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1. Γεληθνί όξνη 

1.1 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδνο κε ηηο νπνίεο 
ζα εθηειεζζεί ην έξγν, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο πνπ 
νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

1.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο 
εξγαζίαο θαη 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, 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. 

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 ζηηο ηηκέο 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 ηεο 
Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο 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 πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη 
βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 
απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, 
κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο 
ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ 
εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα 
άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 
ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο. 

1.3.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη 
αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, 
νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξέζηκσλ αξγηψλ θιπ), 
λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά 
ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο 
πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ 
εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, 
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ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.3.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο 
γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο 
χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ 
εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη 
απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο 
απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα 
κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

1.3.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ 
εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ 
εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε 
ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, θαη 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ (φηαλ πξνβιέπνληαη πξνο ελζσκάησζε ζην έξγν) 
ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε 
θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε 
εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο 
δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ 
ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο 
ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ 
εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ 
ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ 
απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο 
φξνπο.  
 
Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ 
έρνπλ εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
 

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

(β)  Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, 
αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

 
1.3.8 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα 

κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο 
αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ 
Έξγνπ. 

1.3.9 Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο 
ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο 
βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, 
πνηακψλ, αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε 
θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, 
ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.3.10 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ 
πάζεο θχζεσο "δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ" πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο 
ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία 
πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.) 
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1.3.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ 
κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο 
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε 
(φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, 
ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα 
αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα 
νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη 
ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) 
θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 
δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 
 

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

1.3.13 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο 
κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα  
(β)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο 

γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θιπ.),  
(γ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  
(δ)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 

εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ 
Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ 
απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια 
άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

(ε) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ 
γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη 
ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

 
1.3.14 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 

αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, 
εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ 
επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ 
απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο 
αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη 
ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ. 

Δπίζεο νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, 
πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΧ]), 
θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ 
ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-
ΦΑΤ). 

1.3.15 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 
απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο 
κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ 
θαη’ αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο 
επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ 
Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

1.3.16 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ 
απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε, θαζψο θαη ε δαπάλε ζχληαμεο 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ κε ηελ έλδεημε "φπσο θαηαζθεπάζζεθε". 

1.3.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 
παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ 
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πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη 
πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα 
ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά 
ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.18 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ 
έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα 
εθζθαθψλ θιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ 
ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη 
φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη. 

1.3.19 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη 
επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ. 

1.3.20 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα 
δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα 
απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε 
επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ 
πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ 
(πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη 
έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

1.3.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη 
απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ 
θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ 
ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ 
κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ 
ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα 
ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.3.22 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, 
ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.23 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα 
εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 
ζθπξνδεκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θιπ. 

1.3.24 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο 
αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο, εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.25 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην 'Έξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο 
απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.26 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη 
γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο 
αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ. 

1.3.27 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 

1.3.28 Η ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα 
κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

1.4 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ 
Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο 
θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ 
Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, 
πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή 
έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ. 
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 Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ 
ηνηο εθαηφ (28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ 
ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

1.5  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ 
Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 

2. Γεληθνί θαη Δηδηθνί όξνη Σξόπνπ Δπηκέηξεζεο ησλ εξγαζηώλ ηνπ Παξόληνο 
Σηκνινγίνπ 

2.1 Γεληθνί Όξνη 

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

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

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

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

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

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

 

2.2 Δηδηθνί Όξνη 

2.2.1 Υσκαηνπξγηθέο Δξγαζίεο 

Καηάηαμε εδαθώλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκόηεηα 
 

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

 Χο "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. 

 Χο "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. 

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

 

2.2.2  Δίδε Καγθειαξίαο 

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). 

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

Κιεηδαξηέο - δηαηάμεηο αζθάιηζεο 

- 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 ιεηηνπξγίαο θαη επαλαθνξάο ζπξώλ 

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

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

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

- Αλαζηνιείο (stoppers) 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ 

- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ 

- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ 

- Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι 

- χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο 

- Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα) 

- Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ 

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

- Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ 

- Μεραληζκνί απηφκαησλ ζπξψλ, κε ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθή κνλάδα 
ειέγρνπ, κε ζπζθεπή κηθξνθπκάησλ 
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Η πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαδηθαζίεο πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο "πεξί Γεκνζίσλ Έξγσλ" δηαηάμεηο, εθηφο εάλ 
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ε δε ηνπνζέηεζε 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θάζε είδνπο θνπθψκαηνο. 

 

 

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

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

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

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

Οη ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη 
ζε πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 5,0 m. 
Οη ηηκέο γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ εθηεινχληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν, θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα 
άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή φηαλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε 
δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ.  

ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ ρξσκάησλ, νη 
δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα θηλεηά ηθξηψκαηα ηα 
νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί 
αζθαιείαο ηνπ αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ε 
εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ θιπ) 
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη. 

Όηαλ πξφθεηηαη 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 θαηαιακβαλφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή θηγθιίδσκα 
πιήξνπο, απιήο επηθάλεηαο, επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη παξαθάησ:3 

 

 

 

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 



Δξγαζίεο Δθζπγρξνληζκνύ θαη Αλαβάζκηζεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο  Άζηξνπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αξθαδίαο 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ          ειίδα 9 

α/α Δίδνο πληειεζηήο 

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 

 

 

2.2.4 Μαξκαξηθά 

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 

 
ΚΛΗΡΑ: 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 
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7 Λάξηζαο Πξάζηλν 

8 Ισαλλίλσλ Μπεδ 

9 Φαξζάισλ Γθξη 

10 Ύδξαο Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν 

11 Γηνλχζνπ Υηνλφιεπθν 

 
ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ ΚΛΗΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο  

 

1 Ισαλλίλσλ 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.  Δπέλδπζε ηνίρσλ θαη ςεπδνξνθώλ 
 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) 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. 
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Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ γηα ηελ θαζαξή κεηαθνξά 
πιηθώλ θαη πξνϊόληωλ θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m

3
.km 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0.28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Με παξαηεηακέλε αλακνλή 
θνξηνεθθόξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο 
ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 
εθζθαθέο) 

  

 - 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   

 

Οη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά κέηξα (m
3
), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε 

έθαζην άξζξν.  

ε θακία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε 
πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m

3
 θάζε εξγαζίαο, 

όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 

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

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, έρεη πξνζηεζεί ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηα πεξηγξαθηθά Σηκνιόγηα ηνπ Τπ. ΤΠΟ.ΜΕΔΙ. θαη αλαζεωξείηαη κε βάζε 
ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε 
αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [**] 
παξαηίζεηαη ε ηηκή πνπ αλαινγεί ζηελ θαζαξή εξγαζία (θαηνύξα) θαη ηα βνεζεηηθά 
πιηθά. Όηαλ δηαθνξνπνηνύληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ θπξίωλ 
ελζωκαηνπκέλωλ πιηθώλ, έλαληη απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Πεξηγξαθηθό Άξζξν, ε 
Δεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζαξκόδεη αλάινγα ηηο ηηκέο εθαξκνγήο (πεξηπηώζεηο 
μπιείαο, θεξακηθώλ πιαθηδίωλ θαη καξκάξωλ δηαθόξωλ θαηεγνξηώλ θαη πνηνηήηωλ). 
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3. Σηκνιόγην Μειέηεο 

ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΔΡΓΑ 

ΟΜΑΓΑ Α: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ 

Άξζξν 1.01 (ΟΙΚ 10.02): Φνξηνεθθόξησζε κε ηα ρέξηα πιηθώλ επί ρεηξνθηλήησλ 
 κεηαθνξηθώλ κέζσλ. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-1103, 100% 

Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα νπνηνπδήπνηε πιηθνχ επί κεηαθνξηθνχ κέζνπ δηαθηλνπκέλνπ κε ηα 
ρέξηα (π.ρ. ζε ρεηξάκαμα, δεκπίιηα θιπ). 

Σηκή αλά ηφλν (ton). 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 7,30 
(Οινγξάθσο): επηά θαη ηξηάληα επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 1.02 (ΟΙΚ 10.04): Μεηαθνξά πιηθώλ κε κνλόηξνρν. 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-1127, 100% 

Μεηαθνξά κε κνλφηξνρν ελφο ηφλνπ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ αλά δεθάκεηξν απνζηάζεσο. 

Σηκή αλά ηφλν θαη δεθάκεηξν (ton x 10 m) 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 2,00 
(Οινγξάθσο): δύν θαη κεδέλ επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 1.03 (ΟΙΚ 10.07.01):  Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηα κέζνπ νδώλ θαιήο βαηόηεηαο 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-1136, 100% 

Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο δηα κέζνπ νδψλ 
θαιήο βαηφηεηαο. 

Δπί νδνχ επηηξέπνπζαο ηαρχηεηα άλσ ησλ 40 km/h. 

Σηκή αλά ηνλνρηιηφκεηξν (ton·km). 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 0,35 
(Οινγξάθσο): κεδέλ θαη ηξηάληα πέληε επί ηνηο εθαηό 

ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ  

Οη πιάγηεο - εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ - κεηαθνξέο ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ θαηεδαθίζεσλ θαη 
απνμειψζεσλ ησλ άξζξσλ ηεο ελφηεηαο "22. Καζαηξέζεηο", απφ ηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κέρξη 
ηηο ζέζεηο θφξησζεο πξνο κεηαθνξά, ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδνο. 

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 θαη 22.62 
απνδεκηψλνληαη νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ φηαλ γίλνληαη κεκνλσκέλα θαη δηαηεξείηαη ην ζηνηρείν 
ην νπνίν ζπλήζσο επηθαιχπηνπλ (ηνίρνο, πιάθα, ππνζηχισκα, νξνθή, δάπεδν θιπ).  

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.30, 22.35 θαη 22.40 απνδεκηψλνληαη νη εξγαζίεο δηάλνημεο νπψλ ρσξίο ηα 
ζπλήζε δηαηξεηηθά κέζα θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο απιψλ δηαηξήζεσλ κε ηα κέζα απηά γηα 
ηελ ηνπνζέηεζε ζπλδεηηθψλ κέζσλ ζηεξέσζεο, αγθπξψζεσλ, βιήηξσλ θιπ. 
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Άξζξν 1.04 (ΟΙΚ 22.20.01): Καζαίξεζε πιαθνζηξώζεσλ δαπέδσλ παληόο ηύπνπ θαη 
νηνπδήπνηε πάρνπο.  

Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ 
πιαθώλ. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-2236, 100% 

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

Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 7,90 
(Οινγξάθσο): επηά θαη ελελήληα επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 1.05 (ΟΙΚ 22.21.01): Καζαίξεζε επηζηξώζεσλ ηνίρσλ παληόο ηύπνπ. 

   Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ 
πιαθώλ. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-2238, 100% 

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.  

Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 4,50 
(Οινγξάθσο): ηέζζεξα θαη πελήληα επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 1.06 (ΟΙΚ 22.22.02): Καζαίξεζε επηθεξακώζεσλ. 

Με πξνζνρή, γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ θεξάκσλ ζε 
πνζνζηό > 50%. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-2241, 100%  

Καζαίξεζε επηθεξακψζεσο κε θεξακίδηα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, κε ή ρσξίο θνλίακα, ζε 
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο.  

Καζαίξεζε κε άλσ ηνπ 60% ρξεζίκνπο θεξάκνπο ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο 
ησλ αθεξαίσλ ρξεζίκσλ θεξάκσλ απφ ην ηπρφλ θνλίακα, ν θαηαβηβαζκφο ηνπο απφ ηε ζηέγε, ε 
κεηαθνξά ηνπο ζε απφζηαζε έσο 40 m απφ ην θηίζκα θαη ε απφζεζή ηνπο ζε θαλνληθά ζρήκαηα. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 9,00 
(Οινγξάθσο): ελλέα θαη κεδέλ επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 1.07 (ΟΙΚ 22.45): Απνμήισζε μύιηλσλ ή ζηδεξώλ θνπθσκάησλ. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-2275, 100%  

Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε αθαίξεζε ησλ θχιισλ 
θαη πξεβαδηψλ, ε απειεπζέξσζε ηνπ ηεηξαμχινπ ή ηνπ πιαηζίνπ απφ ηα ζηδεξά ζηεξίγκαηα 
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(ηδηλέηηα) κε πξνζνρή γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ, θαη ε κεηαθνξά πξνο θφξησζε ή 
απνζήθεπζε.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αθξνηάηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεηξαμχινπ ή πιαηζίνπ.  

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 16,80 
(Οινγξάθσο): δέθα έμη θαη νγδόληα επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 1.08 (ΟΙΚ 22.51): Καζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνύ μύιηλεο ζηέγεο. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-5276, 100%  

Καζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνχ μχιηλεο ζηέγεο (ζαλίδεο, ηεγίδεο, επηηεγίδεο, δεπθηά θάζε 
ηχπνπ), ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε.  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ.  

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 56,00 
(Οινγξάθσο): πελήληα έμη θαη κεδέλ επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 1.09 (ΟΙΚ 22.54): Καζαίξεζε νξνθνθνληακάησλ. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-2252, 100% 

Καζαίξεζε νξνθνθνληάκαηνο ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο εξγαζία, κε ηα ηα 
απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-01-01 "Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ηνηρνπνηίαο". 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 9,00 

(Οινγξάθσο): ελλέα θαη κεδέλ επί ηνηο εθαηό 

 ΑΦΑΛΣΙΚΑ 

Άξζξν 1.10 (ΟΓΟ Γ-2.2): Απόμεζε Αζθαιηηθνύ Οδνζηξώκαηνο (Φξεδάξηζκα). Απόμεζε 

Αζθαιηηθνύ Οδνζηξώκαηνο (θξεδάξηζκα) ζε βάζνο έσο 6 cm. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ-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: 

 Η πξνζθφκηζε, ιεηηνπξγία θαη απνθφκηζε ηνπ απνμεζηηθνχ κεραλήκαηνο 

 Η 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 6 cm. 

Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο ηειεησκέλεο εξγαζίαο εθζθαθήο - θξεδαξίζκαηνο 
πθηζηάκελνπ νδνζηξψκαηνο. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 1,45 
(Οινγξάθσο): έλα θαη ζαξάληα πέληε επί ηνηο εθαηό 
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ΟΜΑΓΑ Β: ΣΟΙΥΟΠΟΙΔ, ΔΠΙΥΡΙΜΑΣΑ 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 71 ησλ ΝΕΤ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

α) Σηηο ηηκέο κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη  πιηθά): 

       - Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ εθαξκνγήο ηνπ επηρξίζκαηνο. φπσο  αθαίξεζε ξχπσλ (κε θαηάιιειν 
απνξξππαληηθφ), κνχριαο (κε κπθεηνθηφλν δηάιπκα), ραιαξψλ πιηθψλ (κε βνχξηζηζκα) θιπ 

      -  Η απνθνπή κεγάισλ εμνρψλ ηεο ππνθείκελεο ζηξψζεο 

      - Η χγξαλζε ηεο επηθάλεηαο, 

      - Η πξνζηαζία παξαθείκελσλ θαηαζθεπψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο θαζψο 
θαη ε επηθάιπςε αγσγψλ κε νηθνδηθφ ραξηί. 

      - Η δηακφξθσζε ηάθσλ δπγίζκαηνο, θαηαθνξχθσλ νδεγψλ, μχιηλσλ νδεγψλ νξηνζέηεζεο θελψλ θαη 
νξίσλ θιπ 

β) Σηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη , εθηφο άλ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελλ πεξηγξαθή ηνπο, ηα 
αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά): 

     -  Επάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε εγθεθξηκέλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ   

     -  Τνπνζέηεζε πιεγκάησλ ή ζθειεηψλ ππνδνρήο επηρξηζκάησλ νηνπδήπνηε ηχπνπ, 

γ)  Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ: 

     -  Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξηγξαθή ησλ άξζξσλ ζχλζεζε ησλ 
θνληακάησλ (κεηαβνιέο ηεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο ηεο άκκνπ, ηνπ καξκαξνθνληάκαηνο ή ηεο 
πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ θνληάκαηνο ζηα πιηθά απηά).  

     - Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο (κε ην ρέξη ή πηζηνπνηεκέλε κεραλή). 

     -    Γηα νπνηαδήπνηε επηθάλεηα. 

     -   Γηα νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ι.ρ. θαη γηα ελδερφκελεο δηαθνπέο εξγαζίαο 
ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ) 

 

Άξζξν 2.01 (ΟΙΚ 71.31): Δπηρξίζκαηα ηξηπηά-ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-7131, 100%  

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 1:2, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, 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) 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 11,20 
(Οινγξάθσο): έληεθα θαη είθνζη επί ηνηο εθαηό 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΓΙΚΣΤΑ (ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ) 

 ΔΙΚΣΤΑ- ΤΔΡΕΤΗ 

Άξζξν 3.01 (ΑΣΗΔ 8141.2.2): Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνύ-ςπρξνύ ύδαηνο 
ηνπνζεηεκέλνο ζε ληπηήξα. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-013, 100%  

Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνχ - ςπρξψ χδαηνο ηνπνζεηεκέλνο ζε ληπηήξα δηακέηξνπ 1/2 ins, 
νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο δειαδή αλακηθηήξαο θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
ηνπνζεηήζεσο ζπλδέζεσο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αλακηθηήξα. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 61,03 
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(Οινγξάθσο): εμήληα έλα θαη ηξία επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 3.02 (ΑΣΗΔ 8131.2.1):  Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθόπηεο), νξεηράιθηλε, επηρξσκησκέλε 
γσληαθή δηακέηξνπ 1/2 ins. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-013, 100%  

Βαιβίδα δηαθνπήο (δηαθφπηεο) ζεξκνχ- ςπρξνχ χδαηνο, νξεηράιθηλε, επηρξσκησκέλε γσληαθή 
δηακέηξνπ 1/2 ins.  κε  κηθξνυιηθα επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηελ εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ζπλδέζεσο θαη 
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 

Σηκή ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 15,33 

(Οινγξάθσο): δέθα πέληε θαη ηξηάληα ηξία επί ηνηο εθαηό 

 ΔΙΚΣΤΑ- ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 

Άξζξν 3.03 (ΑΣΗΔ 8160Ν): Απνμήισζε πθηζηάκελσλ εηδώλ πγηεηλήο. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-008, 100%  

Απνμήισζε πθηζηάκελσλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο WC (15 δσκάηηα ζε 
ηζφγεην θαη φξνθν καδί ηα WC γηα Α.Μ.Δ.Α.) κεηά ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ δηαθνπή, απνκνλψζεσο δηθηχσλ 
απνκάθξπλζεο ησλ άρξεζησλ πιηθψλ, ηεξκαηηζκνχ θιάδσλ θαη επαλαθνξάο ηνπ ελαπνκείλνληνο 
δηθηχνπ ζε δνθηκή θαη πιήξε ιεηηνπξγία. ηηο εξγαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ 
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο θαζαίξεζεο ησλ πιαθηδίσλ δαπέδνπ θαη ηνίρνπ ησλ ρψξσλ WC 
πξνο αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα θεξακηθά πιαθίδηα νη νπνίεο απνδεκηψλνληαη ηδηαηηέξσλ βάζε 
ζρεηηθψλ άξζξσλ  ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ.  

Σηκή ελφο ηεκαρίνπ (κίαο εξγαζίαο γηα ην ζχλνιν ησλ WC) πιήξσο πεξαησκέλεο.  

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 450,00 

(Οινγξάθσο): ηεηξαθόζηα πελήληα θαη κεδέλ επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 3.04 : εη απνρσξεηεξίνπ γηα Α.Μ.Δ.Α. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-014, 100%  

Πξνκήζεηα εθ ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε ελφο πιήξνπο ζεη WC γηα 
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, απνηεινχκελν απφ: α) ηε ιεθάλε εηδηθνχ ηχπνπ, εθ πνξζειάλεο ιεπθήο, κε 
ην θαδαλάθη ρακειήο πηέζεσο θαη κε εχρξεζην ρεηξηζηήξην, β) ηελ κπαηαξία ηχπνπ ληνπο πιεζίνλ 
ηεο ιεθάλεο, γ) ηηο νξηδφληηεο ρεηξνιαβέο εθ ησλ νπνίσλ ε κία είλαη αλαθιηλφκελε θαη κία ζα θέξεη 
ζήθε ραξηηνχ, δ) ηνλ ληπηήξα ξερφ, εθ πνξζειάλεο, εηδηθνχ ηχπνπ, ρσξίο θνιψλα, ε) ηελ κπαηαξία 
ηνπ ληπηήξνο κε καθξχ ξνπμνχλη ή κε θσηνθχηηαξν, ζη) ηνλ θαζξέπηε, κεγάιν, κε ηελ θάησ αθκή 
ζην έλα κέηξν απφ ηνπ δαπέδνπ, δ) ηελ θιήζε βνήζεηαο κε ζχζηεκα θιήζεσο, πνπ ζα δηαζέηεη θαη 
θνξδφλη πεξηκεηξηθά θαη παξάιιεια κε ην δάπεδν, ζε χςνο 0,15m - 0,20m απφ απηφ. 

πκπεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά θαη κηθξνχιηθα θαη ε εξγαζία γηα παξάδνζε ηνπ ζεη ζε πιήξε 
ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.), πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζεη απνρσξεηεξίνπ γηα Α.Μ.Δ.Α. ζχκθσλα κε ηα 
παξαπάλσ, θαη έηνηκνπ γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 1.170,33 

(Οινγξάθσο): ρίιηα εθαηόλ εβδνκήληα θαη ηξηάληα ηξία επί ηνηο εθαηό 



Δξγαζίεο Δθζπγρξνληζκνύ θαη Αλαβάζκηζεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο  Άζηξνπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αξθαδίαο 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ          ειίδα 18 

Άξζξν 3.05 (ΑΣΗΔ 8046.1Ν): ηθώλη πιαζηηθό δαπέδνπ κε ζράξα νξεηράιθηλε Φ10mm. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-008, 100%  

ηθψλη πιαζηηθφ δαπέδνπ κε ζράξα νξεηράιθηλε δηακέηξνπ 10mm, εληφο ηζρπξνχ ηζηκεηνθνληάκαηνο 
(θνιπκπεηφ) πιήξσο ηνπνζεηεκέλν.  

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.), πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζηθσλίνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 38,77 

(Οινγξάθσο): ηξηάληα νθηώ θαη εβδνκήληα επηά ιεπηά 

Άξζξν 3.06 (ΑΣΗΔ 8151.2): Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ από πνξζειάλε "Δπξσπατθνύ 
ηύπνπ".  

 Υακειήο πηέζεσο κε ην δνρείν πιύζεσο θαη ηα εμαξηήκαηά 
ηνπ. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-014, 100%  

Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ απφ πνξζειάλε 'Δπξσπατθνχ' (θαζήκελνπ) ηχπνπ, δειαδή ρακειήο 
πηέζεσο κε ην δνρείν πιχζεσο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπ ιεθάλε θαη πιηθά ζηεξεψζεσο θαη 
ζπγθνιιήζεσο επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο ζηνκίσλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ιεθάλεο. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 195,20 

(Οινγξάθσο): εθαηόλ ελελήληα πέληε θαη είθνζη επί ηνηο εθαηό  

Άξζξν 3.07 (ΑΣΗΔ 8179.2): Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθό κε θάιπκκα, ρξώκαηνο ιεπθνύ. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-018, 100%  

Κάζηζκα ιεθάλεο πιαζηηθφ ρξψκαηνο ιεπθνχ κε θάιπκκα πιήξεο δειαδή πιηθά / θαη κηθξνχιηθα   
επί ηφπνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ θαζίζκαηνο. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 23,08 

(Οινγξάθσο): είθνζη ηξία θαη νθηώ  επί ηνηο εθαηό  

Άξζξν 3.08 (ΑΣΗΔ 8160.1): Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 40x50cm. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-017, 100%  

Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 40mmx 50mm πιήξεο κε βαιβίδα ρξσκέ (ζηαγγηζηήξα) πψκα 
κε άιπζν, ζηθὡλη ρξσκἑ  Φ 1 1/4 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 (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ληπηήξα. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 168,93 

(Οινγξάθσο): εθαηόλ εμήληα νθηώ θαη ελελήληα ηξία επί ηνηο εθαηό  

Άξζξν 3.09 (ΑΣΗΔ 8168.1): Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4mm κπηδνπηἑ δηαζηάζεσλ 
42x60cm. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-014, 100%  



Δξγαζίεο Δθζπγρξνληζκνύ θαη Αλαβάζκηζεο ηνπ Κέληξνπ Τγείαο  Άζηξνπο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Αξθαδίαο 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ          ειίδα 19 

Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4mm κπηδνπηέ δηαζηάζεσλ 42cmx60cm δειαδή θαζξέπηεο, δπν ή 
ηέζζεξεηο θνριίεο κε θνκβία ρξσκέ, κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ  θαζξέπηε. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 33,52 

(Οινγξάθσο): ηξηάληα ηξία θαη πελήληα δύν επί ηνηο εθαηό  

Άξζξν 3.10 (ΑΣΗΔ 8169.1.1): Δηαδέξα ληπηήξα πιήξεο, πνξζειάλεο κήθνπο 50cm.  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-013, 100%  

Δηαδέξα ληπηήξα πνξζειάλεο κήθνπο 50cm, πιήξεο, δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επη ηφπνπ θαη 
εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο εηαδέξαο. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 22,52 

(Οινγξάθσο):είθνζη δύν θαη πελήληα δύν επί ηνηο εθαηό  

Άξζξν 3.11 (ΑΣΗΔ 8172.1): απσλνζήθε πνξζειάλεο πιήξεο, δηαζηάζεσλ 7,5x15cm 
κε ρεηξνιαβή. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-013, 100%  

απσλνζήθε πνξζειάλεο πιήξεο, δηαζηάζεσλ 7.5x15cm, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιηθψλ θαη 
κηθξνπιηθψλ επη ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο.  

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζαπσλνζήθεο.  

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 12,93 

(Οινγξάθσο):δώδεθα θαη ελελήληα ηξία επί ηνηο εθαηό  

Άξζξν 3.12 (ΑΣΗΔ 8174.1Ν): Γνρείν ξεπζηνύ ζάπσλα πιήξεο επηρξσκησκέλν. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-013, 100%  

Γνρείν ξεπζηνχ ζάπσλα πιήξεο επηρξσκησκέλν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιηθψλ, κηθξνυιηθψλ επη 
ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο.   

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ δνρείνπ. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 32,53 

(Οινγξάθσο): ηξηάληα δύν θαη πελήληα ηξία επί ηνηο εθαηό  

Άξζξν 3.13 (ΑΣΗΔ 8175.2): Άγγηζηξν (γάληδνο) αλαξηήζεσο δηπιό από πνξζειάλε,  
εληνηρηζκέλν. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-013, 100%  

Άγγηζηξν (γάληδνο) αλαξηήζεσο δηπιφ απφ πνξζειάλε,  εληνηρηζκέλν, κε ηα κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο 
θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο.  

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγγίζηξνπ. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 13,43 

(Οινγξάθσο): δεθαηξία θαη ζαξάληα ηξία επί ηνηο εθαηό  
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Άξζξν 3.14 (ΑΣΗΔ 8178.1.1): Υαξηνζήθε πιήξεο επηρξσκησκέλε απιή. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-014, 100%  

Υαξηνζήθε επηρξσκησκέλε απιή πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο  ραξηνζήθεο. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 10,00 

(Οινγξάθσο): δέθα θαη κεδέλ επί ηνηο εθαηό  

Άξζξν 3.15 (ΑΣΗΔ 8178.3.1Ν): Θήθε θαη βνπξηζάθη θαζαξηζκνύ ιεθάλεο, επίηνηρε, 
πιήξεο επηρξσκησκέλε. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-014, 100%  

Θήθε θαη βνπηζάθη θαζαξηζκνχ ιεθάλεο επηρξσκησκέλε επίηνηρε πιήξεο δειαδή πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο  ραξηνζήθεο. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 30,48 

(Οινγξάθσο): ηξηάληα θαη ζαξάληα νθηώ επί ηνηο εθαηό 

 ΔΙΚΣΤΑ- ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ 

Άξζξν 3.16: Λάκπα νηθνλνκίαο 23W, 4000K, Δ27 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ιάκπαο νηθνλνκίαο 23W, 4000K, Δ27. ηελ ηηκή κνλάδαο 
πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηεο ιάκπαο θαη ησλ απαηηνπκέλσλ 
κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξχζκηζεο, ειέγρνπ, κέηξεζεο θαη 
δνθηκψλ.  

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 3,00 

(Οινγξάθσο): ηξία θαη κεδέλ επί ηνηο εθαηό 

 

Άξζξν 3.17 (ΑΣΗΔ-Ν 8984.3.1.3): Φσηηζηηθό LED 1x12W, ζηεγαλό, γηα θαζξέπηε WC 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-059, 100% 

Φσηηζηηθφ LED 1X12 W ζηεγαλφ γηα θαζξέπηε WC, απιφ κε θάιιπκα απφ πιαζηηθφ άθαπζην 
πξνζηαζίαο ΙΡ 65, κήθνπο πεξίπνπ 60 εθ., εηδηθφ γηα κπάληα κε ελζσκαησκέλα ηα φξγαλα αθήο, 
θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ηθξησκάησλ παληφο ηχπνπ 
(εάλ απαηηνχληαη) 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.), πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 35,00 

(Οινγξάθσο): ηξηάληα πέληε θαη κεδέλ επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 3.18 (ΑΣΗΔ-Ν 8972.10.1.1): Φσηηζηηθό ζώκα LED (panel) νξνθήο, εζσηεξηθώλ 
ρώξσλ, επίκεθεο, δηαζηάζεσλ 120x20cm, 42W, 4000K 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-059, 100%  
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Φσηηζηηθφ ζψκα νξνθήο LED (panel) , εζσηεξηθψλ ρψξσλ, επίκεθεο, δηαζηάζεσλ 120x20 cm, κε 
ηελ απαηηνχκελε βάζε γηα ηε ζηεξέσζή ηνπ ζηελ νξνθή, κε βαζκφ πξνζηαζίαο IP 20, ηζρχο εηζφδνπ 
42W, ζεξκνθξαζίαο ρξψκαηνο 4000Κ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ θσηηζηηθνχ θαη ησλ 
απαηηνπκέλσλ κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηάζηαζεο, ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξχζκηζεο, 
ειέγρνπ, κέηξεζεο θαη δνθηκψλ.  

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.), πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 70,00 

(Οινγξάθσο): εβδνκήληα θαη κεδέλ επί ηνηο εθαηό 

 

Άξζξν 3.19 (ΑΣΗΔ-Ν 8972.10.1.2):Φσηηζηηθό ζώκα LED (panel) νξνθήο, εζσηεξηθώλ 
ρώξσλ, ηεηξάγσλν, δηαζηάζεσλ 60x60cm, 40W, 4000K 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-059, 100%  

Φσηηζηηθφ ζψκα νξνθήο LED (panel) , εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ηεηξάγσλν, δηαζηάζεσλ 60x60cm, κε 
ηελ απαηηνχκελε βάζε γηα ηε ζηεξέσζή ηνπ ζηελ νξνθή, κε βαζκφ πξνζηαζίαο IP 20, ηζρχο εηζφδνπ 
40W, ζεξκνθξαζίαο ρξψκαηνο 4000Κ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ θσηηζηηθνχ θαη ησλ 
απαηηνπκέλσλ κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηάζηαζεο, ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξχζκηζεο, 
ειέγρνπ, κέηξεζεο θαη δνθηκψλ.  

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.), πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 70,00 

(Οινγξάθσο): εβδνκήληα θαη κεδέλ επί ηνηο εθαηό 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΔΠΔΝΓΤΔΙ, ΔΠΙΣΡΩΔΙ 

 ΕΠΙΣΕΓΑΕΙ 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 ησλ ΝΕΤ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

α)  Σηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά): 

      -  Τα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα (θνξθηάδεο, ινχθηα, πιαΙλέο θαηαιήμεηο θιπ). 

      -  Οη δηακφξθσζε δηφδσλ ζσιελψζεσλ, κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θιπ. 

     -   Η ζθξάγηζε ησλ απνιήμεσλ ησλ θνξθηάδσλ. 

     -   Η ζηεξέσζε  ησλ θεξακηδηψλ (ζπλήζσο βπδαληηλψλ), ησλ θνξθηάδσλ θιπ, κε ζχξκα απφ ζθιεξφ        

         ράιπβα, αλνμείδσηα ή γαιβαληζκέλα άγθηζηξα,  απηνδηαηξπνχκελεο, γαιβαληζκέλα θαξθηά θιπ. 

     -   Τν θνλίακα ζθξάγηζεο ησλ θάησ απνιήμεσλ ζηέγεο θαη θνξθηάδσλ (νηαζδήπνηε ζχλζεζεο), ζηελ                    

       πεξίπησζε ελ μεξψ θαηαζθεπήο επηθεξάκσζεο 

     -  Η ελδερφκελε ηνπνζέηεζε αλνμεηδψησλ θηελψλ ή ζίηαο γηα ηελ ζθξάγηζε ησλ νπψλ ζηηο θάησ  

      απνιήμεηο επηζηέγαζεο κε βπδαληηλά ή άιια θνίια θεξακίδηα. 

     - Οη ηπρφλ απηνθφιιεηεο αζθαιηηθέο κεκβξάλεο γηα ηελ ζηεγάλσζε αξκψλ απνιήμεσλ  

       θαπλνδφρσλ θιπ, 

     - Τα θνληακάηα θάζε κνξθήο ζηελ πεξίπησζε θνιπκβεηήο θαηαζθεπήο θαη ηα αληίζηνηρα πξφζκηθηα  

      απηψλ. 

β)  Σηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ επηθεξακψζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη (εθηφο αλ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ 
πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ) ε ηνπνζέηεζε θχιισλ ραιθνχ,  γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο ή ειεθηξνζηαηηθά 
βακκέλνπ αινπκηλίνπ. 
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γ)  Οη ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72  έρνπλ εθαξκνγή  αλεμαξηήησο ηεο θιίζεο 
ηεο ζηέγεο θαη ηνπ χςνπο ηεο απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ηηο ελδερφκελεο απμεκέλεο 
επηθαιχςεηο ησλ θεξακηδηψλ νη νπνίεο απαηηνχληαη απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβάλνπλ ζε 
θάζε δαπάλε γηα ηελ ιήςε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 
δηαηάμεηο. 

 

Άξζξν 4.01 (ΟΙΚ 72.16Ν): Δπαλαηνηνπνζέηεζε θεξάκσλ. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-7211, 100%  

Δπαλαηνηνπνζέηεζε θεξάκσλ κε αθέξαηα θεξακίδηα απφ ηελ θαζαίξεζε ηεο πθηζηάκελεο ζηέγεο. 
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ήισλ, ζχξκαηνο γαιβαληζκέλνπ θαη ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 
kg επί ηφπνπ, ε εξγαζία ηνπνζεηήζεσο θαη πξνζδέζεσο ησλ θεξακηδηψλ κε ζχξκα θαη ε θνιπκβεηή 
ηνπνζέηεζε ησλ αθξνθεξάκσλ θαη ησλ θνξπθνθεξάκσλ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 5,20 
(Οινγξάθσο): πέληε θαη είθνζη επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 4.02 (ΟΙΚ 72.16): Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα ξσκατθνύ ηύπνπ. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-7211, 100%  

Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα ξσκατθνχ ηχπνπ, πιήξεο κε ηνπο απαηηνχκελνπο εκηθεξάκνπο θαη ηνπο 
εηδηθνχο θνξπθνθεξάκνπο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-05-01-00 "Δπηθεξακψζεηο 
ζηεγψλ". 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ ηχπσλ θεξακηδηψλ, ήισλ, ζχξκαηνο 
γαιβαληζκέλνπ θαη ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg επί ηφπνπ, ε εξγαζία ηνπνζεηήζεσο θαη 
πξνζδέζεσο ησλ θεξακηδηψλ κε ζχξκα θαη ε θνιπκβεηή ηνπνζέηεζε ησλ αθξνθεξάκσλ θαη ησλ 
θνξπθνθεξάκσλ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 23,50 
(Οινγξάθσο): είθνζη ηξία θαη πελήληα επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 4.03 (ΟΙΚ 72.31.02): Δπηζηεγάζεηο κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα. Δπηζηεγάζεηο κε 
επίπεδε ιακαξίλα πάρνπο 1,00 mm. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-7231, 100%  

Δπηζηέγαζε κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, πάρνπο 1 mm, επί ππάξρνληνο μπιίλνπ ή κεηαιιηθνχ 
ζθειεηνχ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-05-02-01 "Δπηζηεγάζεηο κε κεηαιιηθά θχιια 
απηνθεξφκελα", κε επηθάιπςε ησλ θχιισλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ πηπρψζεσλ θαηά κία πηχρσζε ή 10 
cm, ζηνπο θνξθηάδεο κε θχιιν επίπεδεο ιακαξίλαο πιάηνπο 0,80 m θαη ζηηο ζέζεηο ησλ πδξνξξνψλ 
(ληεξέδσλ) θαηά ην απαηηνχκελν πιάηνο, κε ζηεξέσζε ησλ θχιισλ κε εηδηθνχο ζπλδέζκνπο ζηελ 
πεξίπησζε κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ ή κε γαιβαληζκέλεο μπιφβηδεο ζηελ πεξίπησζε μχιηλνπ ζθειεηνχ, 
κε παξεκβνιή κεηαμχ ησλ ζπλδέζκσλ ή ησλ θνριηνθφξσλ ήισλ θαη ηεο ιακαξίλαο ειαζηηθψλ 
παξεκβπζκάησλ πάρνπο 2 mm.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2
) πραγματικής επιφάνειας  

 
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 14.60 

(Οινγξάθσο): δέθα ηέζζεξα θαη εμήληα επί ηνηο εθαηό 
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Άξζξν 4.04 (ΟΙΚ 72.31.02Ν): Καηαθόξπθε νξζνγσληθή πδξνξξνή θιεηζηήο δηαηνκήο  
 πάρνπο 1mm. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-7231, 100%  

Καηαθφξπθε νξζνγσληθή πδξνξξνή θιεηζηήο δηαηνκήο πάρνπο 1mm απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε 
ζηεξέσζε κε εηδηθνχο ζπλδέζκνπο κε παξεκβνιή κεηαμχ ησλ ζπλδέζκσλ. Πξνκήζεηα πιηθψλ θαη 
κηθξνυιηθψλ, πιήξε ηνπνζέηεζε θαη έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο.  

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (κ.κ.) πιήξνπο ηνπνζεηεκέλεο θαηαθφξπθεο νξζνγσληθήο πδξνξξνήο 
θιεηζηήο δηαηνκήο 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 20,00 
(Οινγξάθσο): είθνζη θαη κεδέλ επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 4.05 (ΟΙΚ 72.31.04Ν): Οξηδόληηα νξζνγσληθή πδξνξξνή κε εγθάξζηεο απνιήμεηο 
από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 1,5mm ή ζπκπιήξσζε 
ππάξρνπζαο. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-7238, 100%  

Οξηδφληηα νξζνγσληθή πδξνξξνή κε εγθάξζηεο απνιήμεηο απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 
1.50mm ή ζπκπιήξσζε ππάξρνπζαο κε ζηεξέσζε κε εηδηθνχο ζπλδέζκνπο κε παξεκβνιή κεηαμχ 
ησλ ζπλδέζκσλ. Πξνκήζεηα πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, πιήξε ηνπνζέηεζε θαη έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο. 
πκπεξηιακβάλνληαη νη εγθάξζηεο απνιήμεηο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ (m2) πιήξνπο αλνίγκαηνο ηνπνζεηεκέλεο νξηδφληηαο νξζνγσληθήο πδξνξξνήο. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 50,00 
(Οινγξάθσο): πελήληα θαη κεδέλ επί ηνηο εθαηό 

 ΕΠΙΣΡΩΕΙ- ΕΠΕΝΔΤΕΙ 

Άξζξν 4.06 (ΟΙΚ 73.33.01): Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα.  

 Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 
20x20 cm. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-7331, 100%  

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 εηδηθφ 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. 

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

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξγαζίαο επίζηξσζεο.  

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 31,50 
(Οινγξάθσο): ηξηάληα έλα θαη πελήληα επί ηνηο εθαηό 
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Άξζξν 4.07 (ΟΙΚ 73.34.01): Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα GROUP 1, 
Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα GROUP 1, δηαζηάζεσλ 20x20 
cm. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-7326.1, 100% 

Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα εθπαισκέλα, ρξσκαηηζηά, αληνρήο ζε απφηξηςε 
"GROUP 1", νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-
02-00 "Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο".  

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ, κε αξκνχο 1 έσο 2 mm, ζε ζηξψζε 
ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, κε πξφζκηθην βειηησηηθφ ηεο πξφζθπζεο κε ηελ 
επηθάλεηα εθαξκνγήο, ή κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα 
ππνδνκή, ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, καχξνπ ρξψκαηνο, 
ην αξκνιφγεκα κε ιεπθφ ηζηκέλην, ή κε εηδηθφ πιηθφ ζπκβαηφ κε ηα θεξακηθά πιαθίδηα, ν επηκειήο 
θαζαξηζκφο ησλ ηειηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ ηνίρνπ θαη ε δηακφξθσζε νπψλ γηα ηελ δηέιεπζε 
πδξαπιηθψλ ζσιελψζεσλ, δηαθνπηψλ, ξεπκαηνδνηψλ θ.ιπ.  

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

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

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 33,50 
(Οινγξάθσο): ηξηάληα ηξία θαη πελήληα επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 4.08 (ΟΙΚ 73.93): Καηαζθεπή αληηνιηζζεξνύ βηνκεραληθνύ δαπέδνπ κε επνμεηδηθό 
ξεηηλνθνλίακα. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-7373.1, 100%  

Καηαζθεπή αληηνιηζζεξνχ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ κε έγρξσκν επνμεηδηθφ ξεηηλνθνλίακα ηξηψλ 
ζηξψζεσλ, ζπλνιηθνχ πάρνπο 8,0 - 10 mm, κε θνθθψδε πθή θαη εκθάληζε αλάγιπθε, ζχκθσλα 
κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη ηηο νδεγίαο ηνπ πξνκεζεπηή. 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

α)  Η πξνεηνηκαζία ηνπ πθηζηάκελνπ δαπέδνπ απφ ζθπξφδεκα, ήηνη θξεδάξηζκα κε εηδηθε 
θξέδα δαπέδσλ (δχν θνξέο ζηαπξσηά) ή κε κεραλή ζθαηξηδηνβνιήο κε αλαξξφθεζε ηεο 
παξαγφκελεο ζθφλεο θαη επηκειήο θαζαξηζκφο ηνπ δαπέδνπ. 

β)  Σν ζηνθάξηζκα ηπρφλ ξσγκψλ θαη νπψλ κε επνμεηδηθά πιηθά θαη ε εθαξκνγή 
ζηεγαλνπνηεηηθήο επίζηξσζεο φηαλ ε πγξαζία ηεο πθηζηάκελεο πιάθαο ππεξβαίλεη  3%.  

γ)  Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ ζπζθεπαζκέλσλ πιηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 
βηνκεραληθνχ δαπέδνπ, ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ 
Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ αλαιπηηθά ηερληθά δεδνκέλα. 

δ)  Η εθαξκνγή ηνπ αζηαξψκαηνο, ηεο βαζηθήο ζηξψζεο (πάρνπο 8 - 10 mm) θαη ηεο  ηειηθή 
ζθξάγηζεο (ρακεινχ πνξψδνπο, κε αγψγηκεο, καη επηθαλείαο), ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 
ηνπ πξνκεζεπηή 

ε)  Η δηακφξθσζε ησλ αξκψλ, ησλ πεξηκεηξηθψλ απνιήμεσλ θαη ησλ γξακκψλ επαθήο κε 
ινηπέο θαηαζθεπέο θξεάηηα θιπ ηεο επηθαλείαο εθαξκνγήο ηνπ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ θαη ε 
ηνπνζέηεζε ιακψλ ή γσληψλ αινπκηλίνπ, επζπγξάκκσλ ή θακπχισλ, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε. 

ζη)  Η ζπληήξεζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 

 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ  κειέηε θαη 
ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ πιηθψλ.  

 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο θαιππηνκέλεο επηθάλεηαο 
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ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 56,00 
(Οινγξάθσο): πελήληα έμη θαη κεδέλ επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 4.09 (ΟΙΚ 73.96 Ν): Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε ηάπεηα από linoleum. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-7396, 100% 

Δπηζηξψζεηο κε ηάπεηα απφ linoleum, πάρνπο 2mm θαη νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο επηινγήο ηεο 
ππεξεζίαο. Οη ηάπεηεο ζα είλαη κεγάιεο αληνρήο, άθαπζηνη, αληηζηαηηθνί, κηθξνβηνθηφλνη θαη 
ζηεγαλνί. Πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά, ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε θαηε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε πιήξεο 
εξγαζία ηνπνζέηεζεο ζνβαηεπί απφ ην ίδην πιηθφ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 20,00 
(Οινγξάθσο): είθνζη θαη κεδέλ επί ηνηο εθαηό 

ΟΜΑΓΑ Δ: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΙΝΔ- ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ 

 ΞΤΛΙΝΑ-ΠΑΣΩΜΑΣΑ- ΣΟΙΥΟΙ- ΟΡΟΦΕ 

Άξζξν 5.01 (ΟΙΚ 52.79.02): Σεγίδσζε ζηέγεο από μπιεία πειεθεηή ή πξηζηή. 

Σεγίδσζε από μπιεία πξηζηή. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-5280, 100% 

Σεγίδσζε ζηέγεο απφ δνκηθή μπιεία, δειαδή ζθειεηφο ηεο επηζηέγαζεο απφ ηεγίδεο θαη επηηεγίδεο 
ηνπνζεηεκέλεο ζηα δεπθηά ηεο ζηέγεο (πιηθά, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο).  

Σεγίδσζε απφ μπιεία πξηζηή  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ηνπνζεηεκέλεο μπιείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξγαζίαο.  

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 450,00 
(Οινγξάθσο): ηεηξαθόζηα πελήληα θαη κεδέλ επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 5.02 (ΟΙΚ 52.80.02): αλίδσκα ζηέγεο.  

 αλίδσκα ζηέγεο κε κηζόηαβιεο πάρνπο 1,8 cm. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-5282, 100% 

αλίδσκα ζηέγεο ζε ππάξρνπζα ηεγίδσζε, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, ηα ηθξηψκαηα θαη εξγαζία 
πιήξνπο θαηαζθεπήο.  

αλίδσκα ζηέγεο κε κηζφηαβιεο πάρνπο 1,8 cm. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξγαζίαο. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 19,00 
(Οινγξάθσο): δέθα ελλέα θαη κεδέλ επί ηνηο εθαηό 
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 ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ 

Γηα ηα άξζξα ηεο ελφηεηαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ Αινπκίλην (65) 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) Τα 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)  Τo ειάρηζην πάρνο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ζα είλαη 50 κm. 

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

i)  Η ηνπνζέηεζε φισλ ησλ κεραληζκψλ αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο, ρσξίο ηελ αμία ησλ πιηθψλ απηψλ, 
εθηφο αλ ζην άξζξν αλαθέξεηαη ξεηά φηη πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηά ηνπο.. 

ii) Η θαηαζθεπή ςεπηφθαζζαο απφ ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,8 mm, 
δηαηνκήο νξζνγσληθήο ή Π, κε ηα ζηεξίγκαηα ηνπ ζθειεηνχ απφ γαιβαληζκέλεο ιάκεο 50Φ3 mm,  

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

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

v) Η ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη αλνδίσζε ησλ πξνθίι ηνπ αινπκηλίνπ, εθηφο αλ ξεηά αλαθέξεηαη ζην 
άξζξν φηη ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα . 

vi)  Τα ζθνχξα (παληδνχξηα) θαη ην ηκήκα ηεο θάζζαο αινπκηλίνπ πνπ ηνπο αληηζηνηρεί, ηηκνινγνχληαη 
ηδηαίηεξα κε βάζε ην εκβαδφλ ηνπο, κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ ΟΙΚ 65.44. 

 

Άξζξν 5.03 (ΟΙΚ 65.02.01.01Ν): Ταιόζπξεο αινπκηλίνπ αλνηγόκελεο. 

    Ταιόζπξεο από ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην. 

  Ταιόζπξεο αλνηγόκελεο, κνλόθπιιεο, ρσξίο θεγγίηε. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-6502, 100% 

Ταιφζπξεο απφ αινπκίλην, αλνηγφκελεο κε κεληεζέδεο, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ Πξνζσξηλή Σερληθή Πξνδηαγξαθή "Κνπθψκαηα  Αινπκηλίνπ" [Δγθχθιηνο  Τπ. 
ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΙ/ ΓΓΓΔ/ΓΙΑΠΑΓ/νηθ/508/18-10-2013  (Παξάξηεκα)]. 

Ταιφζπξεο απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην κε ππνρξεσηηθή βαθή απφρξσζεο μχινπ. 

Ταιφζπξεο αλνηγφκελεο, κνλφθπιιεο, ρσξίο θεγγίηε. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) κε βαθή ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 206,25 
(Οινγξάθσο): δηαθόζηα έμη θαη είθνζη πέληε επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 5.04 (ΟΙΚ 65.02.01.02Ν): Ταιόζπξεο αινπκηλίνπ αλνηγόκελεο. 

    Ταιόζπξεο από ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην. 

  Ταιόζπξεο αλνηγόκελεο, δίθπιιεο, ρσξίο θεγγίηε. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-6503, 100% 
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Ταιφζπξεο απφ αινπκίλην, αλνηγφκελεο κε κεληεζέδεο, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ Πξνζσξηλή Σερληθή Πξνδηαγξαθή "Κνπθψκαηα  Αινπκηλίνπ" [Δγθχθιηνο  Τπ. 
ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΙ/ ΓΓΓΔ/ΓΙΑΠΑΓ/νηθ/508/18-10-2013  (Παξάξηεκα)]. 

Ταιφζπξεο απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην κε ππνρξεσηηθή βαθή απφρξσζεο μχινπ. 

Ταιφζπξεο αλνηγφκελεο, δίθπιιεο, ρσξίο θεγγίηε. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) κε βαθή ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 193,75 
(Οινγξάθσο): εθαηόλ ελελήληα ηξία θαη εβδνκήληα πέληε κεδέλ επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 5.05 (ΟΙΚ 65.17.04Ν): Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα.  

    Ταινζηάζηα δίθπιια, κε ζηαζεξό θεγγίηε, αλνηγόκελα πεξί 
θαηαθόξπθν ή νξηδόληην άμνλα. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-6522, 100%  

Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα (πνπ δελ απνηεινχλ ζεηξά παινζηαζίσλ ζπλζέηνπ 
θνπθψκαηνο), νπνηαζδήπνηε αλαινγίαο δηαζηάζεσλ εμσηεξηθνχ πιαηζίνπ, κε ζθειεηφ θάζζαο 
(πιαηζίνπ), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ Πξνζσξηλή Σερληθή Πξνδηαγξαθή "Κνπθψκαηα  
Αινπκηλίνπ" [Δγθχθιηνο  Τπ. ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΙ/ ΓΓΓΔ/ΓΙΑΠΑΓ/νηθ/508/18-10-2013  (Παξάξηεκα)]. 

Η βαθή ησλ παινζηαζίσλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά απφρξσζεο μχινπ.  

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θιεηδαξηέο ηχπνπ ζπαληνιέηαο, θαη νη ρεηξνιαβέο ιεηηνπξγίαο 
ησλ παινζηαζίσλ.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 245,00 
(Οινγξάθσο): δηαθόζηα ζαξάληα πέληε θαη κεδέλ επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 5.06 (ΟΙΚ 65.25): Κηλεηέο ζίηεο αεξηζκνύ. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ-6530, 100% 

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. 
 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 45,00 
(Οινγξάθσο): ζαξάληα πέληε θαη κεδέλ επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 5.07 (ΟΙΚ 65.43Ν.1):  Μεραληζκνί απινί επαλαθνξάο ζπξώλ. 

Κσδηθφο  αλαζεψξεζεο:  ΟΙΚ-6543,100,00% 

 Μεραληζκφο απιφο επαλαθνξάο ζηξεπηήο ζχξαο, Δπξσπατθήο πξνέιεπζεο, ηχπνπ DORMA TS 
73, κεγίζησλ  δηαζηάζεσλ ζψκαηνο µεxαληθoχ 45 Υ 60 Υ 250 mm, δειαδή πξνκήζεηα 
πδξαπιηθνχ κεραληζκνχ ηνπ παξαπάλσ ηχπνπ πνπ επηηξέπεη άλνηγκα κέρξη 180 κνίξεο θαη 
δηαζέηεη απηφκαην ζεξκνζηαηηθφ έιεγρν θαη εηδηθά πγξά ψζηε λα µελ απαηηείηαη ξεγνπιάξηζκα 
θαηά ηελ ελαιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο µε ξχζκηζε ηαρχηεηαο επαλαθνξάο απφ µηα βαιβίδα θαη 
πνπ λα είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζή ηνπ είηε ζηελ θάζζα είηε ζην θχιιν, ρεηξηδφκελν µε απιή 
ψζεζε ηνπ θχιινπ, ελδεηθηηθνχ ρξσκαηηζκνχ EV1 ή DΒ4 ηνπ πην πάλσ ηχπνπ, ηεο εθινγήο ηεο 
Δπίβιεςεο µε φια ηα θαηάιιεια εμαξηήκαηα αγθχξσζεο (ιάκεο γσλίεο, βίδεο θιπ) θαη εξγαζία 
πιήξνπο ηνπνζέηεζεο, ζηεξέσζεο θαη ξχζκηζεο γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.   
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Σηκή αλά ηεκάρην πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ κεραληζκνχ. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 130,50 
(Οινγξάθσο): εθαηόλ ηξηάληα  θαη πελήληα επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 5.08 (ΟΙΚ 65.43Ν.2):  Υεηξνιαβέο ζπξώλ ζηξεπηέο Δπξσπατθήο πξνέιεπζεο ηύπνπ       
HEWI ZG από ζσιήλα λάηινλ έγρξσκν.   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:  ΟΙΚ-6543, 100,00% 

Xεηξoιαβέο ζπξψλ ζηξεπηέο, δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε  επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ελφο 
δεχγνπο ρεηξνιαβψλ Δπξσπατθήο πξνέιεπζεο ηχπνπ HEWI ZG απφ ζσιήλα λάηινλ έγρξσκν  
πςειήο πνηφηεηαο, δηακέηξνπ 23 mm oπoηoπδήπoηε ρξσµαηηζµνχ ηεο εθινγήο ηεο Δπίβιεςεο, µε 
φια ηα απαηηνχκελα εμαξηήκαηα [ξνδέηηεο ρεηξνιαβεο θαη θιεηδαξηάο απφ λάυινλ έγρξσκν 
δηακέηξνπ πεξίπνπ 55 mm, βίδεο θιπ), έηνηµσλ γηα ηνπνζέηεζε. (Η ηνπνζέηεζε πεξηιακβάλεηαη 
ζην άξζξα πνπ αθνξνχλ ηηο ζχξεο).  

Σηκή ελφο ηεκαρίνπ πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ρεηξνιαβήο.   

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 30,00 
(Οινγξάθσο): ηξηάληα θαη κεδέλ επί ηνηο εθαηό 

 

Άξζξν 5.09: (ΟΙΚ 65.43Ν.3)  Κιεηδαξηά αζθαιείαο ζπξώλ, ρσλεπηή   

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:  ΟΙΚ-6543, 100,00% 

Κιεηδαξηά αζθαιείαο ζπξψλ απιή ρσξίο γισζζίδη, ρσλεπηή ηχπνπ YALE  , δειαδή πξνκήζεηα 
θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κηαο θιεηδαξηάο ηνπ πην πάλσ ηχπνπ, άξηζηεο πνηφηεηαο, 
ηεο έγθξηζεο ηεο Δπίβιεςεο κε φια ηα απαηηνχκελα εμαξηήκαηα ηεο (θιεηδηά, θνριίεο  θιπ) έηνηκε  
γηα ηνπνζέηεζε.   

Σηκή ελφο ηεκαρίνπ πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο θιεηδαξηάο  αζθαιείαο. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 35,00 
(Οινγξάθσο): ηξηάληα πέληε θαη κεδέλ επί ηνηο εθαηό 

ΟΜΑΓΑ Σ: ΛΟΙΠΑ, ΣΔΛΔΙΩΜΑΣΑ 

 ΤΑΛΟΤΡΓΙΚΑ 

 

Άξζξν 6.01 (ΟΙΚ 76.27.01): Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί-ερνκνλσηηθνί-αλαθιαζηηθνί 
παινπίλαθεο. 

 Γηπινί παινπίλαθεο ζπλνιηθνύ πάρνπο 18 mm, (θξύζηαιιν 
5 mm, θελό 8 mm, θξύζηαιιν 5 mm). 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-7609.2, 100% 

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. 

Γηπινί παινπίλαθεο ζπλνιηθνχ πάρνπο 18mm, (θξχζηαιιν 5 mm, θελφ 8 mm, θξχζηαιιν 5 mm). 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 50,00 
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(Οινγξάθσο): πελήληα θαη κεδέλ επί ηνηο εθαηό 

 ΥΡΩΜΑΣΙΜΟΙ 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΕΤ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 

α)   Σηηο 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 πξνθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε 
απηνθφιιεησλ ηαηληψλ, θχιισλ λάηινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 

β)  Τα 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) Εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Φξήζεσο ηνπ Υιηθνχ (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Τν 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. 

 

Άξζξν 6.02 (ΟΙΚ 77.80.01Ν): Αλαθαίληζε ρξσκαηηζκώλ επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ κε 
πιαζηηθά ρξώκαηα. Υξσκαηηζκνί εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ 
κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ζηπξεληναθξπιηθήο- 
αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-7785.1, 100%  

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ ρξσκαηηζκέλσλ κε πιαζηηθά ρξψκαηα, κε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία 
απφμεζεο ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ έσο 40%. Υξσκαηηζκνί εζσηεξηθψλ ρψξσλ κε πδαηηθήο 
δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".  

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

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 8,50 
(Οινγξάθσο): νθηώ θαη πελήληα επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 6.03 (ΟΙΚ 77.96): Μπθεηνθηόλεο επαιείςεηο μπιίλσλ επηθαλεηώλ. 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-7744, 100%  

Δπάιεηςε μχιηλσλ επηθαλεηψλ κε κπθεηνθηφλα ζθεπάζκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ μχινπ έλαληη 
πξνζβνιήο απφ κηθξννξγαληζκνχο (παξάζηηα, κχθεηεο, θιπ). Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ 
ζθεπάζκαηνο, ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο, ε εθαξκνγή ζηξψζεο εκπνηηζκνχ 
αιθπδηθήο βάζεσο θαη δχν ζηξψζεσλ αθξπιηθήο βάζεσο πάρνπο 80 κm.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 
 
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 2,80 

(Οινγξάθσο): δύν θαη νγδόληα επί ηνηο εθαηό 
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 ΜΟΝΩΕΙ ΤΓΡΑΙΑ-ΤΥΟΤ-ΘΕΡΜΟΣΗΣΟ 

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΕΤ ΟΙΚ 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 Υπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, 
ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία 
επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα.  

(β) Τα 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) Η ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 

(δ) Εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Φξήζεσο ηνπ Υιηθνχ (MSDS: 
Material Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Τν 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.  

 
Άξζξν 6.04 (ΟΙΚ 79.10): ηεγάλσζε ζηέγεο κε ιεπηή ειαζηνκεξή πδξαηκνπεξαηή 

κεκβξάλε. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-7912,100%  

Δπίζηξσζε κε ειαθξά ειαζηνκεξή αζθαιηηθή κεκβξάλε βάξνπο 0,5 kg/m2, πδξαηκνπεξαηή, 
εηδηθή γηα ζηεγάλσζε μχιηλεο ζηέγεο, κε ππξήλα απφ κή πθαληέο ίλεο πνιππξνππιελίνπ. 

Πεξηιακβάλεηαη ε ζηεξέσζε ζηελ μχιηλε ππνδνκή κε θαξθσηηθφ εξγαιείν κε ρξήζε  
πιαηπθέθαισλ θαξθηψλ ή κε δηραισηέο αγξάθεο, ε επηθάιπςε ησλ ισξίδσλ ηεο ζηξψζεο θαηά 
20 cm θαη ε πξνζηαζία ησλ άθξσλ κε απηνθφιιεηε ηαηλία, ζπκβαηή κε ην πιηθφ. 

Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηφκελεο επηθαλείαο (εξγαζία θαη πιηθά). 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 7,90 
(Οινγξάθσο): επηά θαη ελελήληα επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 6.05 (ΟΙΚ 79.35): Πιήξσζε εμσηεξηθώλ νξηδνληίσλ αξκώλ δηαζηνιήο κε 
ειαζηνκεξέο αζθαιηηθό πιηθό. 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7935,100%   

Πιήξσζε εμσηεξηθψλ νξηδνληίσλ αξκψλ δηαζηνιήο, πιάηνπο έσο 25 mm θαη ειάρηζηνπ βάζνπο 5 
mm έσο 8 mm, κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ πιηθφ ελ ζεξκψ θαη ειαζηηθφ θνξδφλη θιεηζηψλ 
θπςειψλ ζε βάζνο ίζν κε ην 0,70 έσο 0,80 ηνπ πιάηνπο ηνπ αξκνχ θαη φρη ιηγφηεξν απφ 7mm, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 

ηελ πεξίπησζε αξκνχ πιάηνπο κεγαιπηέξνπ ησλ 25 mm, ε παξνχζα ηηκή κνλάδνο 
πξνζαξκφδεηαη αλαινγηθά. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αξκνχ 
 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 3,90 
(Οινγξάθσο): ηξία θαη ελελήληα επί ηνηο εθαηό 

Άξζξν 6.06 (ΟΙΚ 79.46): Θεξκνκόλσζε θεθιηκέλσλ νξνθώλ κε πιάθεο από αθξώδε 
εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-7934,100%  

Θεξκνκφλσζε θεθιηκέλσλ νξνθψλ, κε θιίζεηο κηθξφηεξεο απφ 40%, νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο, κε 
πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm, κε επηθφιιεζε απηψλ κε ζεξκή 
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άζθαιην. Τιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 03-06-02-01 "Θεξκνκνλψζεηο δσκάησλ".  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά): 14,50 
(Οινγξάθσο): δεθαηέζζεξα θαη πελήληα επί ηνηο εθαηό 

 

Σξίπνιε,  Ινύιηνο 2020 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 
 
 
 

ΛΤΜΠΔΡΙΟ ΚΟΤΝΑ 

Πνι. Μερ. κε Α΄ β. 
 
 
 
 
 

ΑΝΓΡΔΑ ΜΠΛΑΝΑ 
Μεραλ. Μερ. κε Α΄ β. 

Ο Πξντζηάκελνο Γ.Σ.Δ. 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 

 

 

 

 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΟΤΣΑΦΙΓΗ 

Αγξ. Σνπ. Μερ. κε Α’ β. 

 
 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 
Με ηελ ππ’ αξ. 673/2020 (ΑΓΑ: ΧΑΧΜ7Λ1-ΙΦΟ) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Πει/ζνπ 
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