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 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ 
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά 
Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 
1. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο 
πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα 
εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε 
θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 
Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε 
ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 
δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ 
παξφληνο. 
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  πξνθχπηεη ην 
πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο 
εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο 
κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 
1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαησκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, 
έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη 
απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  
1.2  Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαησκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη 
βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, 
θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο 
θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη 
ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά 
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  
Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε 
θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ 
Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο 
θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 
1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ. 4834/25-1-2013 ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 
Ωο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή ηνπο. 
1.3  Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο 
αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 
ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, 
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξέζηκσλ αξγηψλ θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ 
έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη 
ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ 
νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη ησλ  
επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 
1.4 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ 
εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε 
ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο 
εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
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1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 
ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ 
παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., 
ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  
ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή 
ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ 
απαηηνχκελνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη 
θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ 
πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, 
ηνηρία 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. 
1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα 
κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 
1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο 
θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνχκελσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ 
κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο 
πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα 
πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη 
δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο 
αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) 
θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  
1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο 
θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε 
κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 
1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο 
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ 
απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ 
θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, 
νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο 
ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε 
απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 
δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 
1.10 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 
ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ 
πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ 
επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  
Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  



 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ - ΕΛ. 5 

1.11 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ 
θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 
(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Ω. 
θ.ιπ.),  
(β) ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο 
ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ),  
(γ) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα 
απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  
(δ) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  
(ε) ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 
εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη 
αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  
(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  
(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα 
νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο 
ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 
1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ 
ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 
(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην απφ 
ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  
(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία 
πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, 
ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ 
ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ 
(πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ 
πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα 
ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ 
πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 
1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 
αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, 
εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ 
επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη 
γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ 
εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, 
νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη 
εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο 
ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]),  
1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη 
ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο 
κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε 
εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, 
πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 
 1.15 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ 
απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 
1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ 
εληνπηδφκελσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.  
1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο 
θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ 
ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη 
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ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα φζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο 
αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη 
επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ. 
1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα 
δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη 
πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ 
εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 
1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. 
πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο 
εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά 
ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ 
Έξγνπ. 
1.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη 
απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά 
ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ 
νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ 
ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 
1.22 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο 
δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ 
Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ 
νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο 
ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
(θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, 
θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή 
δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 
1.23 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ 
εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, 
δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο 
ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 
1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, 
ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, 
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
1.25 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα 
εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 
ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 
1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο 
Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, 
απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία 
επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 
(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 
(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη 
κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο 
εξγαζίεο. 
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Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ 
Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο 
θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά 
αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο 
δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, 
αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο 
γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο 
απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ 
Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 
(α) ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 
πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 
Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη 
βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, 
εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ εθηέιεζεο 
εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε 
ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο 
ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνχκελσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ πεξαίσζε 
ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ  θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 
Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο ρξήζεο 
(π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα 
ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 
Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο ηξνπνπνηήζεηο, 
εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 
Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο Αζθάιεηαο 
θαη Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
Γηα θφξνπο. 
Γηα εγγπεηηθέο. 
Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 
Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 
Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 
Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε ηζρπξήο 
λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο ππφςε αθξαίεο 
επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 
(β) Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 
Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ (πεξηιακβάλεη ηε 
ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 
Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε κφληκεο θαη 
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ε 
δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο 
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λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν 
αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ πεξηιακβάλνληαη. 
Ννκηθήο ππνζηήξημεο  
Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 
Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε 
απηνθηλήησλ 
Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ  
Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 
πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 
Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 
Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, θφζηνο  
έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 
 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ 
Κχξην ηνπ Έξγνπ. 
 Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, 
απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξνχληαη 
δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 
(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξηψλ, αγσγνί απνρέηεπζεο φκβξησλ θαη αθαζάξησλ απφ 
ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 
Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο 
ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ 
θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ 
ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM  
 

φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 
  DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 

παξφλ Σηκνιφγην. 
   

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε 
ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 
Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ 
 
(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλάινγνπ 
Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο 
πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην 
ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 
Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο 
ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ. 
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Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε απφθαζε 
ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε 
ΠΔΣΔΠ ή άιιν πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο 
ηνπ παξφληνο. 
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ΣΗΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  
 
 

ΟΜΑΓΑ  Α: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ-ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ 
 

 
 
 

 ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

 

Άρθρο 1 
 

Α1  Δθζθαθή ραιαξψλ εδαθψλ 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ 1110 
Δθαξκφδεηαη ην άξζξν Α -1 ηνπ Νένπ Δληαίνπ Σηκνινγίνπ (ΝΔΣ) Οδνπνηία 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3):  

  
ΔΤΡΩ:   Πέληε θαη εβδνκήληα ιεπηά  ( 5,70 ) 

   
 

Άρθρο 2 
 

Α3   Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ ή ηάθξσλ ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο  
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ 2111 
Δθαξκφδεηαη ην άξζξν Β-1 ηνπ ΝΔΣ Οδνπνηίαο, ζχκθσλα κε ηελ  
ΔΣΔΠ 02-04-00-00 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 
 

 

ΔΤΡΩ:   Δλλέα θαη ηξηάληα δχν ιεπηά  ( 9,32 )  
 
 
 

Β.  ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

 

Άρθρο 3 
 

Β4   Πξφρπηα θξάζπεδα απφ ζθπξφδεκα (ρσξίο ηελ βάζε απφ ζθπξφδεκα) 
           

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ 2921 
Δθαξκφδεηαη ην άξζξν Β - 51 ηνπ ΝΔΣ Οδνπνηίαο 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 

ΔΤΡΩ:   Δλλέα θαη πελήληα ιεπηά  ( 9,50 )  
 
 

Άρθρο 4 
 

ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ - ΗΓΖΡΟΠΛΗΜΟ 
 

Δθαξκφδνληαη θαηά πεξίπησζε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ΝΔΣ Οηθνδνκηθψλ. 
  

 

32.05 θπξνδέκαηα κηθξψλ έξγσλ  
 

Παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο κηθξψλ έξγσλ επί ηφπνπ, κε θνξεηνχο αλακηθηήξεο 
ζθπξνδέκαηνο ή απηνθηλνχκελεο κπεηνληέξεο, πνηφηεηαο έσο C16/20, ζχκθσλα κε ηηο 
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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. Ωο κηθξά έξγα ζεσξνχληαη ηα έξγα κε εκεξήζηα απαίηεζε κέρξη 50 
m3 ζθπξνδέκαηνο. Γηα κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο, ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ην άξζξν 
32.02. Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3).  

 

32.05.03 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15  
                    

         Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-3213 
 

ΔΤΡΩ:   Δθαηφλ έλα  ( 101,00 ) 
 
 

Άρθρο 5 
 

32.05.04 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20  
 

       Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-3214 
 

        ΔΤΡΩ:   Δθαηφλ έμη  ( 106,00 ) 
 

 

Άρθρο 6 
 

 

32.10  Πξνθαηαζθεπαζκέλα ηνηρνπεηάζκαηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 
 

       Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-3215 
 

Πξνθαηαζθεπαζκέλα ηνηρνπεηάζκαηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C25/30, ζε 
βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 14992 "Πξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ 
ζθπξφδεκα - ηνηρεία πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηνίρσλ", κε ζήκαλζε CE,  πιήξε κε ηηο 
εγθνπέο ππνδνρήο πζηεξνρχηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηηο αλακνλέο ησλ ραιχβδηλσλ 
νπιηζκψλ.  
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα ησλ ηνηρνπεηαζκάησλ, ε κεηαθνξά επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο κέρξη ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε απαηηνχκελε 
απαζρφιεζε γεξαλψλ θιπ. εμνπιηζκνχ, ε ηνπνζέηεζε θαη πξνζσξηλή ζηεξέσζε ζηηο 
πξνβιεπφκελεο ζέζεηο, ε ζπκπιήξσζε/πξφζδεζε ηνπ ραιχβδηλνπ νπιηζκνχ θαη ε 
πξνκήζεηα, κεηαθνξά, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ πζηεξνρχηνπ ζθπξνδέκαηνο, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή/θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ.  
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πιήξσο ηνπνζεηεκέλσλ ηνηρνπεηαζκάησλ.. 

 

        ΔΤΡΩ:   Σξηαθφζηα ηξηάληα επηά  ( 337,00 ) 
 

 

Άρθρο 7 
 
 
ΞΤΛΟΣΤΠΟΗ - ΟΠΛΗΜΟΗ  

38.02  Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-3811 
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           Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ γεληθψο δελ απαηηνχλ ηθξηψκαηα γηα ηελ 
δηακφξθσζή ηνπο (π.ρ. θξεαηίσλ, επηζηέςεσλ ηνίρσλ, βαζκίδσλ, πεξηδσκάησλ 
εκβαδνχ κέρξη 0,30 m2 θιπ.), ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε ππφ ή ππέξ ην έδαθνο, ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα 
(ηχπνη)". 

           ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ 
πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ 
θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
δηακφξθσζή ηνπ,  

           Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηχγκαηνο επηθαλείαο. 
 

ΔΤΡΩ:   Δίθνζη δχν θαη πελήληα ιεπηά  ( 22,50 )  

 

Άρθρο 8 
 
 

38.20  Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 
 

            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" 

            Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ 
ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ 
θιπ.). 

            Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ 
Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ 
Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 
νπιηζκνχ.  

           Οη Πίλαθεο ζα ζπληάζζνληαη 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 θακία πεξίπησζε δελ γίλεηαη 
απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 

 

Ολοκ.  

δηάκεηρος 

(mm) 

Πεδίο εθαρκογής 

Ολοκ. 

δηαηοκή  

(mm
2
) 

Ολοκ.  

κάδα/ 

κέηρο  

(kg/m) 

Ράβδοη 

Κοσιούρες θαη 

εσζσγρακκηζκέλα 

προϊόληα 

Ηιεθηρο-

ζσγθοιιεκέλα 

πιέγκαηα θαη 

δηθησώκαηα 

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 
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Ολοκ.  

δηάκεηρος 

(mm) 

Πεδίο εθαρκογής 

Ολοκ. 

δηαηοκή  

(mm
2
) 

Ολοκ.  

κάδα/ 

κέηρο  

(kg/m) 

Ράβδοη 

Κοσιούρες θαη 

εσζσγρακκηζκέλα 

προϊόληα 

Ηιεθηρο-

ζσγθοιιεκέλα 

πιέγκαηα θαη 

δηθησώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

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 πνζφηεηεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, 

δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 
            Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο 

δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ  
            Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  
            Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 
            Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην 

δάπεδν εξγαζίαο.  
            Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο 

πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 
            Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 

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

 
38.20.02   Υαιχβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C  
 

    Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-3873 

    ΔΤΡΩ:   Έλα θαη επηά ιεπηά  ( 1,07 ) 
 
 
 
ΗΓΖΡΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ ΚΟΗΝΑ - ΓΚΑΡΑΕΟΠΟΡΣΔ 
 

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

 

            -φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θιπ.), ζηεξέσζεο 
(ρεκηθά ή εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Έγθξηζε -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. 
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Άρθρο 9 
 

62.21 Θχξεο ζηδεξέο απινχ ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο ξάβδνπο 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ 6221  
 

 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ ζπξψλ, απινχ ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο ξάβδνπο 
νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο, θαξθσηψλ, κε ή ρσξίο εληνξκίεο, κε φια ηα εμαξηήκαηα 
ζηεξέσζεο, αλάξηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κε θνηλή θιεηδαξηά θαη νξεηράιθηλεο ρεηξνιαβέο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-02-00 "ηδεξά θνπθψκαηα".  

 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 
 

ΔΤΡΩ:   Πέληε  ( 5,00 ) 
 
 
ΑΡΜΟΛΟΓΖΜΑΣΑ - ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 

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

            α) ηηο 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 νηθνδνκηθφ ραξηί. 
            - Η δηακφξθσζε ηάθσλ δπγίζκαηνο, θαηαθφξπθσλ νδεγψλ, μχιηλσλ νδεγψλ 

νξηνζέηεζεο θελψλ θαη νξίσλ θιπ. 
           γ) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη , εθηφο αλ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ 

πεξηγξαθή ηνπο, ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά): 
            - Δπάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε εγθεθξηκέλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ   
            - Σνπνζέηεζε πιεγκάησλ ή ζθειεηψλ ππνδνρήο επηρξηζκάησλ νηνπδήπνηε ηχπνπ, 
           δ) 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 

 
 
 

Άρθρο 10 
 

71.21  Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα  
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ 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. 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

 ΔΤΡΩ:   Γέθα ηξία θαη πελήληα ιεπηά  ( 13,50 ) 
 
 

Άρθρο 11 
 
ΔΠΗΣΡΩΔΗ - ΔΠΔΝΓΤΔΗ 

 

73.33 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 
 

      Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ 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 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. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 
73.33.03   Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 40x40 cm 

 

ΔΤΡΩ:   Σξηάληα έμη  ( 36,00 ) 

 

 

Άρθρο 12 
 

73.35 Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ θεξακηθά πιαθίδηα 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ 7326.1  
 

Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ θεξακηθά πιαθίδηα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη  δηαζηάζεσλ, 
κνλφρξσκα ή έγρξσκα, 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.)  

 

        ΔΤΡΩ:   Σέζζεξα θαη πελήληα ιεπηά  ( 4,50 ) 
 
 

Άρθρο 13 
 
Β7.1   Παηεηή ηζηκεληνθνλία  
 

ΥΔΣΗΚΟ ΤΓΡ 1010   Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ 6401 
 

Δθαξκνγή παηεηήο ηζηκεληνθνλίαο κε ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: Αζηάξσκα ηεο 
επηθάλεηαο κε αθξπιηθφ αζηάξη λεξνχ αξαησκέλν κε λεξφ ζε αλαινγία 1:2 κε ρξήζε 
ξνινχ. Μεηά 24ψξνπ γίλεηαη εθαξκνγή ηεο πξψηεο ζηξψζεο ηεο ηζηκεληνθνλίαο ζηελ 
επηθάλεηα κε νδνλησηή ζπάηνπια 10 mm  θαη ελζσκάησζε παινπιέγκαηνο κε 
εγθηβσηηζκφ ζην πιηθφ. Νέν αζηάξσκα κεηά 24ψξνπ ηεο επηθάλεηαο κε αθξπιηθφ αζηάξη 
λεξνχ. Δθαξκνγή ηεο δεχηεξεο ζηξψζεο ηεο ηζηκεληνθνλίαο κεηά 24ψξνπ ζηελ 
επηθάλεηα κε κεηαιιηθή ζπάηνπια. Γηακφξθσζε ηειηθήο επηθάλεηαο κεηά 24ψξνπ  κε 
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ηξίςηκν κε ρξήζε παικηθνχ ηξηβείνπ θαη θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο. Αθνχ παξέιζνπλ 
2–3  24ψξα γίλεηαη εθαξκνγή δηάθαλνπ πνιπνπξεζαληθνχ βεξληθηνχ δχν ζπζηαηηθψλ κε 
ξνιφ.  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

 

ΔΤΡΩ:   αξάληα πέληε  ( 45,00 )   
 

 

Άρθρο 14 
 

Β7.2     Καηαζθεπή έγρξσκνπ βνηζαισηνχ δαπέδνπ  
 

ΥΔΣΗΚΟ ΟΗΚ 73.61.06   Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ 7361 
 

Καηαζθεπή δηαθνζκεηηθνχ, αλάγιπθνπ, εληαίνπ, ρπηνχ δαπέδνπ πνπ απνηειείηαη απφ 
ηζηκέλην, έγρξσκα βφηζαια ή καξκαξνςεθίδεο, ρεκηθά πξφζκηθηα, ίλεο θαη ρξσζηηθά ή 
ιεπθφ ηζηκέλην. Δθαξκφδεηαη ζε λσπφ ή παιαηφ ζθπξφδεκα, δεκηνπξγψληαο έλα 
αληηνιηζζεξφ δάπεδν. Απνηειείηαη απφ ην εηδηθφ αζηάξη ηχπνπ GRAINFLOOR PRIMER,  
ην εηδηθφ κείγκα ηχπνπ GRAINFLOOR MIX, ηνλ εηδηθφ αδξαλνπνηεηή ηχπνπ 
GRAINFLOOR  REVEAL θαη ην εηδηθφ ζθξαγηζηηθφ πιηθφ ηχπνπ GRAINFLOOR  
PROTECT.  
H εθαξκνγή ηνπ βνηζαισηνχ δαπέδνπ επάλσ ζε λσπφ ζθπξφδεκα (εληζρπκέλν κε 
εηδηθέο ίλεο πνιππξνππιελίνπ) γίλεηαη κφιηο απηφ πήμεη αξθεηά ψζηε λα επηηξέπεη ηελ 
αλζξψπηλε θπθινθνξία, κε απεπζείαο εθαξκνγή εηδηθνχ κείγκαηνο. Η εθαξκνγή ηνπ 
εηδηθνχ απηνχ κείγκαηνο  γίλεηαη κε αλάκημε ηνπ επί ηφπνπ ζην έξγν ησλ αλάινγσλ 
πνζνηήησλ ηζηκέληνπ, αδξαλψλ θαη λεξνχ. Σν πιηθφ ζηε ζπλέρεηα δηαζηξψλεηαη θαη ε 
επηθάλεηα επηπεδψλεηαη  κε ρξήζε εηδηθήο ζπάηνπιαο. 
H εθαξκνγή ηνπ βνηζαισηνχ δαπέδνπ επάλσ ζε ζηεγλφ ζθπξφδεκα, πξαγκαηνπνηείηαη 
αθνχ έρεη πξνεγεζεί μέπιπκα κε λεξφ ππφ πίεζε θαη θαιφο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο 
απφ πιηθά πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ζπγθφιιεζε, φπσο ζθφλε θαη ππνιείκκαηα. 
Αθνινπζεί δηαβξνρή ηεο επηθάλεηαο, απνθεχγνληαο ηε δεκηνπξγία ιηκλάδνληνο λεξνχ θαη 
ζηε ζπλέρεηα αζηάξσκα ηεο επηθάλεηαο κε ην εηδηθφ ηζηκεληνεηδέο αζηάξη ζε 
ζπληζηψκελν πάρνο 1-2mm, κε θαηαλάισζε 1,5 έσο 2 kg/m2. ηε ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη 
ην κείγκα ησλ εηδηθψλ αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, κε ην ηζηκέλην, ηα αδξαλή θαη ην λεξφ, επάλσ 
ζην λσπφ ζπγθνιιεηηθφ θνλίακα, πξνηνχ απηφ ζηεγλψζεη. Σν πιηθφ δηαζηξψλεηαη θαη ε 
επηθάλεηα επηπεδψλεηαη  κε ρξήζε εηδηθήο ζπάηνπιαο. 
Η επηθάλεηα κεηά ηελ δηάζηξσζε ηνπ κείγκαηνο ςεθάδεηαη νκνηφκνξθα κε ηνλ εηδηθφ 
αδξαλνπνηεηή ελψ είλαη αθφκε λσπή, εληφο 10 ιεπηψλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ εηδηθνχ 
κείγκαηνο. (θαηαλάισζε : 150-200gr/m2). 
ηε ζπλέρεηα μεπιέλεηαη κε λεξφ ππφ πίεζε κέζα ζηηο επφκελεο 5-24 ψξεο (θαινθαίξη-
ρεηκψλαο), αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία, κε πηεζηηθφ. 
Παξάιιεια κε ην μέπιπκα, αθνινπζεί βνχξηζηζκα ηεο επηθάλεηαο κε ζθνχπα απφ 
θνληέο, ζθιεξέο ηξίρεο γηα λα δηεπθνιπλζεί ε απνθάιπςε ησλ αδξαλψλ. 
Σέινο αθνχ ζηεγλψζεη ε επηθάλεηα (κεηά απφ 2-3 εκέξεο, αλάινγα κε ηελ εμσηεξηθή 
ζεξκνθξαζία), εθαξκφδεηαη ην εηδηθφ ζθξαγηζηηθφ πιηθφ, γηα ηελ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ 
δαπέδνπ, κε ςεθαζκφ ή βνχξηζα (θαηαλάισζε: 150-200gr/m2). 
ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ζε παιαηφ ζθπξφδεκα επηβάιιεηαη ε δηαηήξεζε ησλ 
ππαξρφλησλ αξκψλ ζην λέν δάπεδν, κε ζρεηηθφ θαινχπσκα. Δάλ δελ ππάξρνπλ αξκνί, 
ηφηε πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ηφζν ζην βνηζαισηφ δάπεδν φζν θαη ζην ππφζηξσκα, 
ζην ίδην αθξηβψο ζεκείν. Οη αξκνί πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη φζν ην δπλαηφλ 
γξεγνξφηεξα γηα λα απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία ξσγκψλ ιφγσ ζπζηνδηαζηνιήο. 
Δπηζεκαίλεηαη πσο ε ρξήζε ιεπθνχ ηζηκέληνπ ή νπνηαδήπνηε απφρξσζε ησλ 
ρξσζηηθψλ ζα είλαη επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. 

       Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
 

ΔΤΡΩ:   Γέθα ηέζζεξα θαη εμήληα ιεπηά  ( 14,60 )    
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Β7.3   Καηαζθεπή ζηαζεξνπνηεκέλνπ θεξακηθνχ δαπέδνπ 

    
ΥΔΣΗΚΟ ΟΗΚ 73.96.03     Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ  7375 
 

Καηαζθεπή ζηαζεξνπνηεκέλνπ θεξακηθνχ δαπέδνπ κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά, 
πάρνπο ζπκππθλσκέλεο ζηξψζεο 8 εθ. Σν απνηέιεζκα ηνπ έρεη ηελ φςε ηνπ ρσκάηηλνπ 
δαπέδνπ, ζαλ εθείλν πνπ ηξέρνπλ νη αζιεηέο. Δπίζηξσζε ηειηθήο επηθάλεηαο 
δηαδξφκσλ, ρψξσλ θιπ. κε πιηθφ πξνεξρφκελν απφ ζξαχζε ζε ηξηβείν θεξακηθψλ 
πξντφλησλ, πιήξσο ςεκέλσλ, άξηζηεο πνηφηεηαο. 
ην κίγκα ππάξρεη ζεξατθή γε, πνδνιάλε, ραιαδηαθή άκκνο, θεξακάιεπξν θαη θεξακηθή 
ςεθίδα. πλνιηθά ην αιεζκέλν θεξακίδη ζε δηάθνξεο θνθθνκεηξίεο είλαη ζε έλα πνζνζηφ 
πεξίπνπ 100% ησλ αδξαλψλ ηνπ κίγκαηνο. ην κίγκα δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ 
αζβεζηνιηζηθά αδξαλή ζε κνξθή ραιηθηνχ ή γαξκπηιηνχ, δηφηη απηά πξνζδίδνπλ ηελ 
αίζζεζε ηνπ 3Α, ελψ παξάιιεια δελ ππάξρεη θαζφινπ ειαζηηθφηεηα ζην έδαθνο. Σν 
ζπλδεηηθφ πιηθφ είλαη έλα εηδηθφ πξφζκηθην ζεξατθήο γεο θαη πνδνιάλεο θαη δελ ππάξρεη 
ηζηκέλην. 
Η ζηξψζε απηή ηνπ ηειηθνχ εληαίνπ πάρνπο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκπίεζεο 8 εθ. 
πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζζεί ζε ππάξρνπζα πιήξσο δηακνξθσκέλε θαη 
ζπκππθλσκέλε ζηξψζε πνπ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα. Η ππφβαζε  ζα δηακνξθσζεί κε 
ζηξψζε ακκνράιηθνπ ζε βάζνο 30εθ. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ ηειηθνχ κίγκαηνο, ε θνξηνεθθφξησζε, ε 
κεηαθνξά απφ ηε ζέζε παξαγσγήο κέρξη ην έξγν, ε επηκειήο δηάζηξσζε ζηα επηζπκεηά 
πάρε (10 εθ.) κέρξη λα επηηεπρζεί ην πξνβιεπφκελν ηειηθφ πάρνο ησλ 8 εθ κεηά ηελ 
ζπκπίεζε ηνπ, ε ζπκπχθλσζε θαη ε θπιίλδξσζε κε θχιηλδξν βάξνπο άλσ ησλ 650 
θηιψλ κέρξη λα γίλεη ην κίγκα αζπκπίεζην, θαη ε ηαπηφρξνλε δηαβξνρή κε λεξφ ρσξίο 
πίεζε. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ δαπέδνπ κε ην 
θαηάιιεινπ πάρνπο θαη πξνδηαγξαθψλ πξνθαηαζθεπαζκέλν θξάζπεδν (κε 
ζηξνγγπιεκέλεο αθκέο θιπ.). H ηειηθή ηνπ επηθάλεηα δελ πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ ηελ 
ηειηθή ηνπ θπζηθνχ δαπέδνπ. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν πιήξνπο ηειηθήο επηθάλεηαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 8 εθ. 
κεηά ηεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη θάζε 
εξγαζία. 
Υαξαθηεξηζηηθά ηαζεξνπνηεκέλνπ Κεξακηθνχ Γαπέδνπ ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλε 
επξσπατθή κέζνδνο ειέγρνπ : 
Υαξαθηεξηζηηθά πκπεξηθνξά πξντφληνο 
1717 
Φαηλφκελν εηδηθφ βάξνο 1,59 gr/cm3 
Αλνηθηφ πνξψδεο 25% 
Πνζνζηφ Τδαηνθνξεζκνχ 16% 
Τδαηναπνξξφθεζε 1.55 mm/min0.5 
Αηκνδηαπεξαηφηεηα 2.53E-06 g / m2.s.Pa 
Γπλακηθφ κέηξν 
ειαζηηθφηεηαο 3780 MPa 
Αληνρή ζε ζιίςε 7 εκεξψλ 6.26 MPa 
ΔΦΔΛΚΤΣΙΚΗ ΑΝΣΟΥΗ 0.66 MPa 
ΤΓΡΟΠΔΡΑΣΟΣΗΣΑ k= 9.9E-08 (m/sec) 
ΥΔΗ ΤΓΡΑΙΑ - 
ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ ΔΓΑΦΩΝ(PROCTOR) 
Μέγηζηε ππθλφηεηα 1.830 t/m3 
Βέιηηζηε πγξαζία 14.6 % 
Σν δάπεδν ζα παξαιεθζεί κεηά ηνλ έιεγρν δηαπηζηεπκέλνπ θνξέα θαη ηελ πξνζθφκηζε 
πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκφξθσζεο. Δπίζεο ζηελ 
ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ακνηβή γηα ηνλ έιεγρν απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
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ΔΤΡΩ  Γέθα έμη ( 16,00 )     
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Β7.4   Φπζηθφ πνηακίζην βφηζαιν 
 

       ΥΔΣΗΚΟ ΟΗΚ 73.59.02     Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ  7360 
 

Πξνκήζεηα θπζηθνχ πνηακίζηνπ βφηζαινπ δηάθνξσλ ρξσκαηηζκψλ (κπεδ, θαθέ, γθξη θαη 
παξαπιήζηεο απνρξψζεηο απηψλ),κεγέζνπο απφ 15 έσο 30 mm, παξαγφκελν απφ 
δηάθνξα θπζηθά πεηξψκαηα κε ζηξνγγπιεκέλε επηθάλεηα θαηφπηλ επεμεξγαζίαο κε 
ζπαζηήξεο ζξαχζεσο θαη κε εηδηθνχο πεξηζηξεθφκελνπο θπιίλδξνπο, κεηαθνξά ζηνλ 
ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη πιάγηεο κεηαθνξέο, επίζηξσζε ζηηο 
πξνβιεπφκελεο ζέζεηο  
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο 
αξρήο. 
Σηκή αλά θηιφ (kg)  

 
        ΔΤΡΩ   Γέθα ηξία ιεπηά ( 0,13 )     
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Β7.5   Ύθαζκα εδαθνθάιπςεο 
 

       ΥΔΣΗΚΟ ΟΗΚ 73.96     Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ  7396 
 

       Πξνκήζεηα πθάζκαηνο εδαθνθάιπςεο, πθαληφ, anti-weed heavy duty, γηα ηνλ έιεγρν 
ησλ δηδαλίσλ θαη ην δηαρσξηζκφ ηνπ εδάθνπο, ζε καχξε απφρξσζε, εμαηξεηηθά ζηαζεξφ 
πνξψδεο χθαζκα πςειήο αληνρήο, κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλή 
απνζήθεπζε θαη πιάγηεο κεηαθνξέο, επίζηξσζε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο  

       ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επηβιέπνπζαο 
αξρήο. 

       Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
 
       ΔΤΡΩ  Μεδέλ θαη εμήληα ιεπηά ( 0,60 )     
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Β7. 6   Καηαζθεπή ζηξψζεο άκκνπ- ζθχξσλ κεηαβιεηνχ πάρνπο 
            

            ΥΔΣΗΚΟ ΟΓΟ Α-23     Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3121A) 
 

       Καηαζθεπή ζηξψζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο, είηε γηα απνζηξάγγηζε είηε γηα εμπγηαληηθέο 
ζηξψζεηο, ππφ ηα επηρψκαηα θαη ππφ ηα ζεκέιηα ηερληθψλ έξγσλ, απφ άκκν θαη ζθχξα 
κεγίζηνπ θφθθνπ 20 cm, πξνεξρφκελα απφ θνζθίληζκα θπζηθψλ ακκνράιηθσλ ή 
ζξαχζε θαηαιιήισλ βξαρσδψλ πιηθψλ.      

       ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:  
       Η κφξθσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ εδάθνπο έδξαζεο ηεο ζηξψζεο άκκνπ - ζθχξσλ κε 

βαζκφ ζπκπχθλσζεο ηνπιάρηζηνλ 90% ηεο ππθλφηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη 
εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά 
ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2) 

       Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά, απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ηεο άκκνπ, ησλ ζθχξσλ, ηνπ 
απαηηνχκελνπ λεξνχ δηαβξνρήο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη ε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ,  

       Η δηάζηξσζε, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε ησλ πιηθψλ,  
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       Η επηκέηξεζε γίλεηαη επί ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ 
δηαηνκψλ. 

       Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 
 

          ΔΤΡΩ:  Δπηά θαη εβδνκήληα ιεπηά ( 7,70 )  
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73.92 Καηαζθεπή βηνκεραληθνχ δαπέδνπ κε πζηεξφρπην ζθπξφδεκα ειαρίζηνπ πάρνπο 
8cm      

 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ 7373.1 
 

Καηαζθεπή εγρξψκνπ βαξέσο ηχπνπ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ, κεηά ηεο απαηηνχκελεο 
ππνβάζεσο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ειαρίζηνπ πάρνπο 8 cm ή ηλνπιηζκέλε θνλία (κε 
ίλεο πνιππξνππιελίνπ), θαη ηνπ αληίζηνηρνπ πεξηζσξίνπ, κε ζκχξηδα ή ραιαδηαθή άκκν, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.  
Πεξηιακβάλνληαη:  
α)  Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C16/20, νπιηζκέλνπ κε δνκηθφ πιέγκα 
θαηεγνξίαο B500C, ειαρίζηνπ πάρνπο 8 έσο 10 cm ζηα ζεκεία απνξξνήο θαη 10 έσο 12 
cm ζηηο θνξπθέο θαη εθαξκνγή ζηηο πεξηκεηξηθά ησλ ππαξρφλησλ θξεαηίσλ επνμεηδηθνχ 
πιηθνχ ζπγθφιιεζεο ηνπ λένπ ζθπξνδέκαηνο κε ην παιαηφ.  
β)  Δμνκάιπλζε ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε πήρε (δνλεηηθφ ή θνηλφ).  
γ)  πκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ιείαλζε ηεο επηθαλείαο ηνπ κε ρξήζε ζηξνθείνπ 
(ειηθφπηεξν), ζπγρξφλσο κε ηελ επίπαζε κε κίγκα απνηεινχκελν ζε πνζνζηφ 60% 
πεξίπνπ απφ ραιαδηαθή άκκν θαη 40% απφ ηζηκέλην, πιαζηηθνπνηεηέο θαη ρξσζηηθέο 
νπζίεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
δ)  Πξφζζεηε επεμεξγαζία επηθαλεηαθήο ζθιήξπλζεο πάρνπο 3 mm, κε ηελ ρξήζε 
κίγκαηνο ιεπηνθφθθσλ αδξαλψλ απφ ραιαδηαθά πεηξψκαηα (quartz) θαη πξνζκίθησλ.  
ε)  Γηακφξθσζε αξκψλ κε θνπή εθ ησλ πζηέξσλ κε αξκνθφθηε, πιάηνπο 3 - 4 mm, θαη ζε 
βάζνο 15 mm πεξίπνπ, ζε θάλλαβν 5 έσο 6 m θαη πιήξσζε απηψλ κε ειαζηνκεξέο πιηθφ.  
ζη)  πληήξεζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο επί επηά εκέξεο ηνπιάρηζηνλ, κε θάιπςε 
απηήο κε λάηινλ.  
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία θαηαζθεπήο, δηακφξθσζεο, ζπληήξεζεο, πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο επεμεξγαζκέλνπ δαπέδνπ 

       ΔΤΡΩ:   Δίθνζη νρηψ ( 28,00 ) 
 

ΥΡΩΜΑΣΗΜΟΗ 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί 
φξνη: 
α) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα 
κηθξνυιηθά γηα ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ 
θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, δηαθφπηεο, θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ., 
θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδσλ, 
επελδχζεσλ θιπ.) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθφιιεησλ 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)  Όηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε 
εξγαζηψλ ζηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο, δελ ζα 
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εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ παξφληνο πνπ αθνξνχλ πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ 
ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.  

 

 

Άρθρο 20 
 

77.10  Υδποσπωμαηιζμοί επιθανειών ζκςποδέμαηορ ή ηζιμενηοκονιάμαηορ με ακπςλικό  

ςδαηοδςαλιηό ηζιμενηόσπωμα 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ 7725  
 

Τδξνρξσκαηηζκνί κε ηζηκεληφρξσκα επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκέλην-θνληάκαηνο, ζε 
δχν ή πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο κέρξη λα επηηεπρζεί ηέιεηα νκνηνρξσκία θαη ζπλνιηθφ πάρνο 
μεξνχ πκέλα 125 κηθξά. Τιηθά πάζεο θχζεσο θαη εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 03-10-01-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο".  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 
  

       ΔΤΡΩ:   Σξία θαη ελελήληα ιεπηά  ( 3,90 ) 
 

 

Άρθρο 21 

77.55  Ελαιοσπωμαηιζμοί κοινοί ζιδηπών επιθανειών με σπώμαηα αλκςδικών ή ακπςλικών 

πηηινών, βάζεωρ νεπού η διαλύηος 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ 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) 
 

ΔΤΡΩ:   Έμη θαη εβδνκήληα ιεπηά  ( 6,70 ) 
 
 

Άρθρο 22 
 

Κάδοι Απορριμμάτων 
 

Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ, ζπζθεπαζία, κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ 
πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ζηηο 
πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο 
ηνπ πξνκεζεπηή θαη πξνζηαζία ησλ ηνπνζεηεκέλσλ θάδσλ κέρξη ηελ παξαιαβή απφ ηνλ 
θνξέα ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ.   
 

Β11.10   Επιζηήλιορ διπλόρ κάδορ με ζηασηοδοσείο 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ  5104 
 

Πξνκήζεηα θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε επηζηήιηνπ θάδνπ, απνηεινχκελνπ απφ δχν 
θπιηλδξηθνχο ππνδνρείο ρσξεηηθφηεηαο 30 lt, αλνηθηνχο ζην άλσ κέξνο, κε πεξηκεηξηθέο 
εληζρπηηθέο ξαβδψζεηο θαη ηέζζεξεο νπέο απνζηξάγγηζεο ζηνλ ππζκέλα, ζηαρηνδνρείν 
απφ γαιβαληζκέλν ραιπβδφθπιιν θαη δηαθνζκεηηθφ ζηπιίζθν ζηήξημεο,  βακκέλσλ φισλ 
κε ζθπξήιαηε ειεθηξνζηαηηθή βαθή κε πνχδξα πνιπεζηεξηθήο βάζεσο. 

       Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
       ΔΤΡΩ:   Γηαθφζηα ζαξάληα  ( 240,00 ) 
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ΟΜΑΓΑ Β: ΠΡΑΙΝΟ 
 
 
 

 ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΥΩΡΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΑΗΝΟΤ  

 

Άρθρο 23 
 
Γ1   Γενική μόπθωζη επιθάνειαρ εδάθοςρ για ηην θύηεςζη θςηών ή εγκαηάζηαζη σλοοηάπηηα  
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 1140 
 

Απνθνκηδή πιενλαδφλησλ ρσκάησλ, θαζάξηζκα, ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή θάζε 
άρξεζηνπ     πιηθνχ (πέηξεο, ππνιείκκαηα ξηδψλ, θιαδηά θιπ.), αλακφριεπζε ηεο 
επηθάλεηαο κε νπνηνδήπνηε κέζν, γεληθή ηζνπέδσζε ησλ ρψξσλ θαη γεληθή κφξθσζε ηνπ 
αλάγιπθνπ ηεο επηθαλείαο ηνπ εδάθνπο γηα ηελ θχηεπζε θπηψλ ή εγθαηάζηαζε 
ριννηάπεηα.  
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ 
κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηεο 
εξγαζίαο. 

       Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 
 

       ΔΤΡΩ:   Δθαηφλ πέληε ( 105,00 ) 
 
 

Άρθρο 24 
 

Γ2   Ενζωμάηωζη βεληιωηικών εδάθοςρ  
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 1620 
 

Δλζσκάησζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ βειηησηηθψλ ζην ππάξρνλ έδαθνο (φπσο ηχξθε, 
νξγαλνρπκηθά, πεξιίηεο θιπ.), ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 10 cm, κε νπνηνδήπνηε κέζν, 
ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-01.  

     ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ 
κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηεο 
εξγαζίαο. Η πξνκήζεηα ησλ βειηησηηθψλ εδάθνπο πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα. 

             Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν εδάθνπο επεμεξγαζκέλνπ κε βειηησηηθά (m3) 
 

ΔΤΡΩ:   Πέληε ( 5,00) 
 

Άρθρο 25 
 
Γ3    Ανάμιξη κηπεςηικού σώμαηορ και άμμος ποηαμού  
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 1620 
 

     Δξγαζία αλάκημεο θεπεπηηθνχ ρψκαηνο θαη άκκνπ πνηακνχ ή ρεηκάξξνπ ζε ρψξν έμσ απφ 
ηελ θνλίζηξα θαη θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπ παξαγνκέλνπ κίγκαηνο ζηηο ζέζεηο 
ηνπνζέηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-03.  

     ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ 
κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηεο 
εξγαζίαο. Η πξνκήζεηα ηνπ θεπεπηηθνχ ρψκαηνο θαη ηεο άκκνπ πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα. 

     Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 
 

ΔΤΡΩ:   Έλα   ( 1,00 ) 
 
 

Άρθρο 26 
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Γ4    Διάζηπωζη ςλικών  ζηην επιθάνεια ηηρ κονίζηπαρ  
 

 Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 1620 
 

     Ιζνπαρήο δηάζηξσζε ζηελ επηθάλεηα ηεο θνλίζηξαο θεπεπηηθνχ ρψκαηνο ή άκκνπ ή 
κίγκαηνο θεπεπηηθνχ ρψκαηνο - άκκνπ πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί θαη απνηεζεί ζε ζσξνχο ζε 
δηάθνξα ζεκεία ηεο θνλίζηξαο, ζηελ αξρή κελ κε ηζνπεδσηήξα θαη ζηελ ηειηθή θάζε, φπνπ 
ρξεηαζηεί,  ρεηξσλαθηηθά κε ρξήζε θαηαιιήισλ εξγαιείσλ (ηζνπγθξάλεο), ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-03.  

     ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ 
κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηεο 
εξγαζίαο. 

            Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

ΔΤΡΩ:   Δίθνζη πέληε ιεπηά  ( 0,25 ) 
 
 
 

ΦΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ  

 

Άρθρο 27 
 
Γ1. Δένδπα  

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 
κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην 
θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο 
δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη 
φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε 
κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-
00. 

 
Γ1.7   Δένδπα καηηγοπίαρ Δ7 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5210 
                   Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

ΔΤΡΩ:   Δθαηφλ είθνζη  ( 120,00 )   
 
 

Άρθρο 28 
 
Γ1.9 Δένδπα καηηγοπίαρ Δ9 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5210 
                   Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

ΔΤΡΩ:   Γηαθφζηα είθνζη  ( 220,00 ) 
 
 

Άρθρο 29 
 

Γ2.  Θάμνοι  
 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 
κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην 
θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο 
δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη 
φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζάκλσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε 
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κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-
00. 

  

Γ2.7 Θάμνοι καηηγοπίαρ Θ7 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5210 
        Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
  
 

ΔΤΡΩ:   Ογδφληα πέληε  ( 85,00 ) 
 
 

Άρθρο 30 
 
 

Γ3.  Αναππισώμενα θςηά 
 

Πξνκήζεηα αλαξξηρψκελσλ θπηψλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 
κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην 
θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, 
θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη θχιαμε, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε 
απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ αλαξξηρφκελσλ θπηψλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη 
ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. 

 

Γ3.6 Αναππισώμενα θςηά καηηγοπίαρ Α6 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5220 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

ΔΤΡΩ:   Πελήληα  ( 50,00 ) 
 
 

Άρθρο 31 
 
 

Γ5   Φςηά εζωηεπικού σώπος  
 

Πξνκήζεηα θπηψλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο 
θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο 
ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, 
θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη θχιαμε, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε 
απαηηείηαη γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπηψλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη 
θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-06-00. 

 

Γ5.8 Φςηά εζωη. σώπος καηηγ. Ε8 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5220 
        Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

ΔΤΡΩ:   Ογδφληα  ( 80,00 ) 
 
 

Άρθρο 32 
 
 

Γ5.9 Φςηά εζωη. σώπος καηηγ. Ε9 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5220 
        Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

ΔΤΡΩ:   Δθαηφλ είθνζη  ( 120,00 ) 
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Άρθρο 33 
 

Γ6   Ποώδη - πολςεηή και εηήζια, διεηή,  βολβώδη κλπ. θςηά  
 

Πξνκήζεηα πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ θαη εηεζίσλ, δηεηψλ, βνιβσδψλ θιπ. θπηψλ κε 
ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, 
ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ 
κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη 
θχιαμε, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα 
απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ 
πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα 
κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-07-00. 

 

Γ6.1 Ποώδη - πολςεηή και εηήζια, διεηή, βολβώδη κλπ. θςηά καηηγ. Π1 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5220 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

ΔΤΡΩ:   Ογδφληα πέληε ιεπηά  ( 0,85 ) 
 
 

Άρθρο 34 
 

Γ6.2 Ποώδη - πολςεηή και εηήζια, διεηή, βολβώδη κλπ. θςηά καηηγ. Π2 
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5220 

       Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

ΔΤΡΩ:   Έλα θαη εμήληα πέληε ιεπηά  ( 1,65 ) 
 
 

Άρθρο 35 
 

Γ7    Ππομήθεια κηπεςηικού σώμαηορ 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-1710 
 
Πξνκήζεηα θεπεπηηθνχ ρψκαηνο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 02-07-05-00.  Σν θεπεπηηθφ ρψκα ζα είλαη γφληκν, επηθαλεηαθφ, εχζξππην, 
ακκναξγηιψδνπο ζχζηαζεο, κε αλαινγία ζε άκκν ηνπιάρηζηνλ 55 % θαη θαηά ην 
δπλαηφλ απαιιαγκέλν απφ ζβψινπο, αγξηφρνξηα, ππνιείκκαηα ξηδψλ, ιίζνπο 
κεγαιχηεξνπο ησλ 5 cm θαη άιια μέλα ή ηνμηθά πιηθά βιαβεξά γηα ηελ αλάπηπμε θπηψλ. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 
 

ΔΤΡΩ:   Οθηψ θαη πελήληα ιεπηά  ( 8,50 ) 
 

Άρθρο 36 
 
Γ10   Ππομήθεια ηύπθηρ 

 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5340 
 
Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηχξθεο, ζπζθεπαζκέλεο, κε έλδεημε πξνέιεπζεο, ηχπνπ 
πιηθνχ, φγθνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-01. Σν πξνζθνκηδφκελν 
πιηθφ ζα ζπλνδεχεηαη απφ πξφζθαην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ αλαγλσξηζκέλνπ 
εξγαζηεξίνπ (ρεκηθή αλάιπζε). 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 
 

ΔΤΡΩ:   αξάληα  ( 40,00 ) 
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Άρθρο 37 
 
Γ11   Ππομήθεια οπγανικών θςηικών ςποζηπωμάηων  

 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5340 
 

Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ νξγαληθνχ θπηηθνχ ππνζηξψκαηνο πξνεξρνκέλνπ απφ 
ειεγρφκελε απνζχλζεζε θπηηθψλ ή θαη δσηθψλ ππνιεηκκάησλ, ζε ζθξαγηζκέλε 
ζπζθεπαζία, κε αλαγξαθή ηεο  εγγπεκέλεο ζχλζεζεο θαη ηεο πεξηεθηηθφηεηα ζε ζξεπηηθά 
ζηνηρεία θαη ρνχκν. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 
 

ΔΤΡΩ:   Ογδφληα πέληε  ( 85,00 ) 
 
 

Άρθρο 38 
 

        Γ16     Ππομήθεια άμμος σειμάππος ή οπςσείος  
 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1510 
 

Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ  άκκνπ απφ νξπρείν, πνηακφ ή ρείκαξξν, απ΄ φπνπ 
επηηξέπεηαη λνκίκσο ε ακκνιεςία, θαζαξήο, απαιιαγκέλεο ρισξηνχρνπ λαηξίνπ θαη 
θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 0,25-2,0 mm. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 
 

ΔΤΡΩ:   Γέθα πέληε   ( 15,00 ) 
 

 
 

  ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΑΗΝΟΤ 

 

Άρθρο 39 
 

Δ1  Άνοιγμα λάκκων ζε σαλαπά εδάθη με επγαλεία σειπόρ 
 
Άλνηγκα ιάθθσλ ζε ραιαξφ έδαθνο, κε εξγαιεία ρεηξφο, θαζψο θαη θαζαξηζκφο θαη 
απνθνκηδή ησλ ππνιεηκκάησλ ξηδψλ θαη ησλ άρξεζησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη 
δαπάλεο ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ θαη κέζσλ γηα ηελ 
πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
 
Δ1.1 Άνοιγμα λάκκων διαζηάζεων  0,30 x 0,30 x 0,30 m 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5130 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

ΔΤΡΩ:   Δμήληα ιεπηά  ( 0,60 ) 
 
 

Άρθρο 40 
 

Δ1.2 Άνοιγμα λάκκων διαζηάζεων  0,50 x 0,50 x 0,50 m 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5120 
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Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

ΔΤΡΩ:   Έλα θαη πελήληα  ιεπηά  ( 1,50 ) 
 
 

Άρθρο 41 
 
  Δ4   Άνοιγμα λάκκων με σπήζη εκζκαπηικού μησανήμαηορ 
 
Άλνηγκα ιάθθσλ κε ρξήζε εθζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο, θαζψο θαη θαζαξηζκφο θαη 
απνθνκηδή ησλ ππνιεηκκάησλ ξηδψλ θαη ησλ άρξεζησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη 
δαπάλεο ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ θαη κέζσλ γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
 
Δ4.4 Άνοιγμα λάκκων διαζηάζεων  1,20 x 1,20 x 1,20 m 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5110 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

ΔΤΡΩ:   Πέληε  ( 5,00 ) 
 
 

Άρθρο 42 
 
Δ9  Φύηεςζη θςηών 
 
Δ9.1 Φύηεςζη ποωδών θςηών και βολβών 

 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5220 
 

Φχηεπζε πνσδψλ θαη βνιβσδψλ θπηψλ, δειαδή δηάλνημε ιάθθνπ θπιηλδξηθήο δηαηνκήο, 
θχηεπζε κε ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ κέζα ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, 
γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην 
ιάθθν, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 10-05-01-00. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε 
απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, 
ζαθνχιεο, δνρεία θιπ.). 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

ΔΤΡΩ:   αξάληα ιεπηά  ( 0,40 ) 
 

Άρθρο 43 
 
Δ9.2 Φύηεςζη θςηών εζωηεπικού σώπος 

 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5220 
 

Φχηεπζε θπηψλ εζσηεξηθνχ ρψξνπ, δειαδή πξνεηνηκαζία ηνπ θπηνδνρείνπ κε ηελ 
ηνπνζέηεζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηε ζηξάγγηζε πιηθψλ, πξνζζήθε πνζφηεηαο 
θαηάιιεινπ ρψκαηνο γηα ηελ ππνδνρή ηνπ λένπ θπηνχ, εμαγσγή ηνπ θπηνχ απφ ην 
θπηνδνρείν ηνπ θπησξίνπ, ζσζηή ηνπνζέηεζή ηνπ θαη πιήξσζε ηνπ κφληκνπ 
θπηνδνρείνπ κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο κε ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα ρψκαηνο, θαζψο θαη 
ην πφηηζκα ηνπ θπηνχ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε 
απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, 
ζαθνχιεο, δνρεία θιπ.) 



