνχ κηλίνπ φισλ ησλ επηθαλεηψλ ηνπ θαη κε δχν ζηξψζεηο ληνχθν κε 
πηζηνιέην ή πηλέιιν ησλ νξαηψλ. 

Γειαδή πιηθά θαη κηθξνπιηθά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, εγθαηάζηαζεο 
θαη ρξσκαηηζκνχ κε κίλην θαη ληνχθν, φια ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν πξφηππν ζρέδην θαη ηελ 
πξφηππε Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο Γ.Γ.Α. 

Σηκή αλά ηεκάρην κεηαιιηθνχ ζηπινβάηε κπαζθέηαο. 
 

ΔΤΡΧ 955,00 



  ζει. 42 

 
Α.Σ. 70 
ΟΗΚ 64.21.03 ζρεη. Σακπιφ κπαζθέηαο απφ plexiglas & κεηαιιηθφ θαιάζη 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6239  
 

Σακπιφ κπαζθέηαο απφ plexiglas θαη θαιάζη, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο FIBA, πξνζαξκνζκέλα ζηνπο πθηζηάκελνπο 
κεηαιιηθνχο ζηπινβάηεο. 

Ζ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ πίλαθα (ηακπιφ) θαιχπηεηαη απφ θχιιν plexiglas εηδηθψλ δηαζηάζεσλ, πνπ 
ζηεξεψλεηαη ζην ππάξρνλ κεηαιιηθφ πιαίζην κε βίδεο. Μεηαμχ ησλ πιαηζίσλ θαη ηνπ πίλαθα 
παξεκβάιιεηαη ιάζηηρν γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ θξαδαζκψλ. 

Σν θαιάζη απνηειείηαη απφ έλα ζηεθάλη θαη έλα δίρηπ. Σν ζηεθάλη πξέπεη λα είλαη θηηαγκέλν απφ 
ζίδεξν. ην θάησ κέξνο ηνπ ζηεθαληνχ ππάξρνπλ κηθξά κεηαιιηθά δαρηπιίδηα γηα λα θξέκεηαη ην 
δίρηπ. Σν ζηεθάλη ζηεξεψλεηαη ζην ηακπιφ κε κπνπιφληα. Σα δίρηπα πξέπεη λα είλαη θηηαγκέλα απφ 
άζπξν θνξδφλη θαη θξεκαζκέλα ζε θάζε ζηεθάλη. Θα πξέπεη λα είλαη θηηαγκέλα κε ηέηνην ηξφπν 
ψζηε λα αλαθφπηεηαη ζηηγκηαία ε νξκή ηεο κπάιαο φηαλ πεξλά απφ ην θαιάζη. 

Οη βίδεο θαη ηα κπνπιφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη γαιβαληδέ. Σα κεηαιιηθά κέξε βάθνληαη 
ειεθηξνζηαηηθά κε ρξψκαηα πδαηνδηαιπηά, κε ηνμηθά θαη κε αλαθιέμηκα, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζην ηφπν ηνπ έξγνπ, ηα πιηθά ζηεξέσζεο θαη 
πξνζαξκνγήο θαζψο θαη ε εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

ΔΤΡΧ 350,00 
 
 
 

Α.Σ. 71 
ΥΔΣ.ΟΗΚ 65.33  Αγσληζηηθή ζαλίδα θαηαδχζεσλ κε βάζε ζην ΓΑΚ Κνιπκβεηήξην 

   Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7934  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7934  
 

Αγσληζηηθή ζαλίδα θαηαδχζεσλ. Δγθεθξηκέλε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Παγθφζκηαο 
Οκνζπνλδίαο Τγξνχ ηίβνπ (FINA) θαη ηεο Κνιπκβεηηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδνο (ΚΟΔ) 

Kαηαδπηηθή ζαλίδα απφ εληαίν θχιιν αινπκίληνπ ρσξίο ζπγθνιιήζεηο γηα κέγηζηε αληνρή θαη 
ειαζηηθφηεηα. Eληζρπκέλε θαηά κήθνο, ζηελ θάησ επηθάλεηα ηεο κε 8 ξαβδψζεηο θαη ζρήκα θσληθφ, 
κε ην κέγηζην πάρνο ζην πίζσ κέξνο. Aληνρή ζε πηέζεηο κέρξη 50.000psi. Bακκέλε κε επνμηθή βαθή 
θαη αληηνιηζζεηηθή επηθάλεηα ζε φιν ηεο ην κήθνο κε ηειείσκα δηάηξεην θαη πεξηκεηξηθά ιάζηηρα. 

Γηαζηάζεηο : Μήθνο 4,88m, Πιάηνο 49,5 cm, Βάξνο 63kg. 

2. Βάζε ζηήξημεο. 

Βάζε ζηήξημεο απφ δχν κέξε θαηαζθεπαζκέλα απφ αινπκίλην, βακκέλα κε επημηθή βαθή. Πίζσ 
βάζε ζηελ νπνία ζηεξεψλεηαη ζηαζεξά ε θαηαδπηηθή ζαλίδα θαη κπξνζηηλή βάζε πνπ πάλσ ηεο 
ππάξρεη ην θηλεηφ ππνκφριην. Σν θηλεηφ ππνκφριην ζα κεηαθηλείηαη εχθνια, κέζσ θπθιηθνχ κνρινχ, 
αθφκε θαη κε ην πφδη ηνπ αζιεηή, πάλσ ζε νδεγνχο.  

ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζην ηφπν ηνπ έξγνπ, ηα πιηθά ζηεξέσζεο θαη 
πξνζαξκνγήο θαζψο θαη ε εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο. 

 Σηκή θαη’ απνθνπή 
 

ΔΤΡΧ          24.000,00 
 

 

 



  ζει. 43 

Α.Σ. 72 

ΥΔΣ.ΟΗΚ 7335  Γίρηπ πεξίθξαμεο 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6448 
 

Γίρηπ πεξίθξαμεο γηα πξνζηαζία εμφδσλ κπάιαο πνδνζθαίξνπ ή κπάζθεη, απφ θνξδφλη HDPE 
δηακέηξνπ 2,00 mm ηνπιάρηζηνλ, αλζεθηηθφ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ρξψκα πξάζηλν, βξφγρνο 
πιέμεο 100Υ100, ζηεξεψλεηαη ζε ζηχινπο γαιβαληδέ παθησκέλνπο ζε αλεμάξηεην ζεκέιην ηα νπνία 
απνδεκηψλνληαη απφ άιιν άξζξν, πεξηιακβάλεηαη ε παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

Σηκή ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ(m2) 

 

ΔΤΡΧ          2,50 

 

 

Α.Σ. 73 
ΟΗΚ 79.12.02 ζρεη. Καηαζθεπή αθξπιηθνχ ηάπεηα εμσηεξηθνχ γεπέδνπ θαιαζνζθαίξηζεο ηχπνπ 

SPORTSOL πάρνπο 1,8 – 2 mm  
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΟΗΚ 7912 
 

Σειηθή ζηξψζε γεπέδνπ κε ειαζηηθή ππφβαζε θαη αθξπιηθή βαθή. πλζεηηθφο ηάπεηαο επί 
ππνδνκήο αζθαιηηθνχ ηάπεηα θιεηζηνχ ηχπνπ ηεο ΠΣΠ 265 Α ή Β ή επί βηνκεραληθνχ δαπέδνπ 
πάρνπο 5εθ. απφ ζθπξφδεκα C16/20κε ακθηθιηλή θιίζε 4%. Ζ θαηαζθεπή ηεο ππνδνκήο 
απνδεκηψλεηαη κε ηα αληίζηνηρα άξζξα. Πεξηιακβάλνληαη (εξγαζία θαη πξνκήζεηα φισλ ησλ 
απαξαίηεησλ πιηθψλ- κηθξνυιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ): 
1)Ο επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο ππνδνκήο. 
2)Δπάιεηςε ηεο επηθάλεηαο ηεο ππνδνκήο κε πνιπνπξεζαληθή θφιια 2 ζπζηαηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα 
επηθνιιεζεί ε πξνθαηαζθεπαζκέλε ειαζηηθή ππφβαζε πάρνπο 4ρηι. απφ θφθθνπο αλαθπθισκέλνπ 
ειαζηηθνχ ζπλδεδεκέλνπο κε πνιπνπξεζαληθέο θφιιεο. 
3)Αθνινπζεί επάιεηςε ηεο ειαζηηθήο ππφβαζεο κε ζηεγαλσηηθφ πιηθφ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε κε 
πδξνπεξαηφηεηα ηνπ ειαζηηθνχ ηάπεηα θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη επάιεηςε κε αθξπιηθή βαθή 
(απνρξψζεσλ ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο) γηα ηελ επίηεπμε νκνηφκνξθεο αληηνιηζζεξήο 
επηθάλεηαο.  
4)Ζ γξακκνγξάθεζε γίλεηαη κε πιηθά ζπκβαηά πξνο ην ζπλζεηηθφ ηάπεηα. 
Σηκή αλά κ2 πιήξσο πεξαησκέλεο ειαζηηθήο ππφβαζεο κε αθξπιηθή βαθή πνπ ιεηηνπξγεί σο ηειηθή 
ζηξψζε εμσηεξηθνχ γεπέδνπ. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

Δπξώ      40,00 
 
 
 

Α.Σ. 74 
ρεη. ΟΓΟ Γ-8.1  Καηαζθεπή  αζθαιηηθνχ ηάπεηα  πάρνπο 5 εθ. γεπέδσλ 
 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ 4521.Β) 
 
Καηαζθεπή  αζθαιηηθνχ ηάπεηα πάρνπο 5 εθ. γεπέδσλ αληηζθαίξηζεο, πεηνζθαίξηζεο,  
θαιαζνζθαίξηζεο, ρεηξνζθαίξηζεο, νδψλ θ.ι.π.  επηθαλεηψλ, πνπ  πεξηιακβάλεη: 
Γηάζηξσζε αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο ηειηθνχ  πάρνπο 50 ρηι., εθηεινχκελε ζε δχν ζηξψζεηο. Ζ 
πξψηε ζηξψζε ζα είλαη ηζνπεδσηηθή πάρνπο 30 ρηι. κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ζε 
κφληκε εγθαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ Π.Σ.Π. Α265 ηνπ Τ.Γ.Δ θαη ε δεχηεξε ζα είλαη θπθινθνξίαο 
πάρνπο 20 ρηι. κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα ηχπνπ Β  ππθλήο  ζχλζεζεο  παξαζθεπαδφκελν ζε  κφληκε  
εγθαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ Π.Σ.Π.  Α265 ηνπ Τ.Γ.Δ., ζα έρεη επηθάλεηεο επίπεδεο θαη  ηηο  θιίζεηο 
πνπ  πξνβιέπνληαη  ζηε κειέηε. 



  ζει. 44 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα φισλ γεληθά ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ (άζθαιηνο, αδξαλή 
πιηθά, θαζαξφ θσηηζηηθφ πεηξέιαην θ.ι.π.), ε κεηαθνξά  ηνπο  απφ  ηε ζέζε  πξνκήζεηαο ή 
παξαγσγήο  κέρξη ην έξγν θαη ε εξγαζία γηα πιήξε  θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα, 
ζχκθσλα κε  φζα  θαζνξίδνληαη πην  πάλσ θαη ηελ  Π.Σ.Π. Α265 ηνπ Τ.Γ.Δ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (Μ2) πιήξνπο θαηαζθεπήο αζθαιηηθνχ ηάπεηα ηειηθνχ πάρνπο 
50ρηι. 

 
ΔΤΡΧ          7,70 

 
 
 

 
Α.Σ. 75 
OIK 56.31 ζρεη.   Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαζίζκαησλ θεξθίδσλ 
                                       (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 5613.1)  

Γηαζηάζεηο : Πιάηνο 42 cm, χςνο 34 cm, βάζνο 44 cm, κε δηπιφ ηνίρσκα ζηε πιάηε ηνπ 
θαζίζκαηνο. Δξγνλνκηθφ, ρσξίο αηρκεξέο αθκέο, κε ζέζε γηα αξίζκεζε. Πιήξε εθαξκνγή ζηε 
θεξθίδα, νχησο ψζηε λα απνθεχγεηαη ζπγθέληξσζε απνξξηκκάησλ θάησ απφ ην θάζηζκα. 

πλαξκνιφγεζε: ε ηξία (3) ζεκεία (2 επάλσ κε 2 νχπα 10mm, 2 ξνδέιεο κεγάιεο 
δηακέηξνπ, 2 ζηξηθφληα 8 mm ζην θάζηζκα, 1 κπξνζηά κε 1 νχπα 8 mm θαη 1 ζηξηθφλη 6 mm) 
ψζηε λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί, είηε απ’ επζείαο ζηε θεξθίδα, είηε ζε κεηαιιηθή βάζε. 

Τιηθφ : Πξσηνγελέο Polypropylen Copolymer, θαηάιιειν γηα θαζίζκαηα θεξθίδσλ / γεπέδσλ. 
Πξφζζεηα: Ultra Violet (UV), αληηειηαθφ πξνζζεηηθφ  masterbatch, θαηάιιειν γηα έθζεζε ζε 

εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. Αληηζηαηηθφ πξνζζεηηθφ masterbatch, θαηάιιειν γηα κείσζε ζπγθέληξσζεο 
ζθφλεο ζηηο επηθάλεηεο ηνπ θαζίζκαηνο. 

Πξναηξεηηθά: Flame Retardant (FR) απηνζβελνχκελν πξνζζεηηθφ πιηθφ, πνπ ην θαηαηάζζεη 
ζηελ θαηεγνξία «δχζθνια αλαθιέμηκα», ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Αζιεηηζκνχ θαη ησλ Δπξσπατθψλ πξνηχπσλ Β-2 & Class1, απφ FIFA & UEFA. 

Καηαζθεπή: Με ηε κέζνδν injection moulding, κε πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη ζχκθσλα κε ηηο 
πξνδηαγξαθέο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ θαη ησλ Δπξσπατθψλ πξνηχπσλ FIFA & 
UEFA. 

Σηκή αλά ηεκάρην 
 
ΔΤΡΧ   5,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  ζει. 45 

 
ΟΜΑΓΑ Β.   ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ # 
 

 
 
Α.Σ. 76   
ΑΣΖΔ 8540.2.2  Θεξκηθή κφλσζε ζσιελψζεσλ κε εχθακπην ζπλζεηηθφ θανπηζνχθ, 
δηαπεξαηφηεηαο πδξαηκψλ κ >= 7000 γηά εμσηεξηθή δηάκεηξν ζσιήλα 22 mm πάρνπο κφλσζεο 
13 mm  

Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 040  

Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ κε εχθακπην ζπλζεηηθφ θανπηζνχθ, δηαπεξαηφηεηαο πδξαηκψλ κ >= 
7000 θαηά DIN 52615, ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι<= 0,036 W/mK ζηνπο 0°C θαηά DIN 52612 θαη 
ππξαζθάιεηαο Β1 θαηά DIN 4102 κε πηζηνπνίεζε ISO 9002, EN 29001, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 
AF/Armaflex ζε κνξθή ζσιήλσλ γηα κφλσζε ζσιελψζεσλ, θξχνπ θαη δεζηνχ λεξνχ, ςχμεσο 
θιηκαηηζκνχ, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο ηεο κνλψζεσο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 
πιηθνχ κφλσζεο θαη ε απαηηνχκελε εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο. Γηά εμσηεξηθή δηάκεηξν 
ζσιήλα 22 mm. Πάρνο κφλσζεο 13 mm.  

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)  
 
ΔΤΡΧ          9,00 

 
 
 

Α.Σ. 77   
ΑΣΖΔ 8138.1 ζρεη. Κξνπλφο εθξνήο (βξχζε) νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο θνηλφο 

(Αλαζεσξείηαη κε ην ΖΛΜ 11) 
 

Κξνπλφο εθξνήο (βξχζε) νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο βαξέσο ηχπνπ, κνλφο (θξχνπ 
λεξνχ),πξνειεχζεσο Γεξκαλίαο ηχπνπ ADIA, επίηνηρνο ή επί ληπηήξα, πιήξεο κε πξνζζήθε, 
ξνδέηα, πεξηζηξεθφκελν ξνπμνχλη, κε ηα κηθξνυιηθά, πιηθά ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο. 

Σηκή αλά ηεκάρην 
 

ΔΤΡΧ          9,00 
 
 
 
Α.Σ. 78   
ATHE 8139 ζρεη.   Κάλνπια λεξνχ παηεηή ηνίρνπ κε ρξνλνθαζπζηέξεζε ξνήο 

 (Αλαζεσξείηαη κε ην ΖΛΜ 11) 
Κάλνπια λεξνχ παηεηή ηνίρνπ κε ρξνλνθαζπζηέξεζε πξνξξπζκηζκέλνπ ρξφλνπ ξνήο πεξίπνπ 
15sec, νξεηράιθηλε, επηρξσκησκέλε, βαξέσο ηχπνπ, επαγγεικαηηθή, θξχνπ λεξνχ, πιήξεο κε 
πξνζζήθε, ξνδέηα, θίιηξν, πνιπεηή εγγχεζε πνηφηεηαο, κε ηα κηθξνυιηθά, πιηθά ζχλδεζεο θαη ηελ 
εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο. 

Σηκή αλά ηεκάρην 
 

ΔΤΡΧ          35,00 
 
 
 
 
 
 
 



  ζει. 46 

Α.Σ. 79 

ATHE 8141.2.2     Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ - ςπρξνχ χδαηνο, νξεηράιθηλνο, 
επηρξσκησκέλνο ηνπνζεηεκέλνο ζε ληπηήξα δηακέηξνπ Φ 1/2 ins 

(Αλαζεσξείηαη κε ην ΖΛΜ 13) 
Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ - ςπρξνχ χδαηνο, νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο δειαδή 
αλακηθηήξαο θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ζπλδέζεσο θαη πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο. 

8141.2    ηνπνζεηεκέλνο ζε ληπηήξα  

8141.2.2 Γηακέηξνπ 1/2 ins 

Σηκή αλά ηεκάρην 
 

ΔΤΡΧ 60,63 
 
 

Α.Σ. 80 

ATHE 8141.4.1     Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ - ςπρξνχ χδαηνο, νξεηράιθηλνο, 
επηρξσκησκέλνο. Λνπηήξα ή ιεθάλεο θαηαηνλεζηήξα Φ 1/2 ins κε 
θαηαηνλεζηήξα  

(Αλαζεσξείηαη κε ην ΖΛΜ 13) 
Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ - ςπρξνχ χδαηνο, νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο δειαδή 
αλακηθηήξαο θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ζπλδέζεσο θαη πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο. 

8141.4  ινπηήξα ή ιεθάλεο θαηαηνλεζηήξα Φ 1/2 ins  

8141. 4.1 Γηακέηξνπ 1/2 ins 

Σηκή αλά ηεκάρην 
 

ΔΤΡΧ 70,57 
 

 
Α.Σ. 81 
ATHE 8151.2     Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε Υακειήο πηέζεσο κε ην δνρείν  
                           πιχζεσο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ 

                           Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:  ΖΛΜ 14  
Λεθάλε  απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε 'Δπξσπατθνχ' (θαζήκελνπ) ηχπνπ, δειαδή ιεθάλε 
θαη πιηθά ζηεξεψζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 
ζπγθνιιήζεσο ζηνκίσλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην 
 

ΔΤΡΧ 192,13 
 
 

Α.Σ. 82 
ΑΣΖΔ 8160.2          Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 42 Υ 56 cm 

                                Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:  ΖΛΜ 17  
Νηπηήξαο πνξζειάλεο πιήξεο κε βαιβίδα ρξσκέ (ζηαγγηζηήξα) πψκα κε άιπζν, ζηθψλη ρξσκέ 
Φ 1 ¼ ins ζηεξίγκαηα, ραιθνζσιήλεο, ξαθφξ θαη ινηπά γεληθά εμαξηήκαηα  φπσο θαη ηα 
κηθξνυιηθά (κνιπβδφθνιια, ηζηκέλην θιπ) θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο παξαδνηένο 
ζε ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηεκάρην 
 

ΔΤΡΧ 164,74 



  ζει. 47 

Α.Σ. 83 
ΑΣΖΔ 8160.4.1 ζρεη.    Νηπηήξαο πνξζειάλεο γηα ΑΜΔΑ 

                                      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 14  
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.  

Σηκή αλά ηεκάρην 
 

ΔΤΡΧ 280,00 
 
 
 
Α.Σ. 84 
ΑΣΖΔ 8160.6  ζρεη. ηθψλη δαπέδνπ γίγαο 

                                   Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 17  
ηθψλη δαπέδνπ ''γίγαο'' πιαζηηθφ βαξέσο ηχπνπ πεξηεθηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 2 lt κε ζράξα 
βαξέσο ηχπνπ νξεηράιθηλε επηρξσκησκέλε, πιήξσο ηνπνζεηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν κε ηηο 
απνρεηεχζεηο, παξαδνηέν ζε πιήξε ιεηηνπξγία, κε ηα κηθξνπιηθά θαη ηελ εξγαζία 

Σηκή αλά ηεκάρην 
 

ΔΤΡΧ 20,00 
 
 
 
Α.Σ. 85 
ΑΣΖΔ 8168.2    Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4 mm κπηδνπηέ δηαζηάζεσλ 42 Υ 60 cm 

                          Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 13  
Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4 mm κπηδνπηέ δειαδή θαζξέπηεο, δχν ή ηέζζαξεο θνριίεο κε 
θνκβία ρξσκέ, κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο. 
(1 ηεκ)   8168. 2 Γηαζηάζεσλ 42 Υ 60 cm 

Σηκή αλά ηεκάρην 
 

ΔΤΡΧ 43,21 
 
 
 
Α.Σ. 86 
ΑΣΖΔ 8169.1.2 Δηαδέξα ληπηήξα πιήξεο Πνξζειάλεο κήθνπο 0,60 cm 

                                    Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 13  
Δηαδέξα ληπηήξα πιήξεο  δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο. 
(1 ηεκ)    8169. 1 πνξζειάλεο             8169. 1.2 κήθνπο 0,60 cm 

Σηκή αλά ηεκάρην 
 

ΔΤΡΧ 21,05 
 
 
 
 
 
 



  ζει. 48 

Α.Σ. 87 

ΑΣΖΔ 8174.1 Γνρείν ξεπζηνχ ζάπσλα πιήξεο. Δπηρξσκησκέλν 

                                             Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:ΖΛΜ 13  
Γνρείν ξεπζηνχ ζάπσλα πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, εξγαζία πιήξνπο 
ηνπνζεηήζεσο θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηεκάρην 
 

ΔΤΡΧ 21,06 
 
 
Α.Σ. 88 

 ΑΣΖΔ 8175.1 Αγγηζηξν (γάληδνο) αλαξηήζεσο, απφ πνξζειάλε απιφ 

                                             Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 13  
Αγγηζηξν (γάληδνο) αλαξηήζεσο, απφ πνξζειάλε εληνηρηζκέλν, κε ηα κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο θαη 
ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 

Σηκή αλά ηεκάρην 
 

ΔΤΡΧ 10,96 
 
 
Α.Σ. 89 

 ΑΣΖΔ 8177 Ζιεθηξηθή ζπζθεπή ζηεγλψκαηνο ρεξηψλ πιήξεο 

                                             Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 39  
Ζιεθηξηθή ζπζθεπή ζηεγλψκαηνο ρεξηψλ πιήξεο δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, 
ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηεκάρην 
 

ΔΤΡΧ 126,47 
 
 
 
Α.Σ. 90 

ΑΣΖΔ 8178.1.2 Υαξηνζήθε πιήξεο Δπηρξσκησκέλε κε θαπάθη 

                                             Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 14  
Υαξηνζήθε πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
ηνπνζεηήζεσο. 

Σηκή αλά ηεκάρην 
 

ΔΤΡΧ 11,26 

 

 
 
Α.Σ. 91 

ΑΣΖΔ 8179.2 Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθφ κε θάιπκκα ρξψκαηνο ιεπθνχ 

                                              Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 18  
Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθφ κε θάιπκκα πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη 
εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο. 

Σηκή αλά ηεκάρην 
 

ΔΤΡΧ 22,97 
 
 
 
 
 



  ζει. 49 

Α.Σ. 92 

ΑΣΖΔ 8256.6.1 ζρεη. Θεξκνζίθσλαο ειηαθφο θαη ειεθηξηθφο 200L  

                                              Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 24  
Θεξκνζίθσλαο ειηαθφο θαη ειεθηξηθφο 200L, εθνδηαζκέλνο κε φια ηα αλαγθαία φξγαλα 
απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο θαη ξπζκίζεσο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, δειαδή 
ζεξκνζίθσλαο κε ηα φξγαλά ηνπ θαη ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο θαη ζπλδέζεσο. 
Πεξηιακβάλνληαη νη ραιθνζσιήλεο θαη ηα ξαθφξ ζπλδέζεσο επί ηφπνπ θαη ε εξγαζία 
ηνπνζεηήζεσο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 

Σηκή αλά ηεκάρην 
 

ΔΤΡΧ 1.200,00 
 
 
Α.Σ. 93 

ΑΣΖΔ 8302.1.1 ζρεη. Απνμήισζε ζσιελψζεσλ, πδξνξξνψλ θιπ 

                                             Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 14  
Απνμήισζε-απνζχλδεζε-ηάπσκα, κεηά ησλ κηθξνπιηθψλ θαζψο θαη κεηαθνξά ζηνπο ρψξνπο 
απφξξηςεο, ζσιελψζεσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, πδξνξξνψλ θιπ 
(Μέηξεζε ζε κ.κ) 

ΔΤΡΧ 2,00 
 
 
Α.Σ. 94 

 ΑΣΖΔ 8305.1 ζρεη. Δγθαηάζηαζε ιεθάλεο απνρσξεηεξίνπ γηα Α.Μ.Δ.Α. 

                             Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 14  
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 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  
Σηκή αλά ηεκάρην  

 
ΔΤΡΧ   600,00 

 
 
Α.Σ. 95  
ΑΣΖΔ 8036.2  ζρεη.        Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε - απνρέηεπζε WC  
                                        Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 14  
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  
ΔΤΡΧ   150,00 

 



  ζει. 50 

 
Α.Σ. 96  
ΟΗΚ 54.50.01ζρεη.     Δηδηθή πηλαθίδα ζήκαλζεο ρψξσλ γηα ΑκεΑ  
                                  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 5533 
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  
ΔΤΡΧ   15,00 

 
 
Α.Σ. 97  
ΟΗΚ 54.50.02ζρεη.    Δηδηθφο κεραληζκφο θιεηδαξηάο γηα ΑκεΑ  
                                  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 5533 
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  
ΔΤΡΧ   60,00 

 
 
 
Α.Σ. 98  
ΟΗΚ 54.50.03 ζρεη.     Δηδηθή ρεηξνιαβή ζρήκαηνο Π γηα ΑκεΑ  
                                    Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 5533  
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  
ΔΤΡΧ   120,00 

 
 
Α.Σ. 99  

ΑΣΖΔ 8732.3 ζρεη.     Δπίηνηρνο πιαζηηθφο ζσιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ δηαζη. 6Υ10cm 

                                  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41  
σιήλαο γηα ηελ δηέιεπζε ησλ ειεθηξηθψλ θαισδίσλ, πιαζηηθφο , νξαηφο, δηαζη. 6Υ10cm , 
δειαδή ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια κε ηα κηθξνπιηθά 
ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θαη κε ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο ησλ παιηψλ ή ησλ λέσλ ειεθηξηθψλ 
θαισδίσλ. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηπρφλ απνμήισζε παιηψλ αλελεξγψλ θαισδίσλ. 
(Μέηξεζε ζε m) 

ΔΤΡΧ   7,50 
 

 
 
Α.Σ. 100 
ΑΣΖΔ 8735.2.1   Κπηίν δηαθιαδψζεσο Πιαζηηθφ - Γηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ Φ 70mm   
                            Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 041  
Κπηίν δηαθιαδψζεσο , νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή ζσιήλαο θπηίν θαη κηθξνπιηθά (γχςνο, 
πίζζα κνλσηηθή, θαλάβα, κηλίν, μχιηλα ηαθάθηα, βίδεο, καζηνί δηαζηνιέο, ζπζηνιέο, θφληξα, 
παμηκάδηα, ηάπεο) επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο. Πιαζηηθφ - 
Γηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ Φ 70mm. 
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην           ΔΤΡΩ : 4,33 € 
 
 



  ζει. 51 

Α.Σ. 101  
ΑΣΖΔ 8766.3.1    Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ηξηπνιηθφ Γηαηνκήο: 3 Υ 1,5 mm2  
                             Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 046  
Καιψδην ηχπνπ ΝΤΜ ηξηπνιηθφ δηαηνκήο 1,5mm, νξαηφ ή εληνηρηζκέλν,δειαδή πξνκήζεηα 
πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψληζηκεληνθνλίακα, κνλσηηθά θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα, κε εξγαζία 
δηάλνημεο απιαθψλ θαη νπψλ επί νπνηνπδήπνηε δνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ θηηξίνπ θαη ζχλδεζεο ησλ 
άθξσλ απηνχ (εληφο ησλ θνηηίσλ θαη εμαξηεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο) θαη πιήξνπο 
εγθαζηαζηάζεσο. 
ηξηπνιηθφ Γηαηνκήο:3 Υ 1,5 mm2    
( 1 m ) Μέηξν                ΔΤΡΩ : 2,67 €  
 
 
Α.Σ. 102 
ΑΣΖΔ 8766.3.2 ζρεη.     Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ηξηπνιηθφ Γηαηνκήο:3 Υ 2,5 mm2  
                                       Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 046  
Καιψδην ηχπνπ ΝΤΜ ηξηπνιηθφ δηαηνκήο 2,5mm, νξαηφ ή εληνηρηζκέλν,δειαδή πξνκήζεηα 
πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψληζηκεληνθνλίακα, κνλσηηθά θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα, κε εξγαζία 
δηάλνημεο απιαθψλ θαη νπψλ επί νπνηνπδήπνηε δνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ θηηξίνπ θαη ζχλδεζεο ησλ 
άθξσλ απηνχ (εληφο ησλ θνηηίσλ θαη εμαξηεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο) θαη πιήξνπο 
εγθαζηαζηάζεσο. 
ηξηπνιηθφ δηαηνκήο:3 Υ 2,5 mm2  
( 1 m ) Μέηξν               ΔΤΡΩ : 3,10 € 
 
 
Α.Σ. 103 
ΑΣΖΔ 8768.1    Σειεθσληθφ θαιψδην UTP 100, CATEG. 5Δ, 4 δεπγψλ  
                          Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 046  
Σειεθσληθφ θαιψδην UTP 100, CATEG. 5Δ, δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη 
κηθξνπιηθψλ επη ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.  
( 1 m ) Μέηξν              ΔΤΡΩ : 2,80 €  
 
 
 
Α.Σ. 104 
ΑΣΖΔ 8801.1.1 ζρεη.    Αληηθαηάζηαζε νηνπδήπνηε θσηηζηηθνχ ζεκείνπ ηάζεσο 250 V 
                                      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ49 
Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζεκείνπ ηάζεσο 250 V & εληάζεσο 10-16Α. Γειαδή απνμήισζε 
νηνπδήπνηε ππάξρνληνο θαηεζηξακκέλνπ ξεπκαηνδφηνπ θαη δηαθφπηε δηπνιηθνχ ή ηξηπνιηθνχ 
νξαηνχ ή εληνηρηζκέλνπ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ κε θαηλνχξγην αληίζηνηρν θσηηζηηθφ ζεκείν. ηελ 
ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε πξνζθφκηζε, ε εγθαηάζηαζε θαη ε ζχλδεζε, έηνηκν πξνο 
ιεηνπξγία.  
 ( 1 Σεκ. ) Σεκάρην         ΔΤΡΩ : 6,00 €  
 
 
 
A.Σ. 105  
ΑΣΖΔ 8826.3.2    Ρεπκαηνδφηεο ρσλεπηφο SCHUKO - Δληάζεσο 16 Α  
                            Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 049  
Ρεπκαηνδφηεο ρσλεπηφο κε ην θπηίν δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε ,κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζε θαη 
ζχλδεζε, παξαδνηένο ζε ιεηηνπξγία SCHUKO. Δληάζεσο 16 Α  
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην          ΔΤΡΩ : 9,04 €  
 
 
 
 



  ζει. 52 

Α.Σ: 106  
ΑΣΖΔ 8827.4.1    Πξίδα ςεθηαθνχ δηθηχνπ δηπιή CATEG 6  
                             Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 046  
Πξίδα δηθηχνπ δηπιή πιήξεο, ίδηα κε ηνπο δηαθφπηεο δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε πξίδαο θαη 
κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζε ζε θαλάιη ή ζε ηνίρν, αλαγλψξηζε θαισδίνπ, ζχλδεζε ζην ηνπηθφ rack, 
θαη πηζηνπνίεζε ησλ ζπλδέζεσλ.  
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην              ΔΤΡΩ : 50,00 € 
 
 
Α.Σ. 107  
ΑΣΖΔ 8840.4.11ζρεη.   Ζιεθηξηθφο πίλαθαο επίηνηρνο 3 ζεηξψλ ,36 ζέζεσλ, κεηαιιηθφο ή 
                                      Πιαζηηθφο κε πφξηα ,πξνζηαζίαο IP55.  
                             Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 52  
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο επίηνηρνο 3 ζεηξψλ ,36 ζέζεσλ, κεηαιιηθφο ή πιαζηηθφο κε πφξηα 
,πξνζηαζίαο IP55,κεραληθήο αληνρήο ΗΚ 08 ,απηνζβέζηκνο έσο 750νC ,αληνρή ζε ζεξκνθξαζίεο 
απφ -20νC έσο +70oC,θαηεγνξία κφλσζεο ΗΗ,δειαδή πξνκήζεηα θαη εξγαζία εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο ησλ νξγάλσλ, δηάλνημε νπήο εξκαξίνπ, εληνίρηζε θαη ζηεξέσζε ή ζηεξέσζε επί 
ηνπ ηνίρνπ , ζπλδέζεσο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη απεξρνκέλσλ γξακκψλ θαζψο θαη θάζε εξγαζία 
γηά ηε δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 
πθηζηάκελνπ.  
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην          ΔΤΡΩ : 138,10 € 
 
 
Α.Σ. 108 
ΑΣΖΔ 8880.3.2   Γηαθφπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS απιφο ηξηπνιηθφο 
                            Δληάζεσο 40 Α  
                            Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 055  
Γηαθφπηεο πηλάθσλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 5ΣΔ SIEMENS (ξαγνδηαθφπηεο) πεξηνξηζκέλσλ 
δηαζηάζεσλ ρσλεπηφο κε κνριίζθν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη 
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία απιφο ηξηπνιηθφο Δληάζεσο 40 Α  
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην             ΔΤΡΩ : 21,67 €  
 
 
Α.Σ. 109  
ΑΣΖΔ 8910.1.3    Αζθάιεηα ζπληεθηηθή ηχπνπ EZ-SIEMENS Δληάζεσο έσο 67 Α  
                            θαη ζπεηξψκαηνο Δ 33  
                            Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 054  
Αζθάιεηα ζπληεθηηθή ηχπνπ EZ-SIEMENS πιήξεο απφ πνξζειάλε κε ηελ βάζε, κήηξα, πψκα 
θαη ζπληηθηηθφ βξαδείαο ή ηαρείαο ηήμεσο θαη πξνθπιαθηηθφ δαθηχιην επίζεο απφ πνξζειάλε κε 
αθξνδέθηεο ζπλδέζεσο απφ κπξνζηά, θαηάιιειε γηά ρσλεπηή εγθαηάζηαζε ζε πίλαθα ηχπνπ 
εξκαξίνπ ή κέζα ζε ζηεγαλφ θηβψηην, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε 
Δληάζεσο έσο 67 Α θαη ζπεηξψκαηνο Δ 33  
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην                 ΔΤΡΩ : 10,00 € 
 
 
Α.Σ. 110  
ΑΣΖΔ 8915.1.2         Μηθξναπηφκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ  
                                  WL-SIEMENS κνλνπνιηθφο Δληάζεσο 10 Α  
                                  Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 055  
Μηθξναπηφκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS 
θαηάιιεινο γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθφ πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε γηά 
αγσγνχο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο, γηά θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπέο 
εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία 
πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα κνλνπνιηθφο Δληάζεσο 10 Α  
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην                  ΔΤΡΩ  : 9,27 € 



  ζει. 53 

Α.Σ. 111 
ΑΣΖΔ 8915.1.3   Μηθξναπηφκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ  
                            WL-SIEMENS κνλνπνιηθφο Δληάζεσο 16 Α  
                            Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 055  
Μηθξναπηφκαηνο γηά αζθάιηζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ WL-SIEMENS 
θαηάιιεινο γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθφ πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε γηά 
αγσγνχο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο, γηά θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπέο 
εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία 
πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα κνλνπνιηθφο Δληάζεσο 16 Α  
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην            ΔΤΡΩ : 10,88 €  
 
 
Α.Σ. 112  
ΑΣΖΔ Ν8918.2.2       Απηφκαηνο ειεθηξνληθφο δηαθφπηεο δηαξξνήο ηεηξαπνιηθφο 30 ma 4 x 40 A  
                                  Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 055 100,00%  
Απηφκαηνο ειεθηξνληθφο δηαθφπηεο δηαξξνήο 30 ma γηα ηνπνζέηεζε εληφο πίλαθα δηαλνκήο,κε ηα 
πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο θαη ηεο εξγαζίαο παξάδνζεο ζε πιήξε θαη 
θαλνληθή ιεηηνπξγία.  
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην                  ΔΤΡΩ : 65,00 € 
 
 
 
Α.Σ. 113  
ΑΣΖΔ 8924      Δλδεηθηηθή ιπρλία ηάζεσο κέρξη 500 V πιήξεο κε αζθάιεηα πνξζειάλεο 25/2 Α  
                         Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 052  
Δλδεηθηηθή ιπρλία ηάζεσο κέρξη 500 V πιήξεο εγθαηεζηεκέλε ζε πίλαθα δηαλνκήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ηχπνπ επίηνηρνπ ή επηδαπέδηνπ εξκάξηνπ (πεδίνπ) κε αζθάιεηα πνξζειάλεο 25/2 Α 
πιήξνπο ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία, παξαδνηέα ζε 
πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία  
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην                    ΔΤΡΩ : 19,74 € 
 
 
 
Α.Σ. 114  
ΑΣΖΔ Ν8990.1    Φσηηζηηθφ αζθαιείαο απηφλνκν. Με ζπζζσξεπηή Ni-Cd 90 min  
                            Οδεχζεσλ θζνξ. 1x8 W  
                            Κσδ. αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 059  
Φσηηζηηθφ ζψκα αζθαιείαο , ρσλεπηφ κε πξνθίι 15mm ή νξαηφ, εγθεθξηκέλν βάζεη ησλ 
επξσπατθψλ πξνδηαγξαθψλ ΔΝ 60 598-2-22. κε κπαηαξίεο Ni-Cd High Temp θαηάιιειεεο γηα 
ιεηηνπξγίαο 1 ½ ψξαο, Inverter κεηαηξνπήο ηάζεο θαη ιακπηήξα θζνξηζκνχ 9W βακκέλν κε 
ειεθηξνζηαηηθή βαθή, κε φια ηα απαξαίηεηα κηθξνυιηθά θαη εμαξηήκαηα, ζπλδεηήξεο θαη 
ζηεξίγκαηα γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ, θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, γηα 
παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.  
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην          ΔΤΡΩ : 120,00 €  
 
 
 
Α.Σ. 115 
ΑΣΖΔ8972.1.4ζρεη.     Φσηηζηηθφ ζψκα θζνξηζκνχ 2Υ36W, κε αληαπγαζηήξα,  
                                     εζηεγαζκέλσλ ρψξσλ, νξνθήο ή αλαξηεκέλν. 
                                     Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 59 
Φσηηζηηθφ ζψκα θζνξηζκνχ, επίκεθεο κε δχν ιπρλίεο 2X36W, δηακέηξνπ 26mm, εζηεγαζκέλσλ 
ρψξσλ, κε αληαπγαζηήξα θαη πεξζίδα, νξνθήο ή αλαξηεκέλν απνηεινχκελν απφ εληζρπκέλε 
κεηαιιηθή βάζε βακκέλε κε ςεκέλν ρξψκα, κε αλζεθηηθφ πιηθφ αλαθιαζηήξσλ ζε κεραληθέο 
παξακνξθψζεηο-δηαβξψζεηο, κε ληνπί απφ ηζρπξφ πιηθφ πνιπθαξκπνλάη, κε ελζσκαησκέλα ηα 
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φξγαλα αθήο, κε ειεθηξνληθφ ballast (ECG: Electronic Control Gear) θαη κε ηα κηθξνυιηθά 
ζπλδέζεσο (θαισδηψζεηο, θιέκεο). ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο θαη πηζαλήο απνμήισζεο ππάξρνληνο θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην       ΔΤΡΩ : 50,00 € 
 
 
Α.Σ. 116 
ΑΣΖΔ8977.2.2 ζρεη.    Φσηηζηηθφ ζψκα θζνξηζκνχ, νξνθήο, 4Υ18W 
                                     Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:  ΖΛΜ 59 
Φσηηζηηθφ ζψκα θζνξηζκνχ δηαζη.60Υ60cm, γηα ηέζζεξεο ιπρλίεο 4X18W, δηακέηξνπ 26mm, 
εζηεγαζκέλσλ ρψξσλ, κε αληαπγαζηήξα δηπιήο παξαβνιηθφηεηαο, κε αξαηή ή ππθλή πεξζίδα, 
νξνθήο ή αλαξηεκέλν, απνηεινχκελν απφ εληζρπκέλε βάζε ειεθηξνζηαηηθά βακκέλε, κε 
αλζεθηηθφ πιηθφ αλαθιαζηήξσλ ζε κεραληθέο παξακνξθψζεηο-δηαβξψζεηο, κε ληνπί απφ ηζρπξφ 
πιηθφ πνιπθαξκπνλάη, κε ελζσκαησκέλα ηνπο ιακπηήξεο θαη ηα φξγαλα αθήο, κε ειεθηξνληθφ 
ballast (ECG: Electronic Control Gear)θαη κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο (θαισδηψζεηο, θιέκεο). 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη πηζαλήο απνμήισζεο 
ππάξρνληνο θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 
 ( 1 Σεκ. ) Σεκάρην       ΔΤΡΩ : 58,00 € 
 
 
 

Α.Σ. 117 
ΑΣΖΔ8983.10.1.1ζρεη. Φσηηζηηθφ ζψκα κε ιακπηήξεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο,ηνίρνπ ή νξνθήο 
                                      Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 60 
Φσηηζηηθφ ζψκα απιφ, κε θψδσλα θαη πξνθπιαθηήξα (ρειψλα) ηνίρνπ ή νξνθήο πξνζηαζίαο ΗΡ 
44, κε ιακπηήξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 15-20W, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, 
εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ιακπηήξσλ,δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. ηελ ηηκή 
πεξηιακβάλεηαη θαη ε πηζαλή απνμήισζε ηνπ ππάξρνληνο θσηηζηηθνχ ππξάθησζεο θαη 
παξάδνζή ηνπ ζηελ ππεξεζία. 
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην       ΔΤΡΩ : 23,00 € 
 
 
Α.Σ. 118 
ΑΣΖΔ Ν.8145.6     χζηεκα ζπλαγεξκνχ γηα WC ΑΜΔΑ πιήξεο  
                              Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 55  
χζηεκα ζπλαγεξκνχ γηα ρξήζε ζε WC ΑΜΔΑ απνηεινχκελν απν θνξδφλη δηακέηξνπ 3 
ρηιηνζηψλ (νξεηβαηηθνχ ηχπνπ), εγθαηεζηεκέλν πεξηκεηξηθά ηεο ηνηρνπνηίαο ηνπ ρψξνπ θαη ζε 
χςνο 0,15-0,20κ απν ην δάπεδν, ζηεξίγκαηα θαηαιήγνληα ζε θξίθν, κπνπηφλ ηξαβερηφ, ζεηξήλα 
κε θσηεηλφ θάξν, απαξαίηεηεο θαισδηψζεηο θαη απηνκαηηζκνί, δειαδή πξνκήζεηα πιηθψλ θαη 
κηθξνπιηθψλ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο γηα ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.  
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην       ΔΤΡΩ : 189,47 € 
 
 
 
Α.Σ. 119 
ΑΣΖΔ 8530.10 ζρεη.   Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε επίηνηρεο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο  
                                  ηχπνπ split-unit ηζρχνο 9.000btu/h  
                                  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 32  
Kιηκαηηζηηθή κνλάδα ηνίρνπ, ηχπνπ split-unit ηζρχνο 9.000btu/h, ηερλνινγίαο inverter, ελεξγεηαθήο 
θαηεγνξίαο Α/Α, καδί κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά ζπλδέζεσο (ραιθνζσιήλαο, ζσιήλαο 
απνρέηεπζεο, κφλσζε) θαη ηελ εξγαζία κεηαθνξάο, ηνπνζεηήζεσο, ζπλδέζεσο θαη πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία. Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα έρνπλ 
πηζηνπνίεζε CE θαη ζα ζπλνδεχνληαη απν εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ (1) έηνπο.  
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην       ΔΤΡΩ : 557,52 € 
 
 



  ζει. 55 

Α.Σ. 120 
ΑΣΖΔ 8530.11 ζρεη.   Καζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε αεξαγσγψλ εμαεξηζκνχ ηνπ ΓΑΚ 
                                    Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 32  
Καζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε αεξαγσγψλ εμαεξηζκνχ ησλ απνδεηεξίσλ ηνπ θνιπκβεηήξηνπ ηνπ 
ΓΑΚ κε ηα πιηθά θαη ηελ εξγαζία. Γηάλνημε ησλ ζπξίδσλ επίζθεςεο. Μεραληθφο θαζαξηζκφο ησλ 
αεξαγσγψλ πνπ νδεχνπλ εζσηεξηθά εληφο ηεο ςεπδνξνθήο θαη ησλ αεξαγσγψλ πνπ νδεχνπλ 
θάησ απφ ηηο θεξθίδεο ζηνπο ρψξνπο ησλ απνδπηεξίσλ. Δπηκειήο θαζαξηζκφο – απνθφιιεζε 
φισλ ησλ ζηεξεψλ επηθαζήζεσλ κε ρξήζε θαηάιιεισλ βνπξηζψλ θαη κε ηελ ρξήζε κεραλήο 
αέξα. Απνιχκαλζε κε εηδηθά αζθαιή ρεκηθά. Έληερλε επαλαηνπνζέηεζε ησλ ζπξίδσλ κεηά ηνλ 
θαζαξηζκφ ηνπο ψζηε λα είλαη δπλαηή κειινληηθά ε εθ λένπ δηάλνημή ηνπο.  

Σηκή θαη΄ απνθνπή 
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: δύν ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα 
 Αξηζκεηηθά:   2.400,00 

 
 

Α.Σ. 121 
ΑΣΖΔ  60.10.01.06 ζρεη.  Υαιχβδηλνο ηζηφο θσηηζκνχ χςνπο 12,00 m θαη ζχλδεζε κε ην θεληξηθφ   
                                          ΠΗΛΑΡ, ζην γήπεδν θαιαζνζθαίξηζεο ζηελ Δπξπάιε 

        (Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΛΜ-101) 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε γαιβαληζκέλσλ ραιπβδίλσλ ηζηψλ θσηηζκνχ, 
θαηαζθεπαζκέλσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 40-5 ‘’ηχινη θσηηζκνχ - Μέξνο 5: Απαηηήζεηο γηα ραιχβδηλνπο 
ηζηνχο θσηηζκνχ’’ θαη ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 05-07-01-00 "Τπνδνκή Οδνθσηηζκνχ" θαη 05-07-
02-00 "Ηζηνί νδνθσηηζκνχ θαη θσηηζηηθά ζψκαηα". 
ηελ ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμήο επηκέξνπο εξγαζίεο/πιηθά:  

 

 Ζ εθζθαθή ηάθξσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο θαη ε επαλεπίρσζε ηνπο έσο ην θεληξηθφ ΠΗΛΑΡ, 
ζην παξαθείκελν γήπεδν ηέλληο ζηελ Δπξπάιε 

 Οη ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ κε ην ελζσκαησκέλν ζχξκα νδεγφ (HDPE θαηά ΔΛΟΣ EN 
61386 "πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ" ή γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο 
θαηά ΔΛΟΣ EN 10255) σο ην θεληξηθφ ΠΗΛΑΡ, ζην παξαθείκελν γήπεδν ηέλληο ζηελ Δπξπάιε 

 Ζ πξνζηαζία ησλ ζσιήλσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ είηε κε ζθπξφδεκα είηε κε άκκν ιαηνκείνπ, κε 
βάζε ηελ ηππηθή δηαηνκή ηεο κειέηεο. 

 Σα εηδηθά θξεάηηα έιμεο θαη επίζθεςεο θαισδίσλ κε ην θάιπκκά ηνπο θαηά ΔΛΟΣ EN 124 
πιήξσο ηνπνζεηεκέλα. 

 Οη ράιθηλνη αγσγνί γείσζεο θαη ην αλαινγνχλ πνζνζηφ ησλ πιαθψλ γείσζεο. 

 Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγψλ γείσζεο. 

 Όια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ηνπ ηζηνχ απφ ην θεληξηθφ 
ΠΗΛΑΡ, ζην παξαθείκελν γήπεδν ηέλληο ζηελ Δπξπάιε 

 H πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ ραιχβδηλνπ ηζηνχ θαη ηεο πξνθαηαζθεπαζκέλεο 
βάζεο ηνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κε ελζσκαησκέλν θισβφ αγθχξσζεο απφ 
γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ ξάβδνπο θαη θξεάηην έιμεο θαισδίσλ κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 124, δηακνξθσκέλεο ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα Καηαζθεπήο Δξγσλ (ΠΚΔ).  

 Tν αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ, κνλφ ή πνιιαπιφ, κε ηελ ζπξίδα θαη ηελ δηάηαμε καλδάισζήο 
ηεο.  

 H αλέγεξζε θαη ζηεξέσζε ηνπ ηζηνχ ζηνπο θνριίεο αγθχξσζεο κε νθηψ πεξηθφριηα, επάλσ 
θαη θάησ, κε ρξήζε θαηαιιήινπ αλπςσηηθνχ εμνπιηζκνχ (ηα θάησ είλαη πεξηθφριηα 
θαηαθνξχθσζεο θαη ηα άλσ πεξηθφριηα αζθαιείαο, ηχπνπ Νyloc).  

 H πιήξσζε ηνπ θελνχ θάησ απφ ηελ βάζε ηνπ ηζηνχ κε κε ζπξηθλνχκελε ηζηκεληνθνλία, 
κεηά ην αιθάδηαζκα θαη ηελ ζχζθηγμε ησλ θνριηψλ.  
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 Oη απαηηνχκελεο ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο θαη ε ζχλδεζε κε ην θεληξηθφ ΠΗΛΑΡ, ζην 
παξαθείκελν γήπεδν ηέλληο ζηελ Δπξπάιε 

Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν ραιχβδηλν ηζηφ θσηηζκνχ.  
ΔΤΡΧ Οινγξάθσο: ρίιηα εμαθόζηα 
 Αξηζκεηηθά:   1.600,00 

 
 
Α.Σ. 122 
ΠΙΛΛΑΡ ΟΓΟΦΧΣΙΜΟΤ 

 
ηεγαλά κεηαιιηθά θηβψηηα ειεθηξνδφηεζεο ηζηψλ νδνθσηηζκνχ (πίιιαξ), βαζκνχ πξνζηαζίαο 
ΗΡ55 γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν, κε ηελ βάζε έδξαζήο ηνπο απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-07-01-00 ‘Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ’’. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηνπνπ ηνπ ζηεγαλνχ κεηαιιηθνχ θηβσηίνπ (πίιιαξ) κε δίξηρηε 
ζηέγε κε πεξηθεξεηαθή πξνεμνρή 5 cm γηα απνξξνή ησλ oκβξίσλ, απφ ιακαξίλα ςπρξάο 
εμειάζεσο πάρνπο 2 mm, γαιβαληζκέλνπ ελ ζεξκψ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, κεηά ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ, κε ειάρηζηε αλάισζε ςεπδαξγχξνπ 400 g/m2 (50 κm), βακέλνπ κε δηπιή 
ζηξψζε επνμεηδηθήο βαθήο πάρνπο μεξνχ πκέλα (εθάζηεο) 125 κm, κε ειαζηηθά 
παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο ηεο ζπξίδαο, αλνμείδσηε θιεηδαξηά αζθαιείαο, θιεηδηά εληαία γηα 
φια ηα πίιιαξο ηνπ έξγνπ θαη πηλαθίδα επηζήκαλζεο κε ηα ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ 

 ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνχ νξχγκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο ηνπ πίιιαξ 

 ε βάζε ηνπ πίιιαξ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ρπηή επί ηφπνπ ή πξνθαηαζθεπαζκέλε, 
νχησο ψζηε ην πίιιαξ λα εδξάδεηαη ζε ζηάζκε +40 cm απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, κε 
θεληξηθή νπή δηέιεπζεο ησλ ππνγείσλ θαισδίσλ.  

 Οη ράιθηλνη αγσγνί γείσζεο  θαη ε πιάθα γείσζεο. 

 Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγψλ γείσζεο. 

 ε ζηεγαλή δηαλνκή εληφο ηνπ πίιιαξ κε ηα φξγαλα δηαθνπήο θαη πξνζηαζίαο ησλ 
θπθισκάησλ θσηηζκνχ, απνηεινχκελε απνηεινχκελε απφ πίλαθα πξνζηαζίαο ΗΡ 44 
θαηαζθεπαζκέλν απφ βακκέλε ιακαξίλα ή άθαπζην ζεξκνπιαζηηθφ, επαξθψλ δηαζηάζεσλ 
ψζηε λα ρσξνχλ άλεηα φια ηα φξγαλα, ν νπνίνο ζα θέξεη νπέο κε ηνπο θαηάιιεινπο 
ζηππηνζιήπηεο γηα ηελ είζνδν ηνπ θαισδίνπ παξνρήο, ηνπ θαισδίνπ ηειερεηξηζκνχ θαζψο 
επίζεο θαη γηα ηελ έμνδν ησλ θαισδίσλ πξνο ην δίθηπν. 

 ηα πάζεο θχζεσο φξγαλα ηνπ θηβσηίνπ: γεληθφ δηαθφπηε θνξηίνπ, γεληθέο αζθάιεηεο, 
απηφκαηνπο καγλεηνζεξκηθνχο δηαθφπηεο θαη ειεθηξνλφκνπο ηζρχνο ηειερεηξηζκνχ (αλά 
θχθισκα θσηηζκνχ), ξειέ κείσζεο λπθηεξηλνχ θσηηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη), 
ρξνλνδηαθφπηε αθήο, ρξνλνδηαθφπηε κείσζεο λπθηεξηλνχ θσηηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη), 
πξίδα ζνχθν 16Α, ιπρλία λπθηεξηλήο εξγαζίαο ζε ζηεγαλή «θαξαβνρειψλα» θαη θιεκνζεηξέο 
ζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ (ζην θάησ κέξνο ηνπ θηβσηίνπ). 

 ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηηο ζπλδέζεηο θαη 
ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο 

Σηκή αλά ηεκάρην πίιιαξ ειεθηξνδφηεζεο νδνθσηηζκνχ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
αλαρσξήζεσλ, σο εμήο. 

 
60.10.80.06 ζρεη. Πίιιαξ θωηηζκνύ ηεζζάξωλ αλαρωξήζεωλ (ζηελ ηηκή 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ) 
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο HΛM-52) 

 
ΔΤΡΧ   2.500,00 
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Α.Σ. 123 
ΑΣΖΔ 8530.12 ζρεη.    Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε κνηέξ πξνζαγσγήο αέξνο ζην ΓΑΚ  
                                       (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ32)  
Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε κνηέξ πξνζαγσγήο αέξνο ζην ΓΑΚ κε ειάρηζηεο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο ηζρχνο 3HP , 15mm ζηαηηθήο πίεζεο WG, RPM 645 ζηξνθέο/min, 
παξνρήο αέξα 8.500κ3/ψξα. 
Σν κνηέξ ζα ζπλδπάδεηαη κε ηνλ ππάξρνλ πίλαθα απηνκαηηζκνχ ησλ ιεβήησλ θαη ηεο 
αλαθπθινθνξίαο ηεο πηζίλαο, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε,εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε πξφο φιν 
ην δίθηπν θ.η.ι. ξχζκηζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.  Όια ηα πιηθά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα έρνπλ πηζηνπνίεζε CE θαη ζα ζπλνδεχνληαη απν εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ (1) 
έηνπο.  
 

Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν κνηέξ πξνζαγσγήο αέξα  θαη’ απνθνπή  
 

ΔΤΡΧ   3.000,00 
 
 
Α.Σ. 124 
ΑΣΖΔ 9376.1.26 ζρεη.   Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνβνιέα κε ιακπηήξα LED 300W 
                                       (Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 103)  
Σν θσηηζηηθν́ ζσ́κα , πξνβνιέαο ηχπνπ LED ησλ 300 watt πξέπεη λα δηαζέηεη ηα εμήο ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά: Ο ειάρηζηνο βαζκν́ο απνηειεζκαηηθν́ηεηαο γηα ηα LEDs ηνπ πξνβνιέα πξέπεη λα 
είλαη ηνπιάρηζηνλ 135lm/W. Ζ ζπλνιηθέ απν́δνζε ηνπ πξνβνιέα LED πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 
40.500 lm. Ο βαζκν́ο πξνζηαζήαο ΗΡ γηα ηελ πξνζηαζήα εηζρσ́ξεζε ο λεξνπ́ - ζθφλεο πξέπεη λα 
είλαη θαη ’ ειάρηζην ΗΡ 66 γηα ν́ια ηα κέξε ηνπ θσηηζηηθνπ́ .Σν επ́ξνο ηάζεο εηζν́δνπ πξέπεη λα 
θπκαίλεηαη απφ 100V AC έσο 240V AC 50/60Hz. Ο ζπληειεζηέο άεξγνπ ηζρπ́νο πξέπεη λα εήλαη 
>0.90. Σν CRI πξέπεη λα είλαη  ≥70 θαη ε (ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο) CCT 5.000Κ (θσο εκέξαο γηα 
ηελ απν́ιπηε αηζζεηηθέ απν́δνζε ησλ ρξσκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λπ́ρηαο Δ .Κ. 1194/2012 
παξ. 5 «ην ηερλεην́ θσο πξέπεη λα ππνθαζηζηά ην θσο εκέξαο).  
Σν επ́ξνο ζεξκνθξαζήαο ιεηηνπξγή αο πξέπεη λα θπκαήλεηαη απν́ -30ν C έσο +50ν C. Ζ δηάξθεηα 
δσήο ησλ θσηνδηφδσλ LED πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε κε 50.000 ψξεο δσήο (ζην ηέινο 
ησλ νπνήσλ ε ηζρπ́ο θσηεηλν́ηεηαο δελ ζα έρεη ππνβαζκηζηεή πιένλ ηνπ 30% θαηά LM80 απαίηεζε 
εγθχθιηνπ 22 Γ.Γ.Γ.Δ.). Σν ζσ́κα ηνπ θσηηζηηθνπ́ πξέπεη λα εήλαη θαηαζθεπαζκέλν απν́ 
ρπηνπξεζζαξηζηφ αινπκηλήν, κε ειεθηξνζηαηηθέ βαθέ.  
Σν θσηηζηηθν́ ζα είλαη ηερλνινγίαο  SMD. Σερλνινγία COB δελ είλαη δεθηή . Οη δήνδνη 
θσηνεθπνκπήο (LED) πξέπεη λα θέξνπλ εηδηθέο πξηζκαηηθέο πνιπθαξβνληθέο πξνζζέθεο πςειέο 
δηαθάλεηαο γηα ηελ ζσζηή δηάρπζε ηνπ θσηφο κε δπλαηφηεηα επηινγήο θαηάιιεισλ κνηξψλ 
αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ηνπνζέηεζεο . Σν πήζσ κέξνο ηνπ θσηηζηηθνπ́ ζα ζρεκαηήδεη ςέθηξεο 
γηα ηελ κέγηζηε απαγσγέ ηεο ζεξκν́ηεηαο . Όιεο νη εμσηεξηθέο βίδεο θαη πιηθά ζηεξέσζεο ηνπ 
θσηηζηηθνχ πξέπεη λα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα . Σν εμσηεξηθν́ θάιπκκα ζα πξέπεη λα εήλαη 
απαξαίηεηα απφ αλζεθηηθν́ γπαιί πνπ έρεη ππνζηεί θαηεξγαζία ζ θιήξπλζεο γηα πξνζηαζία 
απφ UV θαη ζα πξνζηαηεχεηαη απφ ζπξκάηηλν θηγθιίδσκα.  
Ζ αληνρή ζε θξνχζε πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ΗΚ 08. Ο ηπ́πνο ησλ πιηθσ́λ κν́λσζεο πξέπεη λα 
είλαη Type 1 (class 1). Σν θσηηζηηθν́ πξέπεη λα θαιπ́πηεηαη απν́ 5 ρξφληα γξαπηήο εγγπ́εζεο θαιέο 
ιεηηνπξγίαο. Σν θσηηζηηθν́ ζα πξέπεη λα εήλαη ζπκκνξθσκέλν ζπ́κθσλα κε ηηο απαηηέζεηο RoHS. 
Σν θσηηζηηθν́ πξέπεη λα θέξεη ν́ια ηα απαξαήηεηα πηζηνπνηεηηθά CE (765/2008/ΔΚ & εγθχθιηνο 22 
Γ.Γ.Γ.Δ.) ηα νπνήα ζα θέξνπλ ην ν́λνκα  ηνπ θαηαζθεπαζηέ έ ηνπ ππνςεθήνπ πξνκεζεπηέ ηνπ 
ηειηθνχ πξντφληνο (εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ εθ ’ φζνλ δελ είλαη ππνςήθηνο ν ίδηνο ν 
θαηαζθεπαζηήο 765/2008/ΔΚ Κεθ. ΗV άξζξν 30 παξ.1) ν νπνήνο θαζήζηαηαη σο ν απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο γηα ηελ δηαθήλεζε ησλ πξνη̈ν́λησλ ελην́ο ηεο αγνξάο ηεο Δ .Δ θαηά EMC 2004/108/EC & 
LVD 2006/108/EC έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη πιήξσο ε αζθαιήο ιεηηνπξγία απηνχ θαη 
αλαιπηηθφηεξα λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα παξαθάησ standards αζθαινχο ιεηηνπξγίαο η εο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο:  
·  ΔΝ55015:2013:+A1:2015·  ΔΝ61547:2009 ·  ΔΝ 61000-3-2:2014·  ΔΝ61000-3-3:2013 

 ·  ΔΝ60598-1:2015·  ΔΝ60598-1:2014/AMD:2017·  ΔΝ60598-2-5:2015 
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 ΔΝ62031:2008+A1:2013+A2:2015EN62493:2015ENEC 

Ο θαηαζθεπαζηηθν́ο νήθνο θαζσ́ο θαη ππνςέ θηνο πξνκεζεπηέο ηνπ θσηηζηηθνπ́ πξέπεη λα θέξεη 
πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2015 & ISO14001:2015. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκεζεηα ,ηνπνζέηεζε , θαη ζχλδεζε γηα πιεξε ιεηηνπξγία ηνπ 
πξνβνιέα, ζε αλνηθηφ ή θιεηζηφ γήπεδν. 
( 1 Σεκ. ) Σεκάρην        
 

ΔΤΡΧ   800,00 
 
 
 
 

 
Γιπθάδα,  29 / 01 / 2019  

 
ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 

 ε ππάιιεινο ηνπ Σκήκαηνο                                         ν Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο                                                                   
    Οηθνδνκηθψλ Έξγσλ                                                Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ 
 
 
    Μαξηάλζε Γνπξνχδε                                                   Γεψξγηνο  Παπαδνχδεο 
ΣΔ Πνιηηηθφο Μεραληθφο                                              ΣΔ Ζιεθηξνιφγνο  Μεραληθφο 

 
 
 
 
 
 

             ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
         ε Αλαπιεξψηξηα Πξντζηακέλε 
   ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
 
 
 
                     Κπξηαθή Κάλλα 
                 Αξρηηέθησλ Μεραληθφο 
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