 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ - ΕΛ. 27 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

ΔΤΡΩ:   Δλελήληα ιεπηά  ( 0,90 ) 
 
 

Άρθρο 44 
Δ11  Υποζηύλωζη δένδπων 
            
Οη εξγαζίεο ππνζηχισζεο δέλδξσλ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 10-05-09-00  
 
Δ11.1 Υποζηύλωζη δένδπος με ηην αξία ηος παζζάλος 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5240 
Τπνζηχισζε δέληξνπ κε ηελ αμία παζζάινπ επζπηελνχο, απνθινησκέλνπ, βακκέλνπ, 
πειεθεηνχ ζην θάησ άθξν, πηζζαξηζκέλνπ κέρξη χςνο 0,50 m, απφ θαηάιιειε μπιεία. 
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αμία θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ παζζάινπ, νη 
δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κηθξνχιηθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαθφξπθε έκπεμή ηνπ ζε βάζνο 0,50 m, ζε νπνηνδήπνηε 
είδνο εδάθνπο, θαη κε νπνηαδήπνηε θιίζε θαζψο θαη ε πξφζδεζή ηνπ δέληξνπ ζ’ απηφλ 
κε θαηάιιειν κέζνλ. 
 
Δ11.1.2 Για μήκορ παζζάλος πάνω από 2,50 m 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

ΔΤΡΩ:   Σέζζεξα  ( 4,00 ) 
 
 

Άρθρο 45 
 
Δ11.3 Σηήπιξη μεγάλος δένδπος με ανηηπίδερ 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5230 
 
ηήξημε δέληξνπ κε κεηαιιηθέο αληεξίδεο ή επηηφλνπο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε 
πξνκήζεηα ησλ αληεξίδσλ, ησλ παζζάισλ, ησλ κηθξνχιηθψλ ζηήξημεο ησλ αληεξίδσλ 
ζην έδαθνο θαη ζην δέληξν, ζε νπνηνδήπνηε ηχπν εδάθνπο θαη κε νπνηαδήπνηε θιίζε, 
θαζψο θαη ε δαπάλε ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ γηα ηελ 
πιήξε νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

ΔΤΡΩ:   Γψδεθα ( 12,00 ) 
 
 

Άρθρο 46 
 
Δ12 Κλαδοπλέγμαηα 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5230 
 
Καηαζθεπή θιαδνπιέγκαηνο χςνπο 0,40 m, κε νξηδφληηνπο θαη θάζεηνπο 
μπινπαζζάινπο Φ 4 cm, αλά 1,00 m, ζε ζρήκα Π, εκπεγκέλνπο ζην έδαθνο 
ηνπιάρηζηνλ 0,40 m θαη ην πιέμηκν κε βιαζηνχο ιπγαξηάο ή ηηηάο ή κνζρντηηάο ή θξαληάο, 
ειάρηζηνπ κήθνπο 2,00 m, εκπεγκέλνπο ζην έδαθνο αλά 0,20 - 0,25 m.,  ζχκθσλα κε  
ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-05-00.  
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ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα φισλ ησλ θπξίσλ πιηθψλ θαη ησλ πιηθψλ 
ζηήξημεο (πξφθεο θιπ.), ε κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη ε πιήξεο 
δηακφξθσζε ηνπ θιαδνπιέγκαηνο (δαπάλεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ θαη 
κέζσλ). 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξνλ (m) 
 

ΔΤΡΩ:   Γψδεθα θαη πελήληα ιεπηά ( 12,50 ) 
 
 

Άρθρο 47 
 
Δ13 Εγκαηάζηαζη σλοοηάπηηα  
Δ13.2 Εγκαηάζηαζη πποπαπαζκεςαζμένος σλοοηάπηηα 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5510 
 
Σν αληηθείκελν εγθαηάζηαζεο πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 
1.  Σελ αθαίξεζε ηπρφλ ππάξρνληνο ριννηάπεηα θαη ηελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο κε 
θξέδα ζε βάζνο 20 cm, φζεο θνξέο απαηηεζεί, γηα ηνλ ςηινρσκαηηζκφ ηνπ εδάθνπο. 
2.  Σελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη νκνηφκνξθε δηάζηξσζε εκπινπηηζκέλεο 
ηχξθεο, πεξιίηε, ρνχκνπ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έδαθνο κε ζηαπξσηφ 
θξεδάξηζκα ζε βάζνο 10-12 cm 
3.  Σελ ηειηθή δηακφξθσζε κε ξάκκαηα θαη ηζνπγθξάλεο, γηα λα δεκηνπξγεζεί ε 
θαηάιιειε επηθάλεηα. 
4.  Σελ απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο κε κπθεηνθηφλν ζθεχαζκα. 
5.  Σελ πξνκήζεηα, ηε κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε, κε 
νπνηνδήπνηε κέζν, ηνπ έηνηκνπ ριννηάπεηα. 
6.  Σελ ιίπαλζε ηνπ κε επηθαλεηαθφ ή πδαηνδπαιηηφ κηθηφ ιίπαζκα κε ηρλνζηνηρεία. 
7.  Σελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ άρξεζησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ ριννηάπεηα. 
8.  Σελ αξρηθή άξδεπζε θαζψο θαη ηηο κεηέπεηηα θαζεκεξηλέο αξδεχζεηο ηνπ ριννηάπεηα 
κέζσ ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, ηα ζπρλά βνηαλίζκαηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 
αγξηφρνξησλ πνπ ηπρφλ ζα θπηξψζνπλ θαη ηελ επαλαζπνξά ριννηάπεηα ζε φζα ζεκεία 
ην θχηξσκα ηνπ πξνθχςεη αξαηφ ή αλεπαξθέο. 
Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε  ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-02. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 
ησλ πιηθψλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε ηνπ 
ριννηάπεηα. 
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ) 
 

ΔΤΡΩ:   Πέληε ρηιηάδεο πεληαθφζηα ( 5500,00 ) 
 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΔΠΙΣΡΩΔΙ 
 
 
 

ΜΟΝΩΔΗ ΤΓΡΑΗΑ - ΖΥΟΤ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΟ  

 
Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ 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 Τπεξεζίαο, κεηά απφ 
ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ 
πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα.  
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(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) Η ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαησκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 
(δ) Δθίζηαηαη 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. 
 
 

Άρθρο 48 
 
79.11 Επιζηπώζειρ με ελαζηομεπείρ μεμβπάνερ 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7912  
 

Δπίζηξσζε κε ειαζηνκεξή κεκβξάλε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-06-01-
01 "ηεγαλνπνίεζε δσκάησλ θαη ζηεγψλ κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο". 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ, ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο 
επηθάλεηαο εθαξκνγήο, ε επάιεηςε κε ζεξκή νμεηδσκέλε αζθαιηφθνιια, ε 
αιιεινθάιπςε ησλ γεηηνληθψλ ισξίδσλ ηεο ζηξψζεο θαηά 15 cm θαη ε ζεξκνθφιιεζε 
ζηηο απνιήμεηο (άθξα), ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ζσιελψζεσλ, θαζψο θαη ζηηο αθκέο, 
γσλίεο θαη ζπλαξκνγέο, θαη απνιήμεηο.   
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηφκελεο επηθαλείαο  
 
79.11.03  Μεκβξάλε αζθαιηηθήο βάζεσο κε επίζηξσζε πξνζηαζίαο απφ θχιιν     
                 αινπκηλίνπ, πάρνπο 0,08 mm 
 

ΔΤΡΩ:   Γψδεθα θαη ζαξάληα ιεπηά  ( 12,40 ) 
 
 

Άρθρο 49 
 

79.15   Γεωςθάζμαηα μη ςθανηά 
 

             Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7914 
 

ηξψζεηο γεσπθάζκαηνο δηαρσξηζκνχ ή πξνζηαζίαο, κε πθαληνχ, ζε νπνηεζδήπνηε 
ζέζεηο ηεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηφκελεο επηθαλείαο.  
 
79.15.02      Γεωϋθαζμα μη ςθανηό βάποςρ 155 gr/m2 
 

ΔΤΡΩ:   Γχν θαη εβδνκήληα ιεπηά  ( 2,70 ) 
 
 

Άρθρο 50 
 

79.16  Φπάγμαηα ςδπαημών από ζςνθεηικά ςλικά 
 

               Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7914 
 

Γεκηνπξγία θξάγκαηνο πδξαηκψλ κε δηάζηξσζε θχιισλ ζπλζεηηθψλ πιηθψλ, ζε 
νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ.  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηφκελεο επηθαλείαο. 
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79.16.02     Με ςδποπεπαηή ζςνθεηική λινάηζα 
 

ΔΤΡΩ:   Δβδνκήληα πέληε ιεπηά  ( 0,75 ) 
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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, 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 πξνκήζεηαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαησκέλσλ 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 Η.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 
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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, 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 
απαηηνχκελσλ 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 απαηηνχκελνπ ρψξνπ, ε 
θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε 
εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνχκελνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο 
δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ 
πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο 
ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο 
(βάζεηο, ηνηρία 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 
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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.) 

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.Ζ, ΓΔΤΑx θιπ.),  
(γ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ 

εκπνδίσλ,  
(δ)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνχκελσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ 

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

(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 
Έξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο ηνπ Έξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ). 
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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 Ζ 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 πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, 
ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα 
θαηαζθεπαδφκελα φζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, 
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

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 θιπ.) 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 ΔΤ 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 απαηηνχκελσλ 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 
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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 Ζ 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. 

 

 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 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 βάζεη 
απηψλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 
έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εθάζηνηε νξηδφκελσλ 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 ΔΗΓΗΚΧΝ ΟΡΧΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ.  

2.1.5 Αλ ην πεξηερφκελν ελφο 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 επηκεηξνχληαη νχηε ζα 
πιεξψλνληαη ζην πιαίζην άιινπ άξζξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 
Σηκνιφγην. 
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2.1.6 ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ, 
ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ παξφληνο. 

 

 

2.2 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

 

2.2.1  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ  
 

Καηάηαξη εδαθών υρ ππορ ηην εκζκατιμόηηηα 
 

 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 ζθαπηηθά 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 ή ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 150 
MPa. Ζ εθζθαθή ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη δπζρεξήο (δελ αλακνριεχνληαη 
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: 

Υειπολαβέρ 

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

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

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

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

Κλειδαπιέρ - διαηάξειρ αζθάλιζηρ 

- Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο 

- Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο  
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- Κιεηδαξηά αζθαιείαο, ραιχβδηλε, γαιβαληζκέλε θαη ρσλεπηή γηα ζχξεο 
ππξαζθάιεηαο 

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

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

Μησανιζμοί λειηοςπγίαρ και επαναθοπάρ θςπών 

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

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

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

- Αλαζηνιείο (stoppers) 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ 

- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ 

- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ 

- Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι. 

- χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο 

- Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα) 

- Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ 

- Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγκέλσλ 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 

 
Ζ 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. ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ  

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξνχληαη 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.  

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. 

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.  
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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 ρξσκαηηδνκέλε 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: 

 

α/α Δίδορ ςνηελεζηήρ 

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 ξνιψλ 

ε) ζηδεξέληα 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

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

 

3,70 

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

 

2,60 

6. ηδεξέληεο ζχξεο : 

α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα 

 

2,80 
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α/α Δίδορ ςνηελεζηήρ 

β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο 

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

δ) κε θηλεηά παινζηάζηα, θαηά ηα ινηπά σο γ 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά : 

α) ξνιά απφ ραιπβδνιακαξίλα 

β) ξνιά 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. 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 Γθξη 

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 

 
ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΧ ΚΛΖΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο  

 

1 Ησαλλίλσλ Ρνδφρξνπλ 
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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. 
 

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 αινπκηλίνπ, 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 ΔΤΡΩ 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 αζηικέρ πεπιοσέρ   

 - απνζηαζε < 5 km 0,28   

 - απνζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δκηόρ πόλευρ   
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 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απνζηαζε < 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   

Ππόζθεηη ηιμή για παπαηεηαμένη αναμονή 
θοπηοεκθόπηυζηρ (αζθαιηηθά, εθζθαθέο 
ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 
εθζθαθέο) 

0,03 

 
 

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] 
ηωλ άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξνύληαη ζε 
θπβηθά κέηξα (m

3
), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

 

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

3
 θάζε εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 

 

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην 
(ΝΔΣ ΟΙΚ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε 
[*], θαη αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο 
(δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 

 

Β. ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε 
[**] παξαηίζεηαη ε ηηκή πνπ αλαινγεί ζηελ θαζαξή εξγαζία (θαηνύξα) 
θαη ηα βνεζεηηθά πιηθά. Όηαλ δηαθνξνπνηνύληαη ηα πνηνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηωλ θπξίωλ ελζωκαηωκέλωλ πιηθώλ, έλαληη απηώλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζην Πεξηγξαθηθό Άξζξν, ε Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα 
πξνζαξκόδεη αλάινγα ηηο ηηκέο εθαξκνγήο (πεξηπηώζεηο μπιείαο, 
θεξακηθώλ πιαθηδίωλ θαη καξκάξωλ δηαθόξωλ θαηεγνξηώλ θαη 
πνηνηήηωλ). 
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ΟΜΑΓΑ  Γ: ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ - ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΔ 
 
 
 

 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.).  

 
 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. 

 

 

Άπθπο 51 
 
22.04  Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκψλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2222 
 

Καζαίξεζε πιηλζνδνκψλ θάζε είδνπο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο 
απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, νη πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-
02-01 "Σνπηθή αθαίξεζε ηνηρνπνηίαο κε εξγαιεία ρεηξφο". 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο.  

 

ΔΤΡΧ  Γέθα πέληε θαη εβδνκήληα ιεπηά ( 15,70 )   
 
 

Άπθπο 52 
 

22.45 Απνμήισζε μχιηλσλ ή ζηδεξψλ θνπθσκάησλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2275  
 

Απνμήισζε μχιηλσλ ή ζηδεξψλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε 
αθαίξεζε ησλ θχιισλ θαη πξεβαδηψλ, ε απειεπζέξσζε ηνπ ηεηξάμπινπ 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 ηεηξάμπινπ ή πιαηζίνπ  

 

ΔΤΡΧ  Γέθα έμη θαη νγδφληα ιεπηά ( 16,80 )   
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Άπθπο 53 
 
 

  ΗΚΡΗΧΜΑΣΑ - ΑΝΣΗΣΖΡΗΞΔΗ  

  
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.  
 

Χο 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 θνξσλίδεο, θνξλίδεο θιπ.,  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  

 

ΔΤΡΧ  πέληε θαη εμήληα ιεπηά ( 5,60 )   
 
 

  

 

 ΟΠΣΟΠΛΗΝΘΟΓΟΜΔ  

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

εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 
 

α) ηηο ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί 
ηφπνπ νπηφπιηλζσλ 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 ζπκπεξηιακβάλεηαη: 

 

γ)  ηε ηηκή κνλάδαο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα: 

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

- ε ηνπνζέηεζε  πγξνκνλσηηθψλ κεκβξαλψλ θαη ε δηακφξθσζε 
λεξνρπηψλ θαη θαπαθηψλ 
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- ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε καζηίρε 
= ε θαηαζθεπή αλσθιηψλ, 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. 

 

Άπθπο 54 
 

46.10 Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηάθελνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηφπιηλζνπο 9x12x19 cm 
 

Πιηλζνδνκέο κε δηάθελνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηφπιηλζνπο δηαζηάζεσλ 9x12x19 
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.  
 

46.10.01 Πάρνπο 1/4 πιίλζνπ (φξζηα ηνχβια) 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-4661.1 
ΔΤΡΧ  Γέθα ελλέα θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηά ( 19,75 )   
 

Άπθπο 55 
  

46.10.02  Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη) 
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-4662.1 
   

  ΔΤΡΧ  Δίθνζη δχν θαη πελήληα ιεπηά ( 22,50 )   
 

Άπθπο 56 
 

46.10.04  Πάρνπο 1 (κηαο) πιίλζνπ (κπαηηθνί ηνίρνη)  
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-4664.1 
   

  ΔΤΡΧ  Σξηάληα ηξία θαη πελήληα ιεπηά ( 33,50 )    
 
 
 
 

 

  ΔΗΓΗΚΔ ΣΟΗΥΟΓΟΜΔ (ΑΦΗΓΧΝ, ΚΑΠΝΟΓΟΥΧΝ, κλπ.)  
 

 
Άπθπο 57 
 
48.50  Γηαθνζκεηηθέο εκθαλείο δξνκηθέο πιηλζνδνκέο  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 4622.1 
 

Γηαθνζκεηηθή εκθαλήο πιηλζνδνκή, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-02-
02-00 "Σνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο", νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ, πάρνπο 1/2 πιίλζνπ 
(δξνκηθή), κε ζπκπαγείο νπηφπιηλζνπο δηαζηάζεσλ 20x10x5 cm, πνπ δνκoχληαη 
κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1 : 2 1/2 ησλ 150 kg ηζηκέληνπ.  
 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ επί ηφπνπ, ε 
δαπάλε ηνπ απαηηνχκελνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ αλάκημεο θαη ηξνθνδνζίαο ηoπ 
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θνληάκαηνο θηηζίκαηνο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη 
θζνξά ησλ πιηθψλ, ε πιήξεο εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ 
απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα πιηθψλ,  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
 

ΔΤΡΧ  Πελήληα έμη ( 56,00 )   
  

 
 
 

 

  ΓΗΑΕΧΜΑΣΑ (ΔΝΑΕ) - ΛΟΗΠΔ ΔΝΗΥΤΔΗ ΣΟΗΥΟΓΟΜΧΝ  
 

 

 
Άπθπο 58 
 
49.01  Γηαδψκαηα (ζελάδ) απφ ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3213 
 

Καηαζθεπή γξακκηθψλ δηαδσκάησλ (ζελάδ), πνδηψλ ή αλσθιηψλ 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.  
 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ 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)  
 

49.01.01 Γξακκηθά δηαδψκαηα (ζελάδ) δξνκηθψλ ηνίρσλ  
 

ΔΤΡΧ  Γέθα έμη θαη νγδφληα  ιεπηά ( 16,80 )  

 
Άπθπο 59 

   
49.01.02 Γξακκηθά δηαδψκαηα (ζελάδ) κπαηηθψλ ηνίρσλ 

 

ΔΤΡΧ  Γέθα ελλέα θαη εβδνκήληα  ιεπηά ( 19,70 )    
 
 

Άπθπο 60 
 
49.05  Δληζρχζεηο ηνηρνδνκψλ κε ζπλζεηηθφ πιέγκα 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6630.1  
 

Δλίζρπζε ηνηρνδνκψλ κε ζπλζεηηθφ πιέγκα ζηηο ζέζεηο ζχλδεζεο απηψλ κε ηνλ 
θέξνληα νξγαληζκφ, γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ξσγκψλ (ιφγσ π.ρ. ζεηζκηθήο 
θφξηηζεο). πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ πιέγκαηνο, ε θνπή ηνπ ζε 
ισξίδεο (ειαρίζηνπ πιάηνπο 50 cm) θαη ε ζηεξέσζή ηνπ ζηελ ηνηρνπνηΐα κε 
θαηάιιεινπο ήινπο ζε ππθλφ θάλλαβν. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 
 

ΔΤΡΧ  Γχν θαη εμήληα ιεπηά ( 2,60 )    
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  ΤΑΛΟΣΟΗΥΟΗ - ΣΟΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ  
 

   
 

Άπθπο 61  
 
 
 

50.11  Δμσηεξηθά ηνηρνπεηάζκαηα κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ θαη επέλδπζε εμσηεξηθά κε 
ηζηκεληνζαλίδα θαη εζσηεξηθά κε δχν θχιια θνηλήο γπςνζαλίδαο  
σεηικό 50.10 & 78.05.01 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 4713 : 81% & ΟΗΚ 7809 : 19%  
 

Δμσηεξηθά ηνηρνπεηάζκαηα απνηεινχκελα απφ κεηαιιηθφ ζθειεηφ απφ 
ζηξαληδαξηζηή γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ ιακαξίλα θαη επέλδπζε ζην εμσηεξηθφ 
κέξνο κε κνλέο ηζηκεληνζαλίδεο πάρνπο 12,5 mm θαη ζην εζσηεξηθφ κε δχν 
θχιια θνηλέο γπςνζαλίδεο πάρνπο 12,5 mm, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 
ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο.. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 
 

ΔΤΡΧ  Δμήληα ελλέα  ( 69,00 )   
  

 
 

 ΞΤΛΙΝΑ ΠΑΣΩΜΑΣΑ - ΣΟΙΥΟΙ - ΟΡΟΦΔ  
 

 

Άπθπο 62 
 
52.66  ηέγε μχιηλε γηα επηζηέγαζε κε γαιιηθά θιπ. θεξακίδηα ή ηερλεηέο πιάθεο   

 

ηέγε μχιηλε γηα επηζηέγαζε θεξακίδηα γαιιηθά ή ξσκατθά θιπ. (εθηφο απφ  
βπδαληηλά) ή ηερλεηέο πιάθεο επίπεδεο ή θπκαηνεηδείο, ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηθή 
κειέηε, κνλνθιηλήο ή πνιπθιηλήο, νπνηαζδήπνηε θάηνςεο θαη ζε νπνηνδήπνηε 
χςνο απφ ην έδαθνο, κε δνθίδεο (απινχο ακείβνληεο) ή δεπθηά απιήο κνξθήο, κε 
ηεγίδεο, δηαδνθίδεο, ζηξσηήξεο, θνξπθνδνθνχο, θαηά κήθνο θαη κε εγθάξζηνπο, 
ζπλδέζκνπο δεπθηψλ, φια απφ δνκηθή μπιεία πειεθεηή, θαηεγνξίαο θαη’ ειάρηζηνλ 
C22 - 10E θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 338, κε επηηεγίδεο 4x6 cm, ρσξίο ζαλίδσκα, κε 
ζηδεξνχο ζπλδέζκνπο (ηδηλέηηα, αγθάιεο αλάξηεζεο ειθπζηήξσλ θιπ.) θαη γεληθά 
κε πιηθά, κηθξνυιηθά θαη ηθξηψκαηα επί ηφπνπ θαζψο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο 
θαηαζθεπήο.  
 

ηελ ηηκή κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη πάζεο 
θχζεσο κέζα θαη κέηξα πξνζηαζίαο. Ζ επηθάιπςε κε θεξακίδηα ηηκνινγείηαη κε ηα 
άξζξα ηεο ελφηεηαο 72.ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ. 
 

ηελ πεξίπησζε αχμεζεο ηεο δηαηνκήο ή κείσζεο ηεο απφζηαζεο ησλ επηηεγίδσλ, 
ε επηπιένλ πνζφηεηα απηψλ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 52.79. ηε πεξίπησζε 
αχμεζεο ηνπ πάρνπο ηνπ ζαληδψκαηνο, ε ηηκή αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε ην 
άξζξν 52.80.  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) νξηδφληηαο πξνβνιήο  
 

52.66.02 ηέγε μχιηλε, αλνίγκαηνο 6,01 έσο 12,00 m 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5267  
ΔΤΡΧ  Δμήληα έλα  ( 61,00 )    
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Άπθπο 63 
 

52.97 Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε ππξάληνρα ερναπνξξνθεηηθά πεηάζκαηα 
 

Kσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5281 
 

Ζρναπνξξνθεηηθέο επελδχζεηο ηνίρσλ κε πεηάζκαηα (πάλειο) απνηεινχκελα απφ 
ηλνζαλίδα πάρνπο 16 mm θαη ερναπνξξνθεηηθφ θίιηξν, κε ηειείσκα απφ δηάηξεην 
θπζηθφ θαπιακά δξπφο ή νμπάο (steamed beech), βακκέλν κε ππξάληνρν βεξλίθη, 
νηνπδήπνηε ζρεδίνπ, δηαζηάζεσλ θαη ρξψκαηνο, επί ππάξρνληνο κεηαιιηθνχ 
ζθειεηνχ (επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα). Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ζηεξέσζε ζηελ 
ππάξρνπζα ππνδνκή πιαθψλ νξπθηνβάκβαθα πάρνπο 50 mm θαη ππθλφηεηαο 
ηνπιάρηζηνλ 50 kg/m3 θαη ε επ’ απηψλ ζηεξέσζε ησλ πεηαζκάησλ κέζσ εηδηθψλ 
κεηαιιηθψλ ζπλδέζκσλ (θιηπο). 
Σα πεηάζκαηα ζα είλαη ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 
αλαδφρνπ θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ δηαπηζηεπκέλνπ εξγαζηεξίνπ, 
απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο 
ερναπνξξνθεηηθφηεηαο θαη ππξαληίζηαζεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ 
πάζεο θχζεσο πιηθψλ, εμαξηεκάησλ ζηεξέσζεο θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ γηα ηελ 
δηακφξθσζε αθκψλ θαη απνιήμεσλ, ε θνπή, ε ηνπνζέηεζε θαη ε ζηεξέσζε ησλ 
πάλειο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή.  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο. 
 

ΔΤΡΧ  Γηαθφζηα νγδφληα ( 280,00 )   
  

 
 
 

ΟΜΑΓΑ  Δ: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ Ή ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ 
 
 
 
 

 ΠΟΡΣΔ - ΠΑΡΑΘΤΡΑ - ΤΑΛΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΞΤΛΔΗΑ  
 

 
Γηα ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο μχιηλσλ ηνηρσκάησλ ηεο ελφηεηαο 54 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ 
έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

 

α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη  νη αθφινπζεο εξγαζίεο θαη πιηθά: 

- Όια ηα απαηηνχκελα ζπλδεηηθά κέζα, φπσο γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ 
θαξθηά, μπιφβηδεο, μπινπξγηθέο θφιιεο, γαιβαληζκέλα κεηαιιηθά εηδηθά 
ηεκάρηα θαη ζηεξίγκαηα, βχζκαηα ρεκηθά ή εθηνλνχκελα θιπ. 

- Ζ πξνζηαζία ηεο μπιείαο απφ ηα έληνκα. 
- Σα ειαζηηθά παξεκβχζκαηα ζηεγαλφηεηαο, απφζβεζεο θξαδαζκψλ ή 

θξνχζεσλ απφ νπνηνδήπνηε ζπλζεηηθφ πιηθφ, νη καζηίρεο ζθξάγηζεο 
αξκψλ (αθξπιηθέο, ζηιηθφλεο, πνιπνπξαηζάλεο θιπ.),   

- Σα ζηεξίγκαηα ηεο θάζζαο (ηξία αλά νξζνζηάηε θαη ηνπιάρηζηνλ έλα ζην 
παλσθάζη γηα ηα δίθπιια θνπθψκαηα ) απφ ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλε ιάκα 
δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 2x30 mm, καδί κε ηελ ηζηκεληνθνλία ή αλάινγν 
πιηθφ ζηήξημεο ηεο θάζζαο, 

- Οη ζχλδεζκνη αθακςίαο γηα ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ 
κέρξη ηε πήμε ησλ θνληακάησλ ζηήξημεο, 
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- Σα πεξηζψξηα (πεξβάδηα) δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 12x50 mm, ή 
εκηθπθιηθφ αξκνθάιππηξν δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 2,5x2,5 mm (εθηφο αλ 
νξίδνληαη κεγαιχηεξα ζηα επηκέξνπο άξζξα), 

- Oη ελδερφκελεο ζθνηίεο ζθξάγηζεο ζην θαησθάζη, ζηα θνπθψκαηα κε 
πνδηά, 

- Oη πξνδηακνξθσκέλεο ζην εξγαζηήξην ππνδνρέο ζηξνθέσλ, θιεηδαξηψλ 
θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ, 

-  Ζ ζήκαλζε ησλ θχιισλ γηα ηελ κνλνζήκαληε αληηζηνίρηζή ηνπο, 
- Σα ελδερφκελα μχιηλα θαησθάζηα,  
- Οη ςεπηφθαζεο (αλ αθαηξνχληαη επηηξέπεηαη λα είλαη απφ κνξηνζαλίδα 25 

mm ελψ αλ παξακέλνπλ ζα είλαη απφ εκπνηηζκέλε μπιεία πάρνπο 22 mm) 
θαη ε ζηήξημή ηνπο, 

- Σα ελδερφκελα περάθηα ζπγθξάηεζεο παινπηλάθσλ, 
- Σα πιηθά πιήξσζεο πξεζζαξηζηψλ θχιισλ (πεηξνβάκβαθαο θιπ.) 
- Όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία αλάξηεζεο, ιεηηνπξγίαο, ζηήξημεο, ζηξνθήο θαη 

γεληθά ηεο αζθάιηζεο θαη θίλεζήο ησλ θνπθσκάησλ, εθηφο απηψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν ή αλαθέξνληαη ξεηά ζην 
αληίζηνηρν άξζξν,  

β) ηηο ηηκέο κνλάδαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε (εθηφο αλ νξίδεηαη ξεηά 
ζην αληίζηνηρν άξζξν): 

- γηα θιείζξα, ρεηξνιαβέο, ζχξηεο,  
- γηα ελδερφκελα εηδηθά κεηαιιηθά θαησθάζηα, 

γ) Οη ηηκέο κνλάδαο (Σ1) ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ θαη γηα κεηαβνιέο ησλ 
δηαζηάζεσλ ηεο βαζηθήο δνκηθήο μπιείαο ηνπ θνπθψκαηνο κέρξη 10%. Πέξαλ 
ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ απηνχ, ε αληίζηνηρε ηηκή (T2) ζα πξνζδηνξίδεηαη βάζεη 
ηνπ ηχπνπ: 

 Σ2 = Σ1 x (V2 / [1,10 x V1]), φπνπ V1 ν αξρηθφο ζπκβαηηθά πξνβιεπφκελνο ζην 
ηηκνιφγην φγθνο μπιείαο θαη V2 ν λένο. 

 
 
 

Άπθπο 64 
 
 

54.50  Θχξα πξεζζαξηζηή μχιηλε δξνκηθή κε ειαζηηθφ παξέκβπζκα  
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5446.1 
 

 Θχξα πξεζζαξηζηή μχιηλε δξνκηθή, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-
01-00 "Ξχιηλα θνπθψκαηα", απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο πνηφηεηαο UNSORTED, 
κε θάζζα πιάηνπο έσο 13 cm, κνλφθπιιε ή δίθπιιε κε θχιια πιήξε ή κε 
θεγγίηε, ζπλνιηθνχ πάρνπο 50 mm, κε ζθειεηφ απφ ηξαβέξζεο, νξζνζηάηεο, 
ηειάξα θιπ. ζπλνιηθνχ πιάηνπο 75 cm θαη πάρνπο 42 mm κε ελίζρπζε ζην χςνο 
ηεο θιεηδαξηάο κε μχιν δηαζηάζεσλ 4x5x40 cm απφ ιεπθή μπιεία αξίζηεο 
πνηφηεηαο, εζράξα δηαζηαπξνπκέλσλ κηζνράξαθησλ πήρεσλ, δηαηνκήο 35x15 
cm κε θελά 10x10 cm θαη θφληξα - πιαθέ πάρνπο 4 mm, πεξηζψξηα (πεξβάδηα) 
2x5,5 cm, αξκνθάιππηξα κε δηαηνκή κεγαιχηεξε ηεηαξηνθχθινπ, αξκνθάιππηξα 
θχιισλ (κπηλί) δηαζηάζεσλ 40x10 mm, κε ειαζηηθφ ερνκνλσηηθφ παξέκβπζκα - 
αεξνθξαγή πεξηκεηξηθά ηνπ θνπθψκαηνο, κε κεληεζέδεο θαη ινηπά εμαξηήκαηα 
ιεηηνπξγίαο βαξέσο ηχπνπ (εθηφο απφ ηηο θιεηδαξηέο θαη ηηο ρεηξνιαβέο), ηα πιηθά 
θαη κηθξνυιηθά θαζψο θαη ηελ εξγαζία θαηαζθεπήο, ζηεξέσζεο θαη ηνπνζέηεζεο.  

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  
 

ΔΤΡΧ   Δθαηφλ είθνζη ελλέα ( 129,00 )   
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Άπθπο 65 
 

54.50.01  Θχξα πξεζζαξηζηή μχιηλε κε κπαηηθή θάζα κε ειαζηηθφ παξέκβπζκα  
 
σεηικό 54.50 & 54.46.02 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5446.1 
 

 Θχξα πξεζζαξηζηή μχιηλε δξνκηθή, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-
01-00 "Ξχιηλα θνπθψκαηα", απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο πνηφηεηαο UNSORTED, 
κε θάζζα πιάηνπο έσο 30 cm, κνλφθπιιε ή δίθπιιε κε θχιια πιήξε ή κε 
θεγγίηε, ζπλνιηθνχ πάρνπο 50 mm, κε ζθειεηφ απφ ηξαβέξζεο, νξζνζηάηεο, 
ηειάξα θιπ. ζπλνιηθνχ πιάηνπο 75 cm θαη πάρνπο 42 mm κε ελίζρπζε ζην χςνο 
ηεο θιεηδαξηάο κε μχιν δηαζηάζεσλ 4x5x40 cm απφ ιεπθή μπιεία αξίζηεο 
πνηφηεηαο, εζράξα δηαζηαπξνπκέλσλ κηζνράξαθησλ πήρεσλ, δηαηνκήο 35x15 
cm κε θελά 10x10 cm θαη θφληξα - πιαθέ πάρνπο 4 mm, πεξηζψξηα (πεξβάδηα) 
2x5,5 cm, αξκνθάιππηξα κε δηαηνκή κεγαιχηεξε ηεηαξηνθχθινπ, αξκνθάιππηξα 
θχιισλ (κπηλί) δηαζηάζεσλ 40x10 mm, κε ειαζηηθφ ερνκνλσηηθφ παξέκβπζκα - 
αεξνθξαγή πεξηκεηξηθά ηνπ θνπθψκαηνο, κε κεληεζέδεο θαη ινηπά εμαξηήκαηα 
ιεηηνπξγίαο βαξέσο ηχπνπ (εθηφο απφ ηηο θιεηδαξηέο θαη ηηο ρεηξνιαβέο), ηα πιηθά 
θαη κηθξνυιηθά θαζψο θαη ηελ εξγαζία θαηαζθεπήο, ζηεξέσζεο θαη ηνπνζέηεζεο.  

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  
 

                   ΔΤΡΧ   Δθαηφλ ηξηάληα ηέζζεξα ( 134,00 )   
 
 

Άπθπο 66  
 
54.90 Ξχιηλεο ςεπηφθαζεο ηνίρσλ 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5446.1 
 

 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ςεπηνθαζψλ απφ ιεπθή μπιεία.  
 Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  
 

54.90.01 Γξνκηθψλ ηνίρσλ 
 
                  ΔΤΡΧ     Έληεθα ( 11,00 )   

Άπθπο 67  
 

54.90.02 Μπαηηθψλ ηνίρσλ 
 

  ΔΤΡΧ     Γέθα έμη θαη νγδφληα ιεπηά ( 16,80 )   
  
 
  

  ΗΓΖΡΟΤΡΓΗΚΑ ΓΗΑΦΟΡΑ  
 

  
 Γηα ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 61 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη 

αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 
 (α) ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

- φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θιπ.), 
ζηεξέσζεο (ρεκηθά ή εθηνλνχκελα βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Έγθξηζε 
-ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.XX), θαη ιεηηνπξγίαο (φπνπ ηπρφλ 
απαηηείηαη, ζηξνθείο, ξάνπια θχιηζεο θιπ.) απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ελ 
ζεξκψ γαιβαληζκέλα, 
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- ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα ελδερφκελα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο 
(λενπξέλην, EPDM θιπ.),  

- ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ. 
 
(β) 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 αλαινγηθά κε βάζε ηελ αλαινγία ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο 
θαη παιαηάο θαηαζθεπήο. 

 

Άπθπο 68 
 

  

61.30  Μεηαιιηθφο ζθειεηφο ςεπδνξνθήο 
  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6118 
 

 Καηαζθεπή επηπέδνπ ή βαζκηδσηνχ ειαθξνχ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ ςεπδνξνθήο 
ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν, απνηεινχκελνπ απφ απιέο δηαηνκέο 
γαιβαληζκέλνπ κνξθνζίδεξνπ ή δηαηνκέο γαιβαληζκέλεο ζηξαληδαξηζηήο 
ιακαξίλαο, εηδηθέο γαιβαληζκέλεο ξάβδνπο, γάληδνπο, γσλίεο θαη θνριησηνχο 
ζπλδέζκνπο νξηδνληίσζεο, αλαξηεκέλνπ κε γαιβαληζκέλα βχζκαηα κεραληθήο ή 
ρεκηθήο αγθχξσζεο, θαη γεληθά κνξθνζίδεξνο, ζηξαληδαξηζηέο δηαηνκέο, 
βχζκαηα, ζχλδεζκνη θαη κηθξνυιηθά θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, 
ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο.  

 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 
 

 ΔΤΡΧ    Σξία θαη δέθα  ιεπηά ( 3,10 ) 

 
Άπθπο 69 
 
61.31  Μεηαιιηθφο ζθειεηφο ηνηρνπεηάζκαηνο 
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6118 
 

 Καηαζθεπή κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε κε θέξνληνο 
ηνηρνπεηάζκαηνο κε ή ρσξίο αλνίγκαηα (εθηφο ςεπδνξνθψλ), ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, απφ απιέο 
ζηξαληδαξηζηέο δηαηνκέο γαιβαληζκέλνπ κνξθνζίδεξνπ ή δηαηνκέο 
ζηξαληδαξηζηήο ιακαξίλαο (ζηξσηήξεο, νξζνζηάηεο, θιπ.), ζηεξεσκέλεο κε 
γαιβαληζκέλα εθηνλνχκελα ή ρεκηθά βχζκαηα θαη γεληθά κνξθνζίδεξνο, 
ζηξαληδαξηζηέο δηαηνκέο, βχζκαηα, ζχλδεζκνη θαη κηθξνυιηθά θαζψο θαη εξγαζία 
πιήξνπο θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο. 

 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 
 

 ΔΤΡΧ    Γχν θαη νγδφληα ιεπηά ( 2,80 )    
 
 
 
 

  ΗΓΖΡΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ ΚΟΗΝΑ - ΓΚΑΡΑΕΟΠΟΡΣΔ  
 

  
 ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ εξγαζηψλ ζηδεξψλ 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 Έγθξηζε 
-ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.XX), θαη ιεηηνπξγίαο (ζηξνθείο, ξάνπια 
θχιηζεο θιπ.) απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα, 
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- 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. 

                  Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θάζζαο  
 

Άπθπο 70  
 
62.45  Πξνπέηαζκα αζθαιείαο ειεθηξνθίλεην 
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6226 
  

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξνθίλεηνπ πξνπεηάζκαηνο (ξνινχ) αζθαιείαο 
απφ ραιχβδηλα αξζξσηά δηάηξεηα πξνθίι, κε θηβψηην πξνθχιαμεο ηνπ 
κεραληζκνχ θαη πεξηέιημεο ηνπ ξνινχ, κε νδεγφ, θιεηδαξηέο θιπ. θαη γεληθά 
ραιχβδηλα δηάηξεηα πξνθίι ειάρηζηνπ πάρνπο 1,25 mm θαη βάξνπο 11,0 kg/m2 
κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή πάρνπο 80 κm, αξζξσηήο ζχλδεζεο ζε εληαίν θχιιν 
(ξνιφ), κε εληζρπκέλν ην θάησ πξνθίι κε πνιπακίδην, κεηαιιηθφ θηβψηην κε άμνλα 
πεξηέιημεο, ζπεηξνεηδή ειαηήξηα, κεησηήξα, ειεθηξφθξελν, κεραληζκφ 
απεκπινθήο, νδεγφ δηαηνκήο Π κε ζηεγαλσηηθφ παξέκβπζκα απφ PVC θαη 
βνπξηζάθη, ειεθηξνθηλεηήξα 220/380 V, πιήθηξα ειέγρνπ, θιεηδαξηέο θαη 
κηθξνυιηθά ηνπνζέηεζεο. 

 Σηκή αλά (m2) επηθάλεηαο [πιάηνο κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ ησλ νδεγψλ θαη χςνο 
απφ ην δάπεδν κέρξη ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο] 

 

 ΔΤΡΧ   Γηαθφζηα πελήληα πέληε ( 255,00 )    
 
 

Άπθπο 71 
 
62.46  Γθαξαδφπνξηα κεηαιιηθή αλαθιηλφκελε ή ηπιηγφκελε 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6236 
 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε γθαξαδφπνξηαο, αζθαιείαο, νπνησλδήπνηε 
δηαζηάζεσλ, αλαθιηλφκελεο ή ηπιηγφκελεο (ξνιφ), απφ αξζξσηά ραιχβδηλα 
πξνθίι, κε θνπηί πξνθχιαμεο ηνπ κεραληζκνχ, ειεθηξνθίλεην κεραληζκφ, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. πκπεξηιακβάλεηαη ε 
πιήξσζε ησλ δηαθέλσλ κε αθξφ πνιπνπξαηζάλεο ή κε αξηάλη ησλ 600 kg 
ηζηκέληνπ (ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε), ε ζθξάγηζε ησλ 
αξκψλ κε πνιπνπξεζαληθή καζηίρε ή ζηιηθφλε, θαη γεληθά ηα πάζεο θχζεσο 
πιηθά θαηαζθεπήο θαη πιήξσζεο θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο θαη 
ηνπνζέηεζεο. 

 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)  
 

 ΔΤΡΧ  Γέθα έμη θαη νγδφληα  ιεπηά ( 16,80 )   
 
  

Άπθπο 72 
 
62.60 Θχξεο κεηαιιηθέο ππξαζθαιείαο, αλνηγφκελεο, κνλφθπιιεο 
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6236 
 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κνλφθπιιεο κεηαιιηθήο αλνηγφκελεο ζχξαο 
ππξαζθαιείαο, ζπλνδεπφκελεο απφ πηζηνπνηεηηθφ θιάζεο ππξαληίζηαζεο απφ 
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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 ππθλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 140 kg/m3 κε 
ζπλδεηηθφ πιηθφ απνηεινχκελν απφ νξπθηέο θφιιεο (φρη θαηλνιηθέο ξεηίλεο), κε 
κεληεζέδεο βαξέσο ηχπνπ κε αμνληθά ξνπιεκάλ (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 απφρξσζε ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο.  
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηεο θάζζαο θαη ηνπ ζπξφθπιινπ 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    Γηαθφζηα νγδφληα ( 280,00 )   
 
 

Άπθπο 73 
 
62.61 Θχξεο κεηαιιηθέο ππξαζθαιείαο, αλνηγφκελεο, δίθπιιεο 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6236 
 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δίθπιιεο αλνηγφκελεο κεηαιιηθήο 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 ππθλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 140 kg/m3 κε 
ζπλδεηηθφ πιηθφ απνηεινχκελν απφ νξπθηέο θφιιεο (φρη θαηλνιηθέο ξεηίλεο), κε 
κεληεζέδεο βαξέσο ηχπνπ κε αμνληθά ξνπιεκάλ (BD), θιεηδαξηά θαη ρεηξνιαβέο 
ππξαζθαιείαο εμ νινθιήξνπ απφ ραιχβδηλα εμαξηήκαηα κε ηδηαίηεξν 
πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθαιείαο, κεραληζκφ επαλαθνξάο (ζνχζηα) ππξαζθαιείαο, 
κεραληζκφ πξνηεξαηφηεηαο θιεηζίκαηνο θχιισλ, ζχξηεο ραιχβδηλνπο 
αθηλεηνπνίεζεο ηνπ ελφο ζπξφθπιινπ θαη κπάξα παληθνχ. Ζ θάζζα θαη ηα 
ζπξφθπιια ζα είλαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα ζην εξγνζηάζην, ζε απφρξσζε ηεο 
επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο.  

 πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηεο θάζζαο θαη ηνπ ζπξφθπιινπ 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) 
  

62.61.02  Θχξεο ππξαζθαιείαο, δίθπιιεο, αλνηγφκελεο, ρσξίο θεγγίηε, 
θιάζεο ππξαληίζηαζεο 60 min 

 

   ΔΤΡΧ    Σξηαθφζηα ηξηάληα πέληε ( 335,00 )   
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Άπθπο 74 
 

62.61.05  Θχξεο ππξαζθαιείαο, δίθπιιεο, αλνηγφκελεο, κε θεγγίηε απφ 
ππξίκαρν νπιηζκέλν θξχζηαιιν, θιάζεο ππξαληίζηαζεο 60 min 

 

   ΔΤΡΧ    Σεηξαθφζηα είθνζη ( 420,00 )    
 
 
 

 ΚΛΗΜΑΚΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ  

 

Άπθπο 75  
 
63.01  Kιίκαθεο ζηδεξέο θαξθσηέο 
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6301  
 

 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ θαξθσηψλ θιηκάθσλ, επζχγξακκσλ, 
θπθιηθψλ ή κηθηψλ, νηνπδήπνηε πιάηνπο θαη βαζκίδεο νηαζδήπνηε δηαηνκήο, κε ή 
ρσξίο πιαηχζθαια, κε ζθειεηφ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο νξζνζηάηεο απφ 
ζηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 2˝ θαη ξάβδνπο κνξθνζίδεξνπ, 
βαζκηδνθφξνπο θαη κέησπα κε επέλδπζε απφ ιακαξίλα καχξε ή απφ 
ζηδεξνιάκεο ρσξίο επέλδπζε, παηήκαηα κε κνξθή ζράξαο απφ ξάβδνπο 
ζηξνγγπιέο ή νξζνγσληθήο δηαηνκήο ή απφ καχξε κπαθιαβσηή ιακαξίλα 
πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3 mm, πιαηχζθαια θαη θηγθιηδψκαηα απιά ζχκθσλα κε ην 
ζρέδην θαη γεληθά, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη 
ζηεξέσζεο κε ζηδεξέο παθησκέλεο δηράιεο.  

 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)  
 

 ΔΤΡΧ    Δλλέα  ( 9,00 )   
 
 
 

 

 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 κκ.,  
- γηα θαηαζθεπέο ζην εμσηεξηθφ απηνχ 20 κκ.  
- ζε ηζρπξά δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ 25 κκ. 

γ)  Σν ειάρηζηo πάρνο ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ζα είλαη 50 κκ. 

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

δ1)  Ζ 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.. 
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δ2) Ζ θαηαζθεπή ςεπηφθαζαο 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 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. 

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 αλ 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. 

 

Άπθπο 76 
 

65.01 Σππνπνηεκέλα θνπθψκαηα απφ αινπκίλην κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6501  
 

Έηνηκα 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 σο 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) 
 

65.01.01 Κνπθψκαηα απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην έσο 12 kg/m2 
 

ΔΤΡΧ     Δθαηφλ ζαξάληα πέληε ( 145,00 )   
 
 

Άπθπο 77 
 

65.02  Ταιφζπξεο αινπκηλίνπ αλνηγφκελεο 
 

 Ταιφζπξεο απφ αινπκίλην, αλνηγφκελεο κε κεληεζέδεο, νπνησλδήπνηε 
δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 "Κνπθψκαηα 
Αινπκηλίνπ". 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
  

65.02.01 Ταιφζπξεο απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην  
 
65.02.01.01 Ταιφζπξεο αλνηγφκελεο, κνλφθπιιεο, ρσξίο θεγγίηε  
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Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6502 
 

ΔΤΡΧ   Δθαηφλ εμήληα πέληε ( 165,00 )   
 

Άπθπο 78  
65.02.01.02 Ταιφζπξεο αλνηγφκελεο, δίθπιιεο, ρσξίο θεγγίηε 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6503 
 

ΔΤΡΧ   Δθαηφλ πελήληα πέληε ( 155,00 )   
 

Άπθπο 79 
65.02.01.03 Ταιφζπξεο αλνηγφκελεο, δίθπιιεο, κε ζηαζεξφ θεγγίηε 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6504 
 
ΔΤΡΧ   Δθαηφλ ζαξάληα πέληε ( 145,00 )    

Άπθπο 80 
65.02.01.07 Ταιφζπξεο αλνηγφκελεο, ηεηξάθπιιεο, κε δχν θχιια 

ζηαζεξά θαη έλα θηλεηφ, κε ζηαζεξφ θεγγίηε 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6506 
 

ΔΤΡΧ   Δθαηφλ πελήληα  ( 150,00 )   
 

Άπθπο 81 
   

65.17  Ταινζηάζηα αινπκηλίνπ κεκνλσκέλα  
  

 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 ΔΣΔΠ 
03-08-03-00 "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ". 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
65.17.01 Ταινζηάζηα κνλφθπιια, αλνηγφκελα πεξί θαηαθφξπθν ή νξηδφληην 

άμνλα 

 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6519 
 

 ΔΤΡΧ    Γηαθφζηα  ( 200,00 )    

   

Άπθπο 82 
65.17.04 Ταινζηάζηα δίθπιια, κε ή ρσξίο ζηαζεξφ θεγγίηε, αλνηγφκελα πεξί 

θαηαθφξπθν ή νξηδφληην άμνλα 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6522 
 

 ΔΤΡΧ   Δθαηφλ ελελήληα ( 190,00 )   
 

Άπθπο 83 
 
65.17.06 Ταινζηάζηα δίθπιια, κε ην έλα ή θαη ηα δχν θχιια ζπξφκελα 

(επάιιεια), κε ή ρσξίο ζηαζεξφ θεγγίηε 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6524 
 

 ΔΤΡΧ   Δθαηφλ ηξηάληα πέληε ( 135,00 )   
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ΟΜΑΓΑ  Σ: ΔΠΔΝΓΤΔΗ 
 

 
 

 

 ΑΡΜΟΛΟΓΖΜΑΣΑ - ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ  
 

 
Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 71 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη 
αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

α) ηηο 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. 

-  Ζ απνθνπή κεγάισλ εμνρψλ ηεο ππνθείκελεο ζηξψζεο 
- Ζ χγξαλζε ηεο επηθάλεηαο, 
- Ζ πξνζηαζία παξαθείκελσλ θαηαζθεπψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπο κεηά ην 

πέξαο ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ε επηθάιπςε αγσγψλ κε νηθνδνκηθφ ραξηί. 
- Ζ δηακφξθσζε ηάθσλ δπγίζκαηνο, θαηαθφξπθσλ νδεγψλ, μχιηλσλ 

νδεγψλ νξηνζέηεζεο θελψλ θαη νξίσλ θιπ. 

γ) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη , εθηφο αλ αλαθέξεηαη ξεηά 
ζηελ πεξηγξαθή ηνπο, ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη πιηθά): 

- Δπάιεηςε ηεο επηθάλεηαο κε εγθεθξηκέλν ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ   
- Σνπνζέηεζε πιεγκάησλ ή ζθειεηψλ ππνδνρήο επηρξηζκάησλ νηνπδήπνηε 

ηχπνπ, 

δ) 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). 

 
Άπθπο 84 

 
71.46  Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά επί πιεγκάησλ κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7146  
 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά επί πιεγκάησλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην 
έδαθνο θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 4,00 m, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ 
παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ", κε αζβεζηνθνλίακα 1:2, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, εθ ησλ 
νπνίσλ ε πξψηε κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:2 ησλ 150 kg ηζηκέληνπ, νη δε δχν 
άιιεο κε αζβεζηνθνλίακα 1:2 ή καξκαξνθνλίακα 1:2 ησλ 150 kg ηζηκέληνπ.  
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Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν 
εμνπιηζκφ, εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 
κεηαιιηθφ πιέγκα.  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

ΔΤΡΧ Γψδεθα θαη ελελήληα  ιεπηά ( 12,90 )   
 
 
 
 
 

 ΔΠΗΣΔΓΑΔΗ  

 

Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 72 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη 
αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

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

- Σα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα (θνξθηάδεο, ινχθηα, 
πιατλέο θαηαιήμεηο θιπ.). 

- Οη δηακφξθσζε δηφδσλ ζσιελψζεσλ, κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θιπ. 

- Ζ ζθξάγηζε ησλ απνιήμεσλ ησλ θνξθηάδσλ. 

- Ζ ζηεξέσζε  ησλ θεξακηδηψλ (ζπλήζσο βπδαληηλψλ), ησλ θνξθηάδσλ 
θιπ., κε ζχξκα απφ ζθιεξφ ράιπβα, αλνμείδσηα ή γαιβαληζκέλα 
άγθηζηξα,  απηνδηαηξπνχκελεο, γαιβαληζκέλα θαξθηά θιπ. 

- Σν θνλίακα ζθξάγηζεο ησλ θάησ απνιήμεσλ ζηέγεο θαη θνξθηάδσλ 
(νηαζδήπνηε ζχλζεζεο), ζηελ πεξίπησζε ελ μεξψ θαηαζθεπήο 
επηθεξάκσζεο 

- Ζ ελδερφκελε ηνπνζέηεζε αλνμείδσησλ 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 ζηεγάλσζή 
αξκψλ απνιήμεσλ θαπλνδφρσλ θιπ., 

- Σα θνληάκαηα θάζε κνξθήο ζηελ πεξίπησζε θνιπκβεηήο θαηαζθεπήο θαη 
ηα αληίζηνηρα πξφζκηθηα απηψλ. 

β)  ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ επηθεξακψζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη (εθηφο αλ 
αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ) ε ηνπνζέηεζε θχιισλ 
ραιθνχ,  γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο ή ειεθηξνζηαηηθά βακκέλνπ αινπκηλίνπ. 

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. 

 

Άπθπο 85 
 
 

72.16  Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα ξσκατθνχ ηχπνπ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7211  
 

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 ". 
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πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνχκελσλ ηχπσλ θεξακηδηψλ, ήισλ, 
ζχξκαηνο γαιβαληζκέλνπ θαη ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg επί ηφπνπ, ηα 
ηθξηψκαηα θαη 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 
 
 

ΔΤΡΧ    Δίθνζη ηξία θαη πελήληα  ιεπηά ( 23,50 )   
 
 

 
 

 ΔΠΗΣΡΧΔΗ - ΔΠΔΝΓΤΔΗ  
 

 
Άπθπο 86 
 
73.31.03 Δπελδχζεηο κε πιαθίδηα εθπαισκέλα ή νμχκαρα  20x10 cm, θνιιεηά. 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7331 
 

ΔΤΡΧ    αξάληα πέληε ( 45,00 )   
 
 

Άπθπο 87 
 

73.33 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7331  
 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, έγρξσκα, 
πδαηναπνξξνθεηηθφηεηαο 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. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
73.33.03 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 40x40 cm 

 

ΔΤΡΧ      Σξηάληα έμη ( 36,00 )   

Άπθπο 88 
 
73.76  Αληηνιηζζεηηθφ ειαζηηθφ παξέκβιεκα καξκάξηλσλ βαζκίδσλ 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7396  
 

Αληηνιηζζεηηθφ ειαζηηθφ παξέκβιεκα καξκάξηλσλ βαζκίδσλ εζσηεξηθψλ ή 
εμσηεξηθψλ ρψξσλ, ζε ππάξρνπζα εγθνπή, δηαηνκήο 10x10 mm θαη πάρνπο 3 
mm, πνπ ηνπνζεηείηαη αθξηβψο ζηηο δηαζηάζεηο ηεο εγθνπήο (θξαθαξηζηφ) κε 
ηζρπξή θφιια, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. Yιηθά θαη κηθξνυιηθά επί 
ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζηεξέσζεο, επζπγξάκκηζεο. 
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Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ.) 
 

ΔΤΡΧ Πέληε  θαη εμήληα  ιεπηά ( 5,60 )   
 
 

Άπθπο 89 
 

73.92 Καηαζθεπή βηνκεραληθνχ δαπέδνπ κε πζηεξφρπην ζθπξφδεκα ειαρίζηνπ πάρνπο 
8 cm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7373.1 
 

Καηαζθεπή εγρξψκνπ βαξέσο ηχπνπ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ, κεηά ηεο 
απαηηνχκελεο ππνβάζεσο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ειαρίζηνπ πάρνπο 8 cm ή 
ηλνπιηζκέλε θνλία (κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ), θαη ηνπ αληίζηνηρνπ πεξηζσξίνπ, 
κε ζκχξηδα ή ραιαδηαθή άκκν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.  
Πεξηιακβάλνληαη:  

α)  Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C16/20, νπιηζκέλνπ κε δνκηθφ 
πιέγκα θαηεγνξίαο B500C, ειαρίζηνπ πάρνπο 8 έσο 10 cm ζηα ζεκεία 
απνξξνήο θαη 10 έσο 12 cm ζηηο θνξπθέο θαη εθαξκνγή ζηηο πεξηκεηξηθά 
ησλ ππαξρφλησλ θξεαηίσλ επνμεηδηθνχ πιηθνχ ζπγθφιιεζεο ηνπ λένπ 
ζθπξνδέκαηνο κε ην παιαηφ.  

β)  Δμνκάιπλζε ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε πήρε (δνλεηηθφ ή θνηλφ).  

γ)  πκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ιείαλζε ηεο επηθαλείαο ηνπ κε ρξήζε 
ζηξνθείνπ (ειηθφπηεξν), ζπγρξφλσο κε ηελ επίπαζε κε κίγκα απνηεινχκελν 
ζε πνζνζηφ 60% πεξίπνπ απφ ραιαδηαθή άκκν θαη 40% απφ ηζηκέλην, 
πιαζηηθνπνηεηέο θαη ρξσζηηθέο νπζίεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

δ)  Πξφζζεηε επεμεξγαζία επηθαλεηαθήο ζθιήξπλζεο πάρνπο 3 mm, κε ηελ 
ρξήζε κίγκαηνο ιεπηνθφθθσλ αδξαλψλ απφ ραιαδηαθά πεηξψκαηα (quartz) 
θαη πξνζκίθησλ.  

ε)  Γηακφξθσζε αξκψλ κε θνπή εθ ησλ πζηέξσλ κε αξκνθφθηε, πιάηνπο 3 - 4 
mm, θαη ζε βάζνο 15 mm πεξίπνπ, ζε θάλλαβν 5 έσο 6 m θαη πιήξσζε 
απηψλ κε ειαζηνκεξέο πιηθφ.  

ζη)  πληήξεζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο επί επηά εκέξεο ηνπιάρηζηνλ, κε θάιπςε 
απηήο κε λάηινλ.  

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία θαηαζθεπήο, δηακφξθσζεο, ζπληήξεζεο, πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο επεμεξγαζκέλνπ δαπέδνπ 
 

ΔΤΡΧ Δίθνζη νρηψ ( 28,00 )   
 
  

Άπθπο 90 
 

73.98  Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε κνθέηα 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7398  
 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε ηάπεηα απφ ζπλζεηηθέο ίλεο (κνθέηα) επηθνιινχκελε κε 
εηδηθή θφιια ζε ιείν, επίπεδν, θαζαξφ θαη ζηεγλφ ππφζηξσκα, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-06-01 "Γάπεδα κε κνθέηα". 
Πεξηιακβάλνληαη ε κνθέηα, ε εηδηθή θφιια θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο,  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

ΔΤΡΧ Δίθνζη θαη είθνζη  ιεπηά ( 20,20 )     
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  ΔΠΗΣΡΧΔΗ ΜΔ ΜΑΡΜΑΡΟ  
  

 
Άπθπο 91 
 
74.30  Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο καξκάξνπ 

 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο καξκάξνπ, νξζνγσληζκέλεο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο 
ιίζνπο". 
 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί 
ηφπνπ, ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά 
θνληάκαηα  ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, 
αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνχ  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
 

Oι τιμέρ τος παπόντορ άπθπος αναυέπονται σε μάπμαπο πποέλεςσηρ Βέποιαρ, 
λεςκό, εξαιπετικήρ ποιότητορ (extra) 

 
74.30.09 Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο καξκάξνπ ζθιεξνχ έσο εμαηξεηηθά ζθιεξνχ, 

πάρνπο 2 cm, ζε αλαινγία έσο 5 ηεκάρηα αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7441  
 

ΔΤΡΧ   Δλελήληα έμη ( 96,00 )    
 
 

 

  ΛΟΗΠΑ ΜΑΡΜΑΡΗΚΑ  
  

 
Άπθπο 92 
 
75.01  Καηψθιηα θαη πεξηδψκαηα (κπνξληνχξεο) επηζηξψζεσλ απφ κάξκαξν  

 

Καηψθιηα θαη πεξηδψκαηα (κπνξληνχξεο) επηζηξψζεσλ απφ κάξκαξν, ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 
 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί 
ηφπνπ, ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά 
θνληάκαηα  ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, 
αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνχ  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
 

Oι τιμέρ τος παπόντορ άπθπος αναυέπονται σε μάπμαπο πποέλεςσηρ Βέποιαρ, 
λεςκό, εξαιπετικήρ ποιότητορ (extra) 

 

75.01.04 Καηψθιηα απφ κάξκαξν ζθιεξφ έσο εμαηξεηηθά ζθιεξφ, πάρνπο 3 
cm θαη πιάηνπο 11 - 30 cm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7508  
 

ΔΤΡΧ   Δθαηφλ έμη ( 106,00 )      
 

Άπθπο 93 
 
75.11  Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ κάξκαξν 

 

Πεξηζψξηα (ζνβαηεπηά) απφ καξκάξνπ πιάηνπο έσο 10 cm , ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 
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Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί 
ηφπνπ, ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά 
θνληάκαηα  ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, 
αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνχ  
 

Oι τιμέρ τος παπόντορ άπθπος αναυέπονται σε μάπμαπο πποέλεςσηρ Βέποιαρ, 
λεςκό, εξαιπετικήρ ποιότητορ (extra) 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ.)  
 

75.11.02 νβαηεπηά απφ κάξκαξν ζθιεξφ έσο εμαηξεηηθά ζθιεξφ, πάρνπο 2  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7513  
 

ΔΤΡΧ     Γέθα θαη δέθα ιεπηά ( 10,10 )     

Άπθπο 94 
 
75.21  Δπηζηξψζεηο ζηεζαίσλ (πεδνπιηψλ) κε κάξκαξν  

 

Δπηζηξψζεηο ζηεζαίσλ (πεδνπιηψλ) κε κάξκαξν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί 
ηφπνπ, ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά 
θνληάκαηα  ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, κφξθσζεο εγθνπήο 
(πνηακνχ) θάησ απφ ην εμέρνλ άθξν, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη 
θαζαξηζκνχ  
 

Oι τιμέρ τος παπόντορ άπθπος αναυέπονται σε μάπμαπο πποέλεςσηρ Βέποιαρ, 
λεςκό, εξαιπετικήρ ποιότητορ (extra) 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

75.21.04 Δπηζηξψζεηο ζηεζαίσλ κε κάξκαξν ζθιεξφ έσο εμαηξεηηθά 
ζθιεξφ, πάρνπο 2 cm θαη πιάηνπο άλσ ησλ 20 cm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7526  
 

ΔΤΡΧ     Δβδνκήληα ηξία ( 73,00 )   

Άπθπο 95 
 
75.31  Πνδηέο παξαζχξσλ απφ κάξκαξν 

 

Πνδηέο παξαζχξσλ απφ κάξκαξν πιάηνπο έσο 35 cm, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 
 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί 
ηφπνπ, ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά 
θνληάκαηα ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, κφξθσζεο εγθνπήο 
(πνηακνχ) θάησ απφ ην εμέρνλ άθξν, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη 
θαζαξηζκνχ  
Oι τιμέρ τος παπόντορ άπθπος αναυέπονται σε μάπμαπο πποέλεςσηρ Βέποιαρ, 
λεςκό, εξαιπετικήρ ποιότητορ (extra) 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

75.31.04 Πνδηέο παξαζχξσλ απφ ζθιεξφ/εμαηξεηηθά ζθιεξφ κάξκαξν πάρνπο 
3 cm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7534  
 

ΔΤΡΧ     Δλελήληα πέληε ( 95,00 )   

 
 
 
 



ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΚΣΗΡΗΟΤ   - ζει. 32 /41 

Άπθπο 96 
 
75.41  Δπελδχζεηο βαζκίδσλ κήθνπο έσο 2,00 m κε κάξκαξν ιεπθφ 

 

Δπελδχζεηο βαζκίδσλ κήθνπο έσο 2,00 m επζεηψλ ή ινμψλ, κε κάξκαξν ιεπθφ, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο 
ιίζνπο". 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί 
ηφπνπ, ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά 
θνληάκαηα ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, 
αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνχ  
 

Oι τιμέρ τος παπόντορ άπθπος αναυέπονται σε μάπμαπο πποέλεςσηρ Βέποιαρ, 
λεςκό, εξαιπετικήρ ποιότητορ (extra) 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ.) πξφζζηαο αθκήο βαηήξσλ 
 

75.41.01 Δπελδχζεηο βαζκίδσλ κε κάξκαξν πάρνπο 3 / 2 cm 
(βαηήξσλ/κεηψπσλ) 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7541 
 

ΔΤΡΧ    Σξηάληα ελλέα ( 39,00 )   

Άπθπο 97 
 
75.58  θαινκέξηα καξκάξνπ 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7558  
 

θαινκέξηα απφ καξκάξνπ, απνηεινχκελα απφ έλα ηξαπεδνεηδέο ηεκάρην ή απφ 
δχν νξζνγσληθά ηεκάρηα (θιηκαθσηά), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.  
 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ηνπ καξκάξνπ επί ηφπνπ, ηα πιηθά 
ιείαλζεο θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα ζηξψζεσο 
θαη ε εξγαζία θνπήο, ιείαλζεο ή θηελίζκαηνο, ηνπνζέηεζεο, αξκνινγήκαηνο θαη 
θαζαξηζκνχ  
 
Oι τιμέρ τος παπόντορ άπθπος αναυέπονται σε μάπμαπο πποέλεςσηρ Βέποιαρ, 
λεςκό, εξαιπετικήρ ποιότητορ (extra) 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
 

75.58.02 θαινκέξηα απφ κάξκαξν ζθιεξφ πάρνπο 2 cm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7559 
 

ΔΤΡΧ    Γέθα νρηψ ( 18,00 )   
 
 
 

ΟΜΑΓΑ  Ε: ΛΟΗΠΑ, ΣΔΛΔΗΧΜΑΣΑ 
 

   
 

 

 ΤΑΛΟΤΡΓΗΚΑ  
 

 
Άπθπο 98 

 
76.21.01  Γηαθνζκεηηθή έγρξσκε κεκβξάλε θξπζηάιισλ 
ΥΔΣΗΚΟ 76.21 
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Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7621 
 

Δηδηθή δηαθνζκεηηθή έγρξσκε δηαθαλήο ή αδηαθαλήο κεκβξάλε  θξπζηάιισλ, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. Πεξαησκέλε εξγαζία ζηνλ ηφπν πξνκήζεηαο ησλ 
θξπζηάιισλ κε πιηθά θαη κηθξνυιηθά. Ζ επηινγή ησλ ρξσκάησλ ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
 

ΔΤΡΧ Γέθα πέληε θαη πελήληα  ιεπηά ( 15,50 )   
 
 

Άπθπο 99 
 

76.23 Ταινπίλαθεο ππξάληνρνη 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7609.2 
 

Ταινπίλαθεο ππξάληνρνη, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-07-03 
"Ππξάληνρνη παινπίλαθεο - Ππξάληνρνη ηνίρνη κε παιφηνπβια",  νπιηζκέλνη κε 
ραιχβδηλν πιέγκα βξφρνπ 10x10 mm πάρνπο 0,6 mm, κήθνπο άλσ ηνπ 1,00 m. 
Πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε ζηνλ κεηαιιηθφ ζθειεηφ κέζσ εηδηθψλ άθαπζησλ 
παξεκβπζκάησλ. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

 

76.23.03 Ταινπίλαθεο ππξάληνρνη θαηεγνξίαο G60 
(αληίζηαζε ζηελ θσηηά 60 min) 
 

ΔΤΡΧ    Γηαθφζηα πέληε ( 205,00 )   
 

Άπθπο 100 
 

76.25  Ταινπίλαθεο αζθαιείαο SECURIT πάρνπο 10 mm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7609.2 
 

Ταινπίλαθεο αζθαιείαο SECURIT, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-
07-02 "Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ", απινί δηαθαλείο, πάρνπο 10 mm, 
νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιήξσο ηνπνζεηεκέλνη κε ειαζηηθά πεξηβιήκαηα, 
ζηιηθφλε θαη αλνμείδσηεο βίδεο. Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ,  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
 

ΔΤΡΧ  Δθαηφλ εμήληα νρηψ ( 168,00 )   
 
 

Άπθπο 101 
 

76.27 Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7609.2 
 

Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο, απινί ή 
πνιιαπινί (LAMINATED), νπνησλδήπνηε 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) 
 
76.27.02 Γηπινί παινπίλαθεο ζπλνιηθνχ πάρνπο 22 mm, (θξχζηαιιν 5 mm, 

θελφ 12 mm, θξχζηαιιν 5 mm)  
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ΔΤΡΧ     Πελήληα ηέζζεξα ( 54,00 )   
 

Άπθπο 102 
 
76.35  Ταιφζπξεο απφ θξχζηαιιν ηχπνπ Securit 

 

Yαιφζπξεο αζθαιείαο απφ θξχζηαιιν ηχπνπ SECURIT, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-09-00 "Ταιφζπξεο απφ γπαιί αζθαιείαο", κε ηνπο 
κεληεζέδεο, ηνπο κεραληζκνχο, ην θιείζξν, ηελ ζνχζηα δαπέδνπ, ηηο ρεηξνιαβέο 
θαη ινηπά εμαξηήκαηα απφ επηρξσκησκέλν νξείραιθν θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο 
θαηαζθεπήο θαη ηνπνζέηεζεο,  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

76.35.02 Mνλφθπιιεο απφ θξχζηαιιν πάρνπο 10,0 mm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7626.2  
 

ΔΤΡΧ    Γηαθφζηα νγδφληα ( 280,00 )   
 
 

Άπθπο 103 
 

76.35.04 Γίθπιιεο απφ θξχζηαιιν πάρνπο 10,0 mm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7627.2  
 

ΔΤΡΧ    Γηαθφζηα πελήληα ( 250,00 )   
 

 
 

 

 

  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 πξνθχςεη 
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθφιιεησλ 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)  Όηαλ 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) Δθίζηαηαη 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 
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Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο 
ηηκέο κνλάδαο.  

 
Άπθπο 104 

 
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 Έμη θαη εβδνκήληα  ιεπηά ( 6,70 )   

 
 
Άπθπο 105 

 
77.71 Δθαξκνγή επί μχιηλσλ επηθαλεηψλ βεξληθνρξψκαηνο βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηε 

ελφο ε δχν ζπζηαηηθψλ  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7771  
 

Βεξληθνρξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
03-10-05-00 "Υξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ". 
Απφμεζε, αζηάξη, μεξφδηαζκα, ζπαηνπιάξηζκα, ζηνθαξίζκαηα, 
ςηινζηνθαξίζκαηα, δηάζηξσζε αιθπδηθνχ ππνζηξψκαηνο ή ππνζηξψκαηνο δχν 
ζπζηαηηθψλ θαη δηάζηξσζε βεξληθνρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη 
εξγαζία.  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
77.71.03 Βεξληθνρξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ κε βεξληθφρξσκα δχν 

ζπζηαηηθψλ βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ. 
 

ΔΤΡΧ Γέθα πέληε θαη εβδνκήληα  ιεπηά ( 15,70 )   
 

Άπθπο 106 
 
77.80 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) 
 

77.80.01 Δζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο 
ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 
 

ΔΤΡΧ    Δλλέα  ( 9,00 )     
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Άπθπο 107 
 

77.80.02 Δμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξελην-
αθξηιηθήο βάζεσο. 
 

ΔΤΡΧ     Γέθα θαη δέθα ιεπηά ( 10,10 )   
 

Άπθπο 108 
 
77.84 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ γπςνζαλίδσλ κε ρξψκα πδαηηθήο δηαζπνξάο 
 αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο λεξνχ 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7786.1  
 

Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ γπςνζαλίδσλ κε ρξψκα πδαηηθήο δηαζπνξάο αθξπιηθήο 
ή βηλπιηθήο ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ". 
Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, εθαξκνγή εηδηθήο γάδαο ζηηο ζπλαξκνγέο ησλ 
γπςνζαλίδσλ, αζηάξσκα κε πιηθφ έκθξαμεο ησλ πφξσλ ηεο γπςνζαλίδαο (γηα 
ηελ κείσζε ηεο απνξξνθεηηθφηεηάο ηεο) θαη δηάζηξσζε δχν ζηξψζεσλ 
ρξψκαηνο αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο. Τιηθά επί ηφπνπ 
ηνπ έξγνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 
77.84.02 Με ζπαηνπιάξηζκα ηεο γπςνζαλίδαο 

 

ΔΤΡΧ Γψδεθα θαη ζαξάληα ιεπηά ( 12,40 )   
  

 
 

  ΓΗΑΚΟΜΖΔΗ - ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ  

 
Άπθπο 109 
 
78.05  Γπςνζαλίδεο 

Γπςνζαλίδεο νηνπδήπνηε ζρήκαηνο, πιάηνπο θαη κήθνπο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 520, κε 
ζήκαλζε CE, γηα ηελ επέλδπζε ηνίρσλ ή άιισλ επηθαλεηψλ πιήλ ςεπδνξνθψλ, 
εκβαδνχ εηνίκνπ θχιινπ άλσ ησλ 0.72 m2, επί ζθειεηνχ ή κε (ν ηπρφλ ζθειεηφο 
ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο).  
πκπεξηιακβάλνληαη πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
ηνπνζεηήζεσο.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδσλ εκβαδνχ εηνίκνπ 
θχιινπ κηθξφηεξνπ απφ  0.72 m2, νη ηηκέο ησλ άξζξσλ 78.05.01.εσο 78.05.12 
πξνζαπμάλνληαη κε ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.05.13. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
78.05.01 Γπςνζαλίδεο θνηλέο, επίπεδεο, πάρνπο 12,5 mm 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7809 
 

ΔΤΡΧ     Γέθα ηξία ( 13,00 )    
 

Άπθπο 110 
 
78.05.04 Γπςνζαλίδεο αλζπγξέο, επίπεδεο, πάρνπο 12,5 mm 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7809 
 

ΔΤΡΧ     Γέθα πέληε θαη πελήληα  ιεπηά ( 15,50 )   
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Άπθπο 111 
 
78.30 Φεπδνξνθή δηαθνζκεηηθή, επηζθέςηκε, θσηηζηηθή 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7809 
 

Φεπδνξνθή δηαθνζκεηηθή, επηζθέςηκε, θσηηζηηθή, απφ έηνηκεο πιάθεο 
ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ αλαξηεκέλε απφ ππάξρνληα ζθειεηφ, ζε 
νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, θαη νηνπδήπνηε ζρεδίνπ, ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-10-01 "Φεπδνξνθέο κε γπςνζαλίδεο".  
 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
  

α)  Ζ ξχζκηζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ζθειεηνχ αλάξηεζεο γηα ηελ 
εμαζθάιηζε πιήξνπο επηπεδφηεηαο θαη νξηδνληίσζεο ηεο ςεπδνξνθήο.  

β)  Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ εκθαλψλ ή κε, ζηνηρείσλ ζηήξημεο ησλ 
πιαθψλ θαη ηειεησκάησλ ηεο ςεπδνξνθήο, απφ αλνδησκέλν αινπκίλην, 
θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο  

γ)  Ζ  πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ κε ή ρσξίο παηνχξα, απφρξσζεο 
ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 

δ) Οη ππνδνρέο ηνπνζέηεζεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο ηνπνζεηεκέλεο ςεπδνξνθήο 
 

78.30.01 Φεπδνξνθή απφ πιάθεο νξπθηψλ ηλψλ πάρνπο 15 έσο 20 mm, 
δηαζηάζεσλ 600x600 mm ή 625x625 mm 
 

ΔΤΡΧ    Δίθνζη πέληε θαη ελελήληα  ιεπηά ( 25,90 )  

 
Άπθπο 112 
 
78.34  Φεπδνξνθή ηζφπεδε απφ γπςνζαλίδεο 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7809 
 

Φεπδνξνθή ηζφπεδε, δηαθνζκεηηθή, επηζθέςηκε, θσηηζηηθή, απφ εληαίεο έηνηκεο 
θνηλέο ή αλζπγξέο ή ππξάληνρεο ιείεο γπςνζαλίδεο πάρνπο 12,5 mm, 
νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ ζε θαηάιιειν ππάξρνληα θξπθφ ζθειεηφ αλάξηεζεο, 
ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, θαη νηνπδήπνηε ζρεδίνπ, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-10-01 "Φεπδνξνθέο κε 
γπςνζαλίδεο".  
 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:  

α)  Ζ ξχζκηζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ζθειεηνχ αλάξηεζεο γηα ηελ 
εμαζθάιηζε πιήξνπο επηπεδφηεηαο θαη νξηδνληίσζεο ηεο ςεπδνξνθήο.  

β)  Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ εκθαλψλ ή κε, ζηνηρείσλ ζηήξημεο ησλ 
πιαθψλ θαη ηειεησκάησλ ηεο ςεπδνξνθήο, απφ αλνδησκέλν αινπκίλην, 
θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο  

γ)  Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ κε ή ρσξίο παηνχξα, απφρξσζεο 
ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 

δ) Οη ππνδνρέο ηνπνζέηεζεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ηνπνζεηεκέλεο ςεπδνξνθήο 
 

ΔΤΡΧ    Δίθνζη δχν θαη πελήληα  ιεπηά ( 22,50 )   

 
Άπθπο 113 
 
78.35  Φεπδνξνθή αληζφπεδε απφ γπςνζαλίδεο 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7809 
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Φεπδνξνθή αληζφπεδε, δηαθνζκεηηθή, επηζθέςηκε, απφ θνηλέο, αλζπγξέο ή 
ππξάληνρεο γπςνζαλίδεο πάρνπο 12,5 mm, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ θαη 
ζρεδίνπ, ζε ππάξρνληα θξπθφ αληζφπεδν ζθειεηφ αλάξηεζεο, ζε νπνηνδήπνηε 
χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-10-
01 "Φεπδνξνθέο κε γπςνζαλίδεο".  
 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:  

α)  Ζ ξχζκηζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ζθειεηνχ αλάξηεζεο γηα ηελ 
εμαζθάιηζε πιήξνπο επηπεδφηεηαο θαη νξηδνληίσζεο ηεο ςεπδνξνθήο.  

β)  Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ εκθαλψλ ή κή, ζηνηρείσλ ζηήξημεο ησλ 
πιαθψλ θαη ηειεησκάησλ ηεο ςεπδνξνθήο, απφ αλνδησκέλν αινπκίλην  

γ)  Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ κε ή ρσξίο παηνχξα, απφρξσζεο 
ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 

δ) Οη ππνδνρέο ηνπνζέηεζεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ηνπνζεηεκέλεο ςεπδνξνθήο 
 

ΔΤΡΧ Δίθνζη ηέζζεξα θαη εβδνκήληα  ιεπηά ( 24,70 )   

 
Άπθπο 114 
 
78.40  Πξνζαχμεζε ηηκήο ςεπδνξνθψλ γηα θάζε επηπιένλ ζηξψζε γπςνζαλίδαο 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7809 
 

Πξνζαχμεζε ηηκήο γηα θάζε επηπιένλ ζηξψζε γπςνζαλίδαο ηνπ άξζξνπ 
Ν52.11.5.  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ηνπνζεηεκέλεο ςεπδνξνθήο 
 

ΔΤΡΧ Δπηά θαη ελελήληα  ιεπηά ( 7,90 )   

 
Άπθπο 115 
 
78.50  Φεπδνξνθή απφ ζπκπαγείο ή δηάηξεηεο κεηαιιηθέο πιάθεο 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7809 
 

Φεπδνξνθή επίπεδε δηαθνζκεηηθή, επηζθέςηκε απφ ζπκπαγείο ή δηάηξεηεο 
κεηαιιηθέο πιάθεο δηαζηάζεσλ 600x600x20 mm, πνπ ζηεξεψλνληαη ζε 
ππάξρνληα θξπθφ ή εκθαλή ζθειεηφ αλάξηεζεο, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην 
δάπεδν εξγαζίαο, νηνπδήπνηε ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-
07-10-02 "Ζρναπνξξνθεηηθέο ςεπδνξνθέο". 
 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α)  Ζ ξχζκηζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο ζθειεηνχ αλάξηεζεο γηα ηελ 
εμαζθάιηζε πιήξνπο επηπεδφηεηαο θαη νξηδνληίσζεο ηεο ςεπδνξνθήο.  

β)  Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζε εκθαλή ζεκεία (αξκνί, πέξαο ςεπδνξνθήο 
θ.ιπ.), εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ πξνβακκέλε ζηξαληδαξηζηή ιακαξίλα πάρνπο 
1,5 mm νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ (πη, γσλία θ.ιπ.)  

γ)  Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνπκπσηψλ ή επηθαζήκελσλ έηνηκσλ 
κεηαιιηθψλ πιαθψλ απφ αινπκίλην ή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 0,45 
mm νηνπδήπνηε ζρεδίνπ θαη ρξψκαηνο. 

       Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ηνπνζεηεκέλεο ςεπδνξνθήο 
 

ΔΤΡΧ αξάληα πέληε ( 45,00 )   
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 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 ελζσκαησκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν 
πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 

(δ) Δθίζηαηαη 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.  

 
Άπθπο 116 

 
79.11 Δπηζηξψζεηο κε ειαζηνκεξείο κεκβξάλεο 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7912  
 

Δπίζηξσζε κε ειαζηνκεξή κεκβξάλε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-
06-01-01 "ηεγαλνπνίεζε δσκάησλ θαη ζηεγψλ κε αζθαιηηθέο κεκβξάλεο". 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ, ν επηκειήο θαζαξηζκφο 
ηεο επηθάλεηαο εθαξκνγήο, ε επάιεηςε κε ζεξκή νμεηδσκέλε αζθαιηφθνιια, ε 
αιιεινθάιπςε ησλ γεηηνληθψλ ισξίδσλ ηεο ζηξψζεο θαηά 15 cm θαη ε 
ζεξκνθφιιεζε ζηηο απνιήμεηο (άθξα), ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ζσιελψζεσλ, 
θαζψο θαη ζηηο αθκέο, γσλίεο θαη ζπλαξκνγέο, θαη απνιήμεηο.   
Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηφκελεο επηθαλείαο  
 

79.11.03 Μεκβξάλε αζθαιηηθήο βάζεσο κε επίζηξσζε πξνζηαζίαο απφ 
θχιιν αινπκηλίνπ, πάρνπο 0,08 mm 
 

ΔΤΡΧ     Γψδεθα θαη ζαξάληα  ιεπηά ( 12,40 )   

 
 
Άπθπο 117 

 
79.12.03  Διαζηνκεξήο επαιεηθφκελε πνιπνπξεζαληθή κεκβξάλε 
σεηικό 79.12 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7912  
 

Γηα ηελ πγξνκφλσζε δαπέδσλ γίλεηαη αξρηθά θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο, 
επάιεηςε κε επνμεηδηθφ αζηάξη πδαηνδπαιηηφ ζε m2 0,2 kg/ m2 θαη ζηελ ζπλέρεηα 
επάιεηςε ηεο πνιπνπξεζαληθήο κεκβξάλεο ζε δχν ζηξψζεηο κε θαηαλάισζε 
0,75 kg/ m2 /ζηξψζε,  ήηνη πιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 
 

                  ΔΤΡΧ         Γέθα έμη  ( 16,00 ) 

 
Άπθπο 118 

 
79.15 Γεσπθάζκαηα κε πθαληά 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7914 
 

ηξψζεηο γεσπθάζκαηνο δηαρσξηζκνχ ή πξνζηαζίαο, κε πθαληνχ, ζε 
νπνηεζδήπνηε ζέζεηο ηεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηφκελεο επηθαλείαο. 
 
79.15.02 Γεσυθαζκα κε πθαληφ βάξνπο 155 gr/m2 

 

ΔΤΡΧ Γχν θαη εβδνκήληα  ιεπηά ( 2,70 )   

 
Άπθπο 119 
 
79.16 Φξάγκαηα πδξαηκψλ απφ ζπλζεηηθά πιηθά 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7914 
 

Γεκηνπξγία θξάγκαηνο πδξαηκψλ κε δηάζηξσζε θχιισλ ζπλζεηηθψλ πιηθψλ, ζε 
νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ.  
Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηφκελεο επηθαλείαο. 
 
79.16.02 Με πδξνπεξαηή ζπλζεηηθή ιηλάηζα 

 

ΔΤΡΧ       Δβδνκήληα  πέληε ιεπηά ( 0,75 )   

 
Άπθπο 120 

 
79.36  Πιήξσζε νξηδνληίσλ θαη θαηαθφξπθσλ αξκψλ δηαζηνιήο κε ειαζηνκεξέο 

πνιπζνπιθηδηθφ πιηθφ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7936 
 

Πιήξσζε νξηδνληίσλ θαη θαηαθφξπθσλ αξκψλ δηαζηνιήο, πιάηνπο έσο 25 mm 
θαη ειάρηζηνπ βάζνπο 5 έσο 8 mm, νπνησλδήπνηε δνκηθψλ ζηνηρείσλ, κε 
ειαζηνκεξέο πνιπζνπιθηδηθφ πιηθφ δχν ζπζηαηηθψλ 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, ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 08-05-02-05 "θξάγηζε αξκψλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα κε 
ειαζηνκεξή πιηθά". 
ηελ πεξίπησζε αξκνχ πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 25 mm, ε παξνχζα ηηκή 
κνλάδνο πξνζαξκφδεηαη αλαινγηθά.  
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ.) αξκνχ 
 

ΔΤΡΧ      Γέθα έμη θαη νγδφληα  ιεπηά ( 16,80 )   

 
 
Άπθπο 121 

 
79.45  Θεξκηθή απνκφλσζε νξνθψλ θαη δαπέδσλ κε θχιια δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο 

πάρνπο 50 mm 
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Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7934  
 

Θεξκνκφλσζε νξνθψλ θαη δαπέδσλ κε πιάθεο κνλσηηθνχ πιηθνχ, κε θχιια 
δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο, ρσξίο ζηεξέσζε απηψλ. 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. 

 

ΔΤΡΧ     Γέθα ηέζζεξα ( 14,00 )   
 
 

Άπθπο 122 
 
 

79.47 Θεξκνκφλσζε ηνίρσλ κε πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε 
πάρνπο 50 mm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7934  
 

Θεξκνκφλσζε ηνίρσλ, νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο κε πιάθεο απφ αθξψδε 
εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm, κε ή ρσξίο ζηεξέσζε απηψλ. Τιηθά επί 
ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
03-06-02-02 "Θεξκνκφλσζε εμσηεξηθψλ ηνίρσλ". 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 
 

ΔΤΡΧ Έληεθα θαη νγδφληα  ιεπηά ( 11,80 )   

 
Άπθπο 123 
 
79.55  Θεξκφ-ερνκφλσζε κε πιάθεο νξπθηνβάκβαθα πάρνπο 50 mm 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7934  
 

Θεξκνκφλσζε - ερνκφλσζε, νξνθψλ, δαπέδσλ, ηνίρσλ, θιπ. κε πιάθεο 
νξπθηνβάκβαθα πάρνπο 50 mm, ππθλφηεηαο 80 kg/m3, κε ή ρσξίο ζηεξέσζε 
απηψλ, ήηνη πιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 03-06-02-02 "Θεξκνκφλσζε εμσηεξηθψλ ηνίρσλ". 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

 

                  ΔΤΡΧ         Γέθα ηέζζεξα ( 14,00 )   
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ΔΡΓΟ : ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΥΡΗΗ 

ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Ι.Δ.Ν.Ν.Φ. Δ ΚΣΙΡΙΟ ΓΗΜΟΣΙΚΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΩΓΔΙΟΤ 

 

3.ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣΙΚΗ ΔΝΙΥΤΗ 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 
 

 
I. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
1.1 ηηο ηηκέο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο ηειεησκέλεο 

εξγαζίαο θαη πνπ ηζρύνπλ εληαία γηα όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ ζηε 

πεξηνρή ηνπ ππόςε έξγνπ, αλεμάξηεηα από ηε ζέζε θαη ηελ έθηαζε απηώλ 

πεξηιακβάλνληαη : 

 

α. Οιεο νη δαπάλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηθεθαιίδα, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ 

παξόληνο θαη ηα ινηπά ηεύρε θαη ζρέδηα, όπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηελ Γηαθήξπμε 

Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ. 

β. Γεληθά θάζε δαπάλε, 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 πξνο 

ην είδνο θαη ηελ απόδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθόηεηα θαη ηνλ αξηζκό ηνπ 

εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ, όπσο θαη ηελ δπλαηόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή όρη 

κεραληθώλ κέζσλ. 

 

1.2 Δηζη ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεύνληαη (γηα απιή δηεπθξίληζε 

ηνπ όξνπ "θάζε δαπάλε") νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

πεξηερόκελν ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ : 

 

α. Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ρξήζεο, απνζήθεπζεο, θύιαμεο, 

επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο όισλ αλεμαίξεηα ησλ πιηθώλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα 

ηα έξγα, κε όιεο ηηο απαηηνύκελεο θνξηνεθθνξηώζεηο θαη ηηο θάζε είδνπο 

κεηαθηλήζεηο, κέρξη ηελ πιήξε ελζσκάησζή ηνπο, εθηόο αλ πεξηγξάθεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

β. Οη δαπάλεο κηζζώλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηώλ, αζθάιηζεο (ζην Ι.Κ.Α., 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, άιινπο εκεδαπνύο θαη αιινδαπνύο αζθαιηζηηθνύο 

Οξγαληζκνύο θαηά πεξίπησζε όπσο απαηηείηαη θ.ι.π.), δώξσλ ενξηώλ, επηδόκαηνο 

αδείαο θιπ, ηνπ θάζε είδνπο επηζηεκνληθνύ θαη δηεπζύλνληνο ην έξγν πξνζσπηθνύ, 

ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ή όρη πξνζσπηθνύ ησλ γξαθείσλ, εξγνηαμίσλ, κεραλεκάησλ, 

ζπλεξγείσλ θιπ εκεδαπνύ ή αιινδαπνύ εξγαδνκέλνπ ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ ή αιινύ 

(εληόο θαη εθηόο ηεο Διιάδνο). 

 

γ. Οη δαπάλεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ αλαδόρνπ, ηελ εμεύξεζε (ελνηθίαζε ή 

αγνξά), νξγάλσζε, δηαξξύζκηζε θιπ ησλ εξγνηαμηαθώλ ρώξσλ, ηηο εγθαηαζηάζεηο 

απηώλ,  ηηο παξνρέο λεξνύ, ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θιπ επθνιηώλ, ηηο ζρεηηθέο 

ζπλδέζεηο, ηελ εγθαηάζηαζε γξαθείσλ αλαδόρνπ θαη  Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο, 

ζύκθσλα κε ηελ ΔΤ θαη ζύκθσλα κε ηνπο ππόινηπνπο όξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

δ. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ παξαπάλσ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

επθνιηώλ. 
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ε. Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε εξγνηαμηαθνύ Δξγαζηεξίνπ θαη ηελ 

εθηέιεζε δνθηκώλ. 

 

ζη. Οη δαπάλεο πιήξνπο θαηαζθεπήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ (πνπ 

πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο δαπάλεο πιηθώλ, εξγαζίαο, κεραλεκάησλ, εγθαηαζηάζεσλ, 

βνεζεηηθώλ έξγσλ θιπ) κε ηηο θνξηνεθθνξηώζεηο θαη κεηαθνξέο κέρξη ηε ζέζε ηεο 

ηειηθήο ελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν). 

 

δ. Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο (κεηαθνξώλ, κεραλεκάησλ θιπ). 

 
ε. Οη δαπάλεο αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πξόιεςεο αηπρεκάησλ, εξγαδνκέλσλ ή 

ηξίησλ ή ηελ πξόιεςε πξόθιεζεο βιαβώλ ζε πξάγκαηα (θηλεηά ή αθίλεηα) ηξίησλ. 

 

ζ. Οη δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ, όπσο απηέο πξνδηαγξάθνληαη ζηα ινηπά 

ηεύρε δεκνπξάηεζεο. 

 

η. Οη δαπάλεο δηάζεζεο,  πξνζθόκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηα έξγα, κέζα ζηηο νπνίεο  πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζώκαηα, ε 

απνζήθεπζε, θύιαμε θαη ε αζθάιηζε απηώλ,  ε επηβάξπλζε γηα ιόγνπο απόζβεζεο, ε 

επηζθεπή θαη ζπληήξεζε, νη γηα νπνηαδήπνηε αηηία εκεξαξγίεο, ε παξαιαβή, 

κεηαθνξά επί ηόπνπ  θαη επηζηξνθή απηώλ, νη  άγνλεο κεηαθηλήζεηο ηνπο, ηα 

απαηηνύκελα θαύζηκα, ιηπαληηθά θιπ. 

 

ηα. Οη δαπάλεο παξαγσγήο, θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο κε ή ρσξίο πξνζσξηλέο 

απνζέζεηο κέρξη ηε ζέζε ρξεζηκνπνίεζεο θάζε είδνπο πιηθώλ ιαηνκείσλ, νξπρείσλ, 

θιπ, εθηόο αλ πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

ηβ. Οη δαπάλεο θαζπζηεξήζεσλ, κεησκέλεο απόδνζεο κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνύ, 

εθηέιεζε ησλ έξγσλ κε κεζνδνινγία ρακειήο παξαγσγηθόηεηαο θιπ, ιόγσ ησλ 

εκπνδίσλ πνπ εηζάγεη ε εμαζθάιηζε ηεο ππάξρνπζαο θπθινθνξίαο θαηά ηελ 

θαηαζθεπή, ζε ζπλδπαζκό κε ηε θαηά θάζεηο εθηέιεζε ησλ έξγσλ, όπσο πξνβιέπεηαη 

από ην πξόγξακκα θαη ηηο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο πξνόδνπ ησλ έξγσλ. 

 

ηγ. Οη ηπρόλ αλαγθαίεο κειέηεο θαη ππνζηήξημεο ησλ θπξίσλ αγσγώλ θαη νρεηώλ 

ΟΚΩ πνπ ζπλαληώληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθζθαθώλ. 

 

ηδ. Οη δαπάλεο θαζπζηεξήζεσλ, ιόγσ πξόζζεησλ εξγαζηώλ θαη ιόγσ ζπκπιεξσκαηηθώλ 

κέηξσλ  έξγσλ αζθάιεηαο, γηα ηε κε παξαθώιπζε ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο ηεο 

θπθινθνξίαο, όπσο π.ρ. : 

 

I. Οη δαπάλεο ησλ πξνζσξηλώλ γεθπξώζεσλ ζθακκάησλ, πιάηνπο κηθξόηεξνπ ησλ 5,00 

κ πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ θαη 

πεδώλ ζε νδνύο κηθξήο ζεκαζίαο. 

 

ΙΙ. Οη δαπάλεο μύιηλσλ ή κεηαιιηθώλ πεξηθξαγκάησλ, θηλεηώλ ή όρη. 

 
Οη δαπάλεο κεηαθνξάο, πξνζέγγηζεο, απνκάθξπλζεο απηώλ, θαζώο επίζεο θαη ηεο 

θαζεκεξηλήο θάιπςεο ζθακκάησλ κε ζηδεξά θύιια (ιακαξίλεο), όπνπ ηνύην 

απαηηείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη πεδώλ, όπσο θαη 

νπνηνλδήπνηε θαηαζθεπώλ αληηζηήξημεο ησλ πξαλώλ ησλ νξπγκάησλ γηα ιόγνπο 

αζθαιείαο ηεο θπθινθνξίαο θαη ησλ θαηαζθεπώλ. 

 

ηε. Οη εηδηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ΔΤ. 

 
ηζη. Οη δαπάλεο πξνεξγαζίαο επηθαλεηώλ γηα ηηο νπνηεζδήπνηε αζθαιηηθέο 

επηζηξώζεηο επ'απηώλ (παιαηώλ ή λέσλ επηθαλεηώλ) όπσο π.ρ. πηθνύληζκα, 

ζθνύπηζκα, θαζαξηζκόο, άξζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ πνπ παξάγνληαη από ηηο 

παξαπάλσ εξγαζίεο θιπ (εθηόο αλ πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ 

 Σηκνινγίνπ). 
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ηδ. Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκώλ ή νπώλ ζηα ηνηρώκαηα πθηζηακέλσλ θξεαηίσλ, 

αγσγώλ ή ηερληθώλ έξγσλ, γηα ηελ ζύλδεζε αγσγώλ πνπ ζπκβάιινπλ ζ'απηά (εθηόο 

αλ πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ). 

 

ηε. Οη δαπάλεο θαζπζηεξήζεσλ ιόγσ εξγνηαμηαθώλ γεληθά δπζρεξεηώλ, πνπ 

πξνέξρνληαη από θάζε είδνο εγθαηαζηάζεηο θαη δίθηπα εηαηξηώλ θαη Οξγαληζκώλ 

Κνηλήο Ωθειείαο. 

 

ηζ. Οη δαπάλεο ησλ εηδηθώλ κειεηώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ ΔΤ (κειέηεο 

ζύλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θιπ.) 

 

θ. Οη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηνπίνπ θαη ησλ ελ γέλεη κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζύκθσλα κε ηα ινηπά ηεύρε δεκνπξάηεζεο. 

 

θα. Οη δαπάλεο ηνπ θάζε είδνπο δηνδίσλ, επηβαξύλζεσλ ζηα πιηθά από θόξνπο, 

ηέιε, δαζκνύο, εηδηθνύο θόξνπο θιπ. 

 

θβ. Οη δαπάλεο από ηηο θάζε είδνπο αληιήζεηο θαη ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

επηθαλεηαθώλ, ππόγεησλ θαη πεγαίσλ λεξώλ, ζύκθσλα κε ηνπο ινηπνύο όξνπο 

δεκνπξάηεζεο. 

 

θγ. Οη δαπάλεο έθδνζεο αδεηώλ θάζε είδνπο εξγαζηώλ από ηηο αξκόδηεο Αξρέο θαη 

ηνπο Οξγαληζκνύο ή θαη ηηο Δηαηξίεο Κνηλήο Ωθειείαο (ΟΚΩ) (εθηόο αλ 

πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ). 

 

θδ. Οη ππόινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν, όπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζηηο ηζρύνπζεο πγγξαθέο Τπνρξεώζεσλ (ΔΤ, ΣΤ, ΓΤ) θαη ηνπο 

ινηπνύο όξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

 

1.3 ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε δαπάλε θαηά ηελ νπνία 

ελδέρεηαη λα επηβαξπλζεί ν αλάδνρνο γηα ηελ αδηάθνπε εμαζθάιηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρόλησλ απνρεηεπηηθώλ δηθηύσλ όκβξησλ ηεο πεξηνρήο. 

 

1.4 Αλάινγα πξνβιήκαηα θαη ε αληίζηνηρε πξνζνρή ηνπ αλαδόρνπ κε ηηο 

ζπλεπαγόκελεο δαπάλεο, κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ από ηε δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

θαη ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ έρνπλ νξηζκέλνη άιινη αγσγνί θαη ινηπέο 

εγθαηαζηάζεηο ππόινηπσλ δηθηύσλ ΟΚΩ (ΟΣΔ, ΓΔΗ θιπ.) Καη νη δαπάλεο απηέο 

πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ζηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

1.5 ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηό γηα 

γεληθά έμνδα θιπ γηα πάζεο θύζεο βάξε ή ππνρξεώζεηο ηνπ αλαδόρνπ, όπσο θαη γηα 

όθεινο απηνύ, δειαδή γηα ηηο δαπάλεο επηζηαζίαο, ηηο θάζε είδνπο θξαηήζεηο, 

θόξνπο δαζκνύο, αζθάιηζηξα, ηέιε ραξηνζήκνπ, ζπκθσλεηηθώλ, απνδείμεσλ, 

πηζηνπνηήζεσλ πιεξσκώλ, θιπ. ηόθνπο ησλ θεθαιαίσλ, ηηο θάζε είδνπο 

κεηαθηλήζεηο ηνπ εξγαηνηερληθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ, ηηο πξόζζεηεο δαπάλεο 

ιόγσ δπζρεξεηώλ θαη εκπνδίσλ θάζε είδνπο θαηά ηελ εθηέιεζε, ηα δηνηθεηηθά 

έμνδα, ηε ιεηηνπξγία γξαθείσλ, θιπ θαη γεληθά ηα επηζθαιή έμνδα από δπζρέξεηεο 

θάζε είδνπο πνύ έρνπλ ή δελ έρνπλ πξνβιεθζεί. Σν πνζνζηό απηό, εληαίν γηα όιεο 

ηηο εξγαζίεο θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ησλ έξγσλ θαζνξίδεηαη ζε ......... 

................ σο πξνο ηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 
1.6 Ο Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) επί ησλ ηηκνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ 

αλαδόρνπ επηβαξύλεη ηνλ Κύξην ηνπ έξγνπ. 
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ΙΙ. ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
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Άξζξν 124  

ΟΙΚ ΚΠΣ22.22.01Α 

Καζαίξεζε επηθεξακψζεσλ- Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή 

αθεξαίσλ θεξάκσλ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2241) 

Καζαίξεζε επηθεξακψζεσο κε θεξακίδηα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, κε ή ρσξίο θνλίακα, ζε 

νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο. πκπεξηιακβάλεηαη ν θαηαβηβαζκφο θαη ε δηαινγή ησλ 

πιηθψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε. 

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.22 απνδεκηψλνληαη νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ φηαλ 

γίλνληαη κεκνλσκέλα θαη δηαηεξείηαη ην ζηνηρείν ην νπνίν ζπλήζσο επηθαιχπηνπλ (ηνίρνο, 

πιάθα, ππνζηχισκα, νξνθή, δάπεδν θιπ). 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα 
Αλαζεσξείηαη κε  :  ΟΙΚ 2241: 100,00% 

Δπξψ : Έμη θαη Δβδνκήληα ιεπηά € 6,70 
 

Αξζξν 125 ΟΙΚ ΚΠΣ22.51Α 

Καζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνχ μχιηλεο ζηέγεο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-5276) 

Καζαίξεζε θέξνληνο νξγαληζκνχ μχιηλεο ζηέγεο (ζαλίδεο, ηεγίδεο, επηηεγίδεο, 

δεπθηά θάζε ηχπνπ), ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ πξφο θφξησζε ή 

απνζήθεπζε. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα 
Αλαζεσξείηαη κε  :  ΟΙΚ 5276: 100,00% 

Δπξψ : Πελήληα έμη € 56,00 
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Αξζξν 126 ΟΙΚ ΚΠΣ22.04Α 

Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκψλ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2222) 

Καζαίξεζε πιηλζνδνκψλ θάζε είδνπο.  

πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, νη πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο 

θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 

ΔΣΔΠ 14-02-02-01 "Σνπηθή αθαίξεζε ηνηρνπνηίαο κε εξγαιεία ρεηξφο". 

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. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο. 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα 
Αλαζεσξείηαη κε  :  ΟΙΚ 2222: 100,00% 

Δπξψ : Γέθα πέληε θαη Δβδνκήληα ιεπηά € 15,70 
 

Αξζξν 127 ΟΙΚ ΚΠΣ22.15.02.ΜΑ 

Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα.- Με ρξήζε 

θξνπζηηθνχ  εμνπιηζκνχ κεησκέλεο απφδνζεο  

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2226) 

Καζαηξέζεηο ηκεκάησλ πιαθψλ, ηνηρσκάησλ, πξνβφισλ θιπ ή δηαλνίμεηο νπψλ ζε απηά κε 

ρξήζε ειαθξνχ δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ (αεξφζθπξεο δηαθφξσλ κεγεζψλ ή/θαη 

βελδηλνθίλεηα ή ειεθηξηθά θξνπζηηθά θαη δηαηξεηηθά εξγαιεία). 

Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη κφλνλ φηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο θαζαίξεζε 

ζηνηρείνπ θαζηζηνχλ αλέθηθηε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 22.15.01, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη απηφ ηεθκεξηψλεηαη ζηελ Μειέηε ηνπ Δξγνπ 

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ 

ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ. 

πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, 

ησλ κέζσλ θνπήο ηνπ νπιηζκνχ (κε ηα ζρεηηθά αλαιψζηκα), ησλ ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ 

αληηζηεξίμεσλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγέζσλ ζηνηρείσλ 

ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 

ΔΣΔΠ 15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα". 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα 
Αλαζεσξείηαη κε  :  ΟΙΚ 2226: 100,00% 

Δπξψ : Δθαηφλ εβδνκήληα € 170,00 
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Αξζξν 128 ΟΙΚ ΚΠΣ22.15.03Α 

Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα.- Με εθαξκνγή 

ηερληθψλ αδηαηάξαθηεο θνπήο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2226) 

Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ δνκεκάησλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε πςειέο απαηηήζεηο 

αθξηβείαο, ειαρηζηνπνίεζε ηεο φριεζεο (ι.ρ. εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θηίξηα ελ ιεηηνπξγία) θαη 

απνθπγή δεκηψλ ζε παξαθείκελεο εππαζείο εγθαηαζηάζεηο ή θαηαζθεπέο, κε ρξήζε 

ζπζηεκάησλ ζπξκαηνθνπήο, δηζθνθνπήο, αδακαληνθνπήο, πδξνθνπήο θιπ ζπλαθψλ 

ηερλνινγηψλ. 

Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη κφλνλ φηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο θαζαίξεζε ζηνηρείνπ 

θαη νη επηηφπηεο ζπλζήθεο θαζηζηνχλ αλέθηθηε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 22.15.02, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηφ ηεθκεξηψλεηαη ζηελ Μειέηε ηνπ Δξγνπ Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο 

ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ζε νπνηαδήπνηε 

ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ. 

πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, 

ησλ κέζσλ θνπήο ηνπ νπιηζκνχ (κε ηα ζρεηηθά αλαιψζηκα), ησλ ηθξησκάησλ 

θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ν ηεκαρηζκφο ησλ 

επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα 

κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα". 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (m) θαη αλά εθαηoζηφ (cm) βάζνπο θνπήο 

Μνλάδα κέηξεζεο : Μέηξα κήθνοΥεθαηνζηά 
Αλαζεσξείηαη κε  :  ΟΙΚ 2226: 100,00% 

Δπξψ : Γέθα επηά € 17,00 
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ΟΜΑΓΑ  Η: ΓΟΜΗΣΙΚΔ ΔΝΙΥΤΔΙ ΧΠΛΙΜΔΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ 
 

 

Άξζξν 129  ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-92.4-Α 

ΑΓΚΤΡΩΔΙ ΝΔΩΝ ΡΑΒΓΩΝ ΟΠΛΙΜΟΤ ΔΝΣΟ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΑΠΟ 

ΟΠΛΙΜΔΝΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ -Βιήηξα απφ ξάβδνπο Φ16 mm  

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ 7025) 

Αγθπξψζεηο λέσλ ξάβδσλ νπιηζκνχ εληφο πθηζηακέλσλ / δηαηεξνπκέλσλ ζηνηρείσλ/κειψλ 

θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (βιήηξα απφ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο). 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. Η δηάηξεζε νπήο κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε απηήο ηνπ ζπλδέζκνπ γηα λα ππάξμεη ην 

απαξαίηεην δηάθελν γηα ηελ επνμεηδηθή θφιια ή θνλίακα. Δάλ δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά 

ζηελ κειέηε ε δηάκεηξνο ηεο νπήο ζα είλαη Dβιεηξ. + 4,0 mm. Γηα ηνπο δηαηκεηηθνχο 

ζπλδέζκνπο (βιήηξα) ην βάζνο ηεο νπήο ζα είλαη 10 x Dβιεηξ, εθηφο εάλ θαζνξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε. 

. Η εθηξάρπλζε ησλ παξεηψλ ηεο νπήο κε ζπξκαηφβνπξηζα εθηξάρπλζεο, θαηάιιειεο 

δηακέηξνπ ψζηε "λα βξίζθεη" ζηα ηνηρψκαηα ηεο νπήο. 

. Η πξνζσξηλή ζθξάγηζε πξνζηαζίαο ησλ νπψλ κέρξη λα ηνπνζεηεζνχλ νη ξάβδνη νπιηζκνχ. 

. Ο επηκειήο θαζαξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο νπήο ακέζσο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ξάβδνπ 

νπιηζκνχ: 

- κε πεπηεζκέλν αέξα, αλ πξφθεηηαη λα εθαξκνζζεί επνμεηδηθή ζπγθνιιεηηθή ξεηίλε 

- κε πιχζε κε λεξφ ππφ πίεζε, αλ πξφθεηηαη λα εθαξκνζζεί θνλίακα πάθησζεο. 

. Η πξνεηνηκαζία ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ (ξεηίλεο ή θνληάκαηνο), ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο απηνχ θαη ε εηζαγσγή επαξθνχο πνζφηεηαο εληφο 

ηεο νπήο. 

. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπνζέηεζεο βιήηξσλ θαηά ηελ νξηδφληηα έλλνηα ή ζε νξνθέο, γηα λα 

απνθεπρζεί ε εθξνή ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θφιιεο ή θνληάκαηα 

πςεινχ ημψδνπο θαηάιιεια γηα εξγαζία πξνο ηα πάλσ (over head). 

Απαγνξεχεηαη λα επαιείθεηαη ην βιήηξν κε ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 

ηνπνζεηείηαη ζηελ νπή. Με ηνλ ηξφπν απηφ δελ δηαζθαιίδεηαη φηη ζα γεκίζεη πιήξσο ην 

δηάθελν κεηαμχ ζπλδέζκνπ θαη παξεηψλ (άληπγνο) νπήο. 

. Η δηεμαγσγή πνηνηηθψλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ 

- νπηηθφο έιεγρνο γηα ηελ δηαπίζησζε φηη ηα βιήηξα ηνπνζεηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 

θαη φηη ην πξνεμέρνλ ηκήκα είλαη ηνπ πξνβιεπνκέλνπ κήθνπο 

- δνθηκή κε ην ρέξη ηεο αθακςίαο φισλ ησλ βιήηξσλ, κεηά απφ παξέιεπζε 29h εάλ 

εθαξκνζζεί επνμεηδηθφ ζπγθνιιεηηθφ ή 7 εκεξψλ εάλ έρεη εθαξκνζζεί θνλίακα 

- δνθηκή πιεπξηθήο κεηαηφπηζεο ζε πνζνζηφ 1% ησλ βιήηξσλ: κε πιεπξηθέο θξνχζεηο 

θάκπηνληαη ηα πξνεμέρνληα ηκήκαηα θαηά 45° θαη ειέγρεηαη εάλ αζηνρήζεη ην ζπγθνιιεηηθφ 

πιηθφ (εάλ ε δνθηκή είλαη επηηπρήο ηα βιήηξα δελ επαλαθέξνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε). 

Δαλ δηαπηζησζνχλ κή ζπκκνξθψζεηο θαηά ηηο αλσηέξσ δνθηκέο, ζα απνθαζίζηαληαη κε 

δηνξζσηηθά κέηξα πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία. Οζα βιήηξα αζηνρνχλ δελ ζα επηκεηξψληαη 

πξνο πιεξσκή. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα πάζεο θχζεσο ηθξηψκαηα πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη νη ηπρφλ πξνζσξηλέο/βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο γηα ηελ δηαθίλεζε 

πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε αμία ηνπ ζηδήξνπ νπιηζκνχ πνηφηεηαο B500C απφ ηνλ νπνίν 

ζα δηακνξθσζνχλ ηα βιήηξα. Σν βάξνο απηνχ ζα επηκεηξεζεί καδί κε ηνλ ινηπφ 

εμνπιηζκφ ησλ ζθπξνδεκάησλ (ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο πίλαθεο νπιηζκψλ).  
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Σηκή αλά ηεκάρην βιήηξνπ ηνπνζεηεκέλνπ θαη απνδεθηνχ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ 

(ηεκ.). 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεκάρηα 
Αλαζεσξείηαη κε  :  ΤΓΡ 7025: 100,00% 

Δπξψ : Έμη θαη Δλελήληα ιεπηά € 6,90 



  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΑΣΙΚΗ ΕΝΙΧΤΗ - ελίδα 10 από 27 
 

Άξζξν 130    ΟΓΝ ΚΠΣΒ95.1Α 

 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΦΑΝΔΙΩΝ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΠΟΣΔΙ ΦΘΟΡΔ 

ΛΟΓΩ ΓΙΑΒΡΩΗ ΟΠΛΙΜΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΓΡΑΗ ΥΛΩΡΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΔΝΑΝΘΡΑΚΩΗ ΣΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΣΟΛΔΩΝ ΓΙΑΒΡΩΗ 

ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΣΩΝ - 

ε ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κηθξφηεξν 

ησλ 10,0 m, κε ζπνξαδηθή εθαξκνγή επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ (επηθαλείαο κε 

ζπνξαδηθέο νμεηδψζεηο νπιηζκνχ) 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ 2412) 

ηελ ηηκή κνλάδνο πξνβιέπνληαη νη αθφινπζεο εξγαζίεο: 

. Δπηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ φια ηα ζαζξά ηεκάρηα 

(ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ησλ αξζξψζεσλ Gerber). 

. Δθαξκνγή αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηάβξσζεο ηνπ νπιηζκνχ 

πνπ νθείιεηαη ζηελ εηζρψξεζε ρισξηφλησλ θαη ηελ ελαλζξάθσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

. Απνθαηάζηαζε ηεο δηαηνκήο κε εθαξκνγή επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ. Η 

πνξεία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο έρεη σο εμήο: 

Δπηκειήο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ησλ δηακήθσλ θαη εγθάξζησλ δνθψλ κε πδξνβνιή 

πςειήο πίεζεο γηα ηελ αθαίξεζε φισλ ησλ ζαζξψλ ζθπξνδεκάησλ (απνηειέζκαηα 

δηφγθσζεο, απνθινίσζεο, απνιέπηζεο, απνθφιιεζεο θιπ ιφγσ ηεο δηάβξσζεο ηνπ 

νπιηζκνχ απφ ηελ εηζρψξεζε ρισξηφλησλ θαη ηελ πξννδεπηηθή ελαλζξάθσζε ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο). 

Καηά ηελ θάζε απηή νη εθηεζεηκέλεο ξάβδνη νπιηζκνχ (ζα είλαη δηαβξσκέλεο ζην 

ζχλνιν ηνπο) ζα θαζαξηζζνχλ επηκειψο κε ηνπηθή πδξνβνιή πςειήο πηέζεσο ή 

ακκνβνιή ή/θαη ρξήζε ειεθηξνεξγαιεηψλ ρεηξφο κε ζπξκαηφβνπξηζα, νχησο ψζηε λα 

απνθηήζνπλ θαζαξή κεηαιιηθή επηθάλεηα πνηφηεηνο Sa 2 1/2 θαηά ηνπο νπεδηθνχο 

θαλνληζκνχο. Δθαξκνγή αλαζηνιέα δηάβξσζεο ζε παρχξεπζηε κνξθή επί ησλ 

εθηεζεηκέλσλ ξάβδσλ νπιηζκνχ κε πηλέιν ή ξνιφ. 

Πιήξσζε θνηινηήησλ θαη θάιπςε εθηεζεηκέλσλ νπιηζκψλ (πνπ έρνπλ ήδε επηθαιπθζεί 

κε αλαζηνιέα δηάβξσζεο) κε επηζθεπαζηηθφ θνλίακα δχν ζπζηαηηθψλ, βηνκεραληθήο 

πξνέιεπζεο, κε εθηφμεπζε, κπζηξί ή ζπάηνπια. ην επηζθεπαζηηθφ θνλίακα ζα πξνζηεζεί 

αλαζηνιέαο δηάβξσζεο σο πξφζζεην (admixture), ελψ ζπληζηάηαη ε πξνζζήθε 

ηλψλ πξνππιελίνπ γηα ηελ απνθπγή ηεο πιαζηηθήο ξεγκαηψζεσο. Σν απαηηνχκελν εξγάζηκν 

θαη ε ζπλεθηηθφηεηα (consistancy) ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο (ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο 

ησλ θάησ πεικάησλ ησλ δνθψλ) ζα ξπζκηζζεί κε θαηάιιεια πξφζζεηα, ζπκβαηά κε ηα 

πιηθά ηνπ θνληάκαηνο (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ ησλ πιηθψλ). 

Οη επεκβάζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα είλαη ηνπηθνχ ραξαθηήξα. 

Φεθαζκφο νιφθιεξεο ηεο εθηεζεηκέλεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (αθνχ έρεη 

νινθιεξσζεί νη αλσηέξσ εξγαζίεο) κε πγξφ αλαζηνιέα δηάβξσζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

        πξνζηαζίαο ζην ζχλνιν ηνπ πεξηκεηξηθνχ νπιηζκνχ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ θνξέα, 

δεδνκέλνπ φηη κε ηελ πδξνβνιή δελ απνκαθξχλεηαη φιν ην ελαλζξαθσκέλν ζθπξφδεκα, 

παξά κφλνλ απηφ πνπ έρεη ήδε ραιαξψζεη θαη ξεγκαησζεί. 

Οη αλαζηνιείο δηάβξσζεο πξέπεη λα είλαη θαηεηζδχνληνο ηχπνπ (δηαρεφκελνη) corrosion 

- Βαθή ησλ εθηεζεηκέλσλ επηθαλεηψλ ηνπ θνξέα κε ρξψκα αθξπιηθήο βάζεο (ζηινμαληθέο 

βαθέο), πςειήο δηαπλνήο θαη πςειήο αληίζηαζεο ζηελ δηείζδπζε λεξνχ θαη ρισξηδίσλ. 

Δθαξκνγή κε ςεθαζκφ ή (ηνπηθφ) κε ξνιφ. 

ηελ ηηκή ηεο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

. Σα πάζεο θχζεσο ελζσκαηνχκελα πιηθά (θχξηα θαη βνεζεηηθά) ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα 

πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

. Σν ζχζηεκα πιηθψλ (αλαζηνιέο δηάβξσζεο, επηζθεπαζηηθά θνληψκαηα, πξφζζεηα, βαθέο 
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θιπ) ζα πξέπεη λα έρεη επηηπρψο εθαξκνζζεί ζε παξεκθεξή έξγα. 

. Ο Αλάδνρνο κε ηελ έθζεζε κεζνδνινγίαο ζα ππνβάιεη θαη πιηθά ηεθκεξίσζεο ηεο επηηπρνχο 

εθαξκνγήο ησλ πξνηεηλνκέλσλ πιηθψλ (βεβαηψζεηο ΚηΔ, ηερληθέο εθζέζεηο, θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ θιπ). 

. Οη δαπάλεο πξνεηνηκαζίαο, αλάκεημεο θαη εθαξκνγήο ησλ πιηθψλ (εξγαηηθή δαπάλε, 

εμνπιηζκφο, κέζα) ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ πξαγσγήο απηψλ. 

. Οη πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη ηθξηψκαηα πξνζέγγηζεο ζηηο ζέζεηο εθαξκνγήο ή 

ελαιιαθηηθά ε ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ πξνζέγγηζεο (θαδνθφξα νρήκαηα, απηνθηλνχκελεο 

δηαβάζξεο, αλαξηεκέλνη ζηδεξφηππνη, εηδηθέο παληεηαξηζκέλεο ιχζεηο θ.ν.θ.) 

. Οη δαπάλεο εθηέιεζεο ησλ πάζεο θχζεσο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ 

. Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε κεγάια χςε θαη ηνλ 

ρεηξηζκφ ηνμηθψλ ή δξαζηηθψλ ρεκηθψλ (επνμεηδηθά πιηθά θιπ). (πξνζηαηεπηηθέο 

θαηαζθεπέο, κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξνζσπηθνχ). 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθαλείαο θνξέα ή βάζξσλ πνπ απνθαζίζηαληαη 

σο άλσ γηα ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο. 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα 
Αλαζεσξείηαη κε  :  ΟΓΝ 2412: 100,00% 

Δπξψ : Ογδφληα έμη θαη Πελήληα ιεπηά € 86,50 

 

 

Άξζξν 131  

ΟΙΚ ΥΔΣ.547.1 

 

Γηαηκεηηθή ελίζρπζε δνθψλ ή πεξίζθπγμε ππνζηπισκάησλ κε αλζξαθνυθάζκαηα 

κηάο θαηεχζπλζεο πιάηνπο 300mm ή 600mm,πάρνπο 1.2mm, Δ=240000 N/mm2, 

εθειθπζηηθήο αληνρήο 4000 N/mm2 ππθλφηεηα ίλαο 1,8g/cm3, επηκήθπλζε 

ζξαχζεο 1,7% θαη βάξνπο 200g/m2 πιήξεο εξγαζία θαη πιηθά ήηνη: 

. Δπηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ φια ηα ζαζξά ηεκάρηα. 

. Δθαξκνγή αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηάβξσζεο ηνπ νπιηζκνχ πνπ 

νθείιεηαη ζηελ εηζρψξεζε ρισξηφλησλ θαη ηελ ελαλζξάθσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

. Απνθαηάζηαζε ηεο δηαηνκήο κε εθαξκνγή επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ. Η 

πνξεία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο έρεη σο εμήο: 

1. Απνκάθξπλζε ησλ ζαζξψλ ηκεκάησλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ πξνο ελίζρπζε 

επηθάλεηα ηεο δνθνχ ή ηνπ ππνζηπιψκαηνο θαη απφηκεζε ησλ γσληψλ (αθκψλ) γηα ηελ 

επίηεπμε θακπχινπ ππνζηξψκαηνο αθηίλαο ηνπιάρηζηνλ 30mm θαηά ηα επφκελα ζηάδηα 

ηεο πξνεξγαζίαο, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. 

2. Δπηκειήο θαζαξηζκφο ησλ πξνο ελίζρπζε επηθαλεηψλ κε πδξνβνιή πςειήο πίεζεο θαη 

κεραληθή θξνχζε φπνπ απαηηεζεί γηα ηελ αθαίξεζε φισλ ησλ ζαζξψλ ζθπξνδεκάησλ 

(απνηειέζκαηα δηφγθσζεο, απνθινίσζεο, απνιέπηζεο, απνθφιιεζεο θιπ ιφγσ ηεο 

δηάβξσζεο ηνπ νπιηζκνχ απφ ηελ εηζρψξεζε ρισξηφλησλ θαη ηελ πξννδεπηηθή ελαλζξάθσζε 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο). 

Καηά ηελ θάζε απηή νη εθηεζεηκέλεο ξάβδνη νπιηζκνχ (νη νπνίεο είλαη δηαβξσκέλεο ελ κέξεη 

ή ζην ζχλνιν ηεο δηαηνκήο ηνπο) ζα θαζαξηζζνχλ επηκειψο κε ηνπηθή πδξνβνιή πςειήο 

πηέζεσο ή ακκνβνιή ή θαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνεξγαιεηψλ ρεηξφο κε 

ζπξκαηφβνπξηζα, νχησο ψζηε λα απνθηήζνπλ θαζαξή κεηαιιηθή επηθάλεηα πνηφηεηνο 

Sa 2 1/2 θαηά ηνπο νπεδηθνχο θαλνληζκνχο. 

3. Δθαξκνγή αλαζηνιέα δηάβξσζεο ζε παρχξεπζηε κνξθή επί ησλ εθηεζεηκέλσλ ξάβδσλ 

νπιηζκνχ κε πηλέιν ή ξνιφ θαη επί ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ ηηο πεξηβάιιεη ζε 

δψλε πιάηνπο ηνπιάρηζαηνλ δχν εθαηνζηψλ εθαηέξσζελ ησλ ξάβδσλ. 

4. Πιήξσζε θνηινηήησλ θαη θάιπςε εθηεζεηκέλσλ νπιηζκψλ (πνπ έρνπλ ήδε επηθαιπθζεί κε 
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αλαζηνιέα δηάβξσζεο) κε επηζθεπαζηηθφ θνλίακα δχν ζπζηαηηθψλ, βηνκεραληθήο 

πξνέιεπζεο, κε εθηφμεπζε, κπζηξί ή ζπάηνπια. ην επηζθεπαζηηθφ θνλίακα ζα πξνζηεζεί 

αλαζηνιέαο δηάβξσζεο σο πξφζζεην (admixture), ελψ ζπληζηάηαη ε πξνζζήθε ηλψλ 

πξνππιελίνπ γηα ηελ απνθπγή ηεο πιαζηηθήο ξεγκαηψζεσο. Σν απαηηνχκελν εξγάζηκν θαη 

ε ζπλεθηηθφηεηα (consistancy) ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο (ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο ησλ 

θάησ πεικάησλ ησλ δνθψλ) ζα ξπζκηζζεί κε θαηάιιεια πξφζζεηα, ζπκβαηά κε ηα πιηθά ηνπ 

θνληάκαηνο (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ ησλ πιηθψλ). Η εξγαζία εθηειείηαη θαηά 

δηαδνρηθέο ζηξψζεηο κέγηζηνπ πάρνπο θάζε κηαο ίζνπ κε ην αλαγξαθφκελν ζηε ζπζθεπαζία 

ηνπ πιηθνχ κέρξη ηελ επίηεπμε ιείαο ηειηθήο επηθάλεηαο. 
 

Οη επεκβάζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα είλαη ηνπηθνχ ραξαθηήξα δειαδή ζηηο ζέζεηο έληνλεο 

απνζάζξσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

5. επίζηξσζε νιφθιεξεο ηεο πξνο ελίζρπζε επηθάλεηαο ηνπ δνκηθνχ ζηνηρείνπ κε 

επηζθεπαζηηθφ θνλίακκα δχν ζπζηαηηθψλ ζε κηα ζηξψζε ηνπ ειάρηζηνπ δπλαηνχ πάρνπο 

κέρξη ηελ επίηεπμε ιείαο επηθάλεηαο θαη επάιεηςε ηεο επηθάλεηαο πνπ πξφθεηηαη λα 

εληζρπζεί κε επνμεηδηθή ξεηίλε ζχκθσλε κε ην πξφηππν "ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-4 ΓΟΜΙΚΑ 

ΤΝΓΔΣΙΚΑ" γηα ηελ δεκηνπξγία θνιιψδνπο επηθάλεηαο. 

6. Σνπνζέηεζε ηνπ πθάζκαηνο επί ηεο θνιισδνπο ζηξψζεο επνμεηδηθήο ξεηίλεο ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζρεηηθά πξφηππα ηνπ 

ΔΛΟΣ θαη επάιεηςε ηνπ κε επνμεηδηθή ξεηίλε κέρξη ηνλ πιήξε εκπνηηζκφ ηνπ. 

7. Δπίζηξσζε κε κηα επίπιεφλ ζηξψζε επνμεηδηθήο ξεηίλεο θαη επίπαζε κε ραιαδηαθή άκκν 

θνθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο απφ 0,40 έσο 0,80mm φζν είλαη λσπή ε ξεηίλε γηα ηελ 

δεκηνπξγία θαηάιιειεο επηθάλεηαο γηα κεραληθή αγθχξσζε ηνπ επηρξίζκαηνο. Σν ζηάδην απηφ 

δχλαηαη λα παξαιεθζεί ζηηο δνθνχο θαη ηα ππνζηπιψκαηα πνπ δελ πξνβιέπεηαη επίρξηζκα. 

8. πιινγή ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη ησλ ππνιεηκάησλ ησλ πιηθψλ θαη δηάζεζε 

ζχκθσλα κε ην "ρέδην Γηαρείξεζεο Απνβιήησλ" ηνπ έξγνπ 

ηελ ηηκή ηεο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

. Σα πάζεο θχζεσο ελζσκαηνχκελα πιηθά (θχξηα θαη βνεζεηηθά) ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα 

πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

. Σν ζχζηεκα πιηθψλ (αλαζηνιέο δηάβξσζεο, επηζθεπαζηηθά θνληψκαηα, πξφζζεηα, βαθέο 

θιπ) ζα πξέπεη λα έρεη επηηπρψο εθαξκνζζεί ζε παξεκθεξή έξγα. 

. Ο Αλάδνρνο κε ηελ έθζεζε κεζνδνινγίαο ζα ππνβάιεη θαη πιηθά ηεθκεξίσζεο ηεο επηηπρνχο 

εθαξκνγήο ησλ πξνηεηλνκέλσλ πιηθψλ (βεβαηψζεηο ΚηΔ, ηερληθέο εθζέζεηο, θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ θιπ). 

. Οη δαπάλεο πξνεηνηκαζίαο, αλάκεημεο θαη εθαξκνγήο ησλ πιηθψλ (εξγαηηθή δαπάλε, 

εμνπιηζκφο, κέζα) ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ πξαγσγήο απηψλ. 

. Οη πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη ηθξηψκαηα πξνζέγγηζεο ζηηο ζέζεηο εθαξκνγήο ή 

ελαιιαθηηθά ε ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ πξνζέγγηζεο (θαδνθφξα νρήκαηα, απηνθηλνχκελεο 

δηαβάζξεο, αλαξηεκέλνη ζηδεξφηππνη, εηδηθέο παληεηαξηζκέλεο ιχζεηο θ.ν.θ.) 

. Οη δαπάλεο εθηέιεζεο ησλ πάζεο θχζεσο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ 

. Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε κεγάια χςε θαη ηνλ 

ρεηξηζκφ ηνμηθψλ ή δξαζηηθψλ ρεκηθψλ (επνμεηδηθά πιηθά θιπ). (πξνζηαηεπηηθέο 

θαηαζθεπέο, κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξνζσπηθνχ) 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) εληζπφκελεο επηθαλείαο δνθνχ. 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα 
Αλαζεσξείηαη κε : 

Δπξψ : Ογδφληα € 80,00 
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Άξζξν 132  ΟΙΚ ΣΧΕΤ2.547.1 

Δθειθπζηηθή ελίζρπζε δνθψλ κε αλζξαθνειάζκαηα πιάηνπο 50 mm,πάρνπο 1.2mm, 

Δ= 165000 N/mm2, εθειθπζηηθήο αληνρήο 3100 N/mm2 θαη επηκήθπλζε ζξαχζεο 1,7% 

πιήξεο εξγαζία θαη πιηθά ήηνη: 

. Δπηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ φια ηα ζαζξά ηεκάρηα. 

. Δθαξκνγή αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηάβξσζεο ηνπ νπιηζκνχ 

πνπ νθείιεηαη ζηελ εηζρψξεζε ρισξηφλησλ θαη ηελ ελαλζξάθσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

. Απνθαηάζηαζε ηεο δηαηνκήο κε εθαξκνγή επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ. Η 

πνξεία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο έρεη σο εμήο: 

1. Απνκάθξπλζε ησλ ζαζξψλ ηκεκάησλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ πξνο ελίζρπζε 

επηθάλεηα ηεο δνθνχ θαη απφηκεζε ησλ γσληψλ (αθκψλ) γηα ηελ επίηεπμε θακπχινπ 

ππνζηξψκαηνο θαηά ηα επφκελα ζηάδηα ηεο πξνεξγαζίαο, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. 

2. Δπηκειήο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ησλ δηακήθσλ θαη εγθάξζησλ δνθψλ κε 

πδξνβνιή πςειήο πίεζεο γηα ηελ αθαίξεζε φισλ ησλ ζαζξψλ ζθπξνδεκάησλ 

(απνηειέζκαηα δηφγθσζεο, απνθινίσζεο, απνιέπηζεο, απνθφιιεζεο θιπ ιφγσ ηεο 

δηάβξσζεο ηνπ νπιηζκνχ απφ ηελ εηζρψξεζε ρισξηφλησλ θαη ηελ πξννδεπηηθή 

ελαλζξάθσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο). 

Καηά ηελ θάζε απηή νη εθηεζεηκέλεο ξάβδνη νπιηζκνχ (νη νπνίεο είλαη δηαβξσκέλεο ελ 

κέξεη ή ζην ζχλνιν ηεο δηαηνκήο ηνπο) ζα θαζαξηζζνχλ επηκειψο κε ηνπηθή πδξνβνιή 

πςειήο πηέζεσο ή ακκνβνιή ή θαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνεξγαιεηψλ ρεηξφο κε 

ζπξκαηφβνπξηζα, νχησο ψζηε λα απνθηήζνπλ θαζαξή κεηαιιηθή επηθάλεηα πνηφηεηνο Sa 

2 1/2 θαηά ηνπο νπεδηθνχο θαλνληζκνχο. 

3. Δθαξκνγή αλαζηνιέα δηάβξσζεο ζε παρχξεπζηε κνξθή επί ησλ εθηεζεηκέλσλ 

ξάβδσλ νπιηζκνχ κε πηλέιν ή ξνιφ θαη επί ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ ηηο 

πεξηβάιιεη ζε δψλε πιάηνπο ηνπιάρηζαηνλ δχν εθαηνζηψλ εθαηέξσζελ ησλ ξάβδσλ. 

4. Πιήξσζε θνηινηήησλ θαη θάιπςε εθηεζεηκέλσλ νπιηζκψλ (πνπ έρνπλ ήδε 

επηθαιπθζεί κε αλαζηνιέα δηάβξσζεο) κε επηζθεπαζηηθφ θνλίακα δχν ζπζηαηηθψλ, 

βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, κε εθηφμεπζε, κπζηξί ή ζπάηνπια. ην επηζθεπαζηηθφ θνλίακα ζα 

πξνζηεζεί αλαζηνιέαο δηάβξσζεο σο πξφζζεην (admixture), ελψ ζπληζηάηαη ε πξνζζήθε 

ηλψλ πξνππιελίνπ γηα ηελ απνθπγή ηεο πιαζηηθήο ξεγκαηψζεσο. Σν απαηηνχκελν 

εξγάζηκν θαη ε ζπλεθηηθφηεηα (consistancy) ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο (ηδηαίηεξα ζηηο 

πεξηνρέο ησλ θάησ πεικάησλ ησλ δνθψλ) ζα ξπζκηζζεί κε θαηάιιεια πξφζζεηα, ζπκβαηά 

κε ηα πιηθά ηνπ θνληάκαηνο (ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ ησλ πιηθψλ). Η 

εξγαζία εθηειείηαη θαηά δηαδνρηθέο ζηξψζεηο κέγηζνηπ πάρνπο θάζε κηαο ίζνπ κε ην 

αλαγξαθφκελν ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πιηθνχ κέρξη ηελ επίηεπμε ιείαο ηειηθήο επηθάλεηαο. 

Οη επεκβάζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα είλαη ηνπηθνχ ραξαθηήξα δειαδή ζηηο ζέζεηο έληνλεο 

απνζάζξσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

5. Δπίζηξσζε νιφθιεξεο ηεο πξνο ελίζρπζε επηθάλεηαο ηεο δνθνχ κε επηζθεπαζηηθφ 

θνλίακκα δχν ζπζηαηηθψλ ζε κηα ζηξψζε ηνπ ειάρηζηνπ δπλαηνχ πάρνπο κέρξη ηελ 

επίηεπμε ιείαο επηθάλεηαο θαη επάιεηςε ηεο επηθάλεηαο πνπ πξφθεηηαη λα εληζρπζεί κε 

επνμεηδηθή ξεηίλε ζχκθσλε κε ην πξφηππν "ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-4 ΓΟΜΙΚΑ  ΤΝΓΔΣΙΚΑ" γηα 

ηελ δεκηνπξγία θνιιψδνπο επηθάλεηαο. 

1. Καζαξηζκφο - ελεξγνπνίεζε ηνπ ειάζκαηνο κε εηδηθφ δηαιχηε - ελεξγνπνηεηή 

πξνηεηλφκελν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ ειάζκαηνο . 

2. Δθαξκνγή επνμεηδηθήο ξεηίλεο επί ηεο επηθαλείαο επηθφιεζεο ηνπ ειάζκαηνο 

ζχκθσλα κε ηελ ζήκαλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή (ε πιεπξά επηθφιεζεο ζπλήζσο είλαη 

απηή 

πνπ δελ θέξεη ζήκαλζε) θαη ζε πάρνο ζηξψζεο απφ έλα έσο 2mm. 

3. Σνπνζέηεζε ηνπ ειάζκαηνο επί ηεο θνιισδνπο ζηξψζεο επνμεηδηθήο ξεηίλεο θαη 

πίεζε κε θπιηλδξηθφ ξνιφ απφ θανπηζνχθ εηδηθφ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζεκέρξη λα 
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"μερεηιίζεη" ε ξεηίλε θαη απφ ηα δχν άθξα ηνπ ειάζκαηνο θαη ζε φιφθιεξν ην κήθνο ηνπ. 

Η πεξίζεηα θφιια αθαηξείηαη κε θαηάιιεινπ εξγαιείν (ζπάηνπια ή άιιν). 

4. Δπίζηξσζε κε κηα επίπιεφλ ζηξψζε επνμεηδηθήο ξεηίλεο θαη επίπαζε κε 

ραιαδηαθή 

άκκν θνθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο απφ 0,40 έσο 0,80mm φζν είλαη λσπή ε ξεηίλε γηα ηελ 

δεκηνπξγία θαηάιιειεο επηθάλεηαο γηα κεραληθή αγθχξσζε ηνπ επηρξίζκαηνο. Σν ζηάδην 

απηφ δχλαηαη λα παξαιεθζεί ζηηο δνθνχο πνπ δελ πξνβιέπεηαη επίρξηζκα. 

5. πιινγή ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη ησλ ππνιεηκάησλ ησλ πιηθψλ θαη δηάζεζε 

ζχκθσλα κε ην "ρέδην Γηαρείξεζεο Απνβιήησλ" ηνπ έξγνπ 

ηελ ηηκή ηεο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

. Σα πάζεο θχζεσο ελζσκαηνχκελα πιηθά (θχξηα θαη βνεζεηηθά) ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα 

πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

. Σν ζχζηεκα πιηθψλ (αλαζηνιέο δηάβξσζεο, επηζθεπαζηηθά θνληψκαηα, πξφζζεηα, βαθέο 

θιπ) ζα πξέπεη λα έρεη επηηπρψο εθαξκνζζεί ζε παξεκθεξή έξγα. 

. Ο Αλάδνρνο κε ηελ έθζεζε κεζνδνινγίαο ζα ππνβάιεη θαη πιηθά ηεθκεξίσζεο ηεο επηηπρνχο 

εθαξκνγήο ησλ πξνηεηλνκέλσλ πιηθψλ (βεβαηψζεηο ΚηΔ, ηερληθέο εθζέζεηο, θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ θιπ). 

. Οη δαπάλεο πξνεηνηκαζίαο, αλάκεημεο θαη εθαξκνγήο ησλ πιηθψλ (εξγαηηθή δαπάλε, 

εμνπιηζκφο, κέζα) ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ πξαγσγήο απηψλ. 

. Οη πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη ηθξηψκαηα πξνζέγγηζεο ζηηο ζέζεηο εθαξκνγήο ή 

ελαιιαθηηθά ε ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ πξνζέγγηζεο (θαδνθφξα νρήκαηα, απηνθηλνχκελεο 

δηαβάζξεο, αλαξηεκέλνη ζηδεξφηππνη, εηδηθέο παληεηαξηζκέλεο ιχζεηο θ.ν.θ.) 

. Οη δαπάλεο εθηέιεζεο ησλ πάζεο θχζεσο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ 

. Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε κεγάια χςε θαη ηνλ 

ρεηξηζκφ ηνμηθψλ ή δξαζηηθψλ ρεκηθψλ (επνμεηδηθά πιηθά θιπ). (πξνζηαηεπηηθέο 

θαηαζθεπέο, κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξνζσπηθνχ) 

Σηκή αλά κέηξν (m) κήθνπο εληζρπφκελεο δνθνχ. 

Μνλάδα κέηξεζεο : Μ 
Αλαζεσξείηαη κε : 

Δπξψ : αξάληα € 40,00 
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Αξζξν 133 

ΟΙΚ ΥΔΣ3.547.1 

Δλίζρπζε ζηεξίμεσλ δνθψλ κε αλζξαθνειάζκαηα πιάηνπο 50 mm, πάρνπο 1.2mm, 

Δ=165000 N/mm2, εθειθπζηηθήο αληνρήο 3100 N/mm2 θαη επηκήθπλζε ζξαχζεο 1,7% 

πιήξεο εξγαζία θαη πιηθά ήηνη: 

. Δπηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ φια ηα ζαζξά ηεκάρηα. 

. Δθαξκνγή αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηάβξσζεο ηνπ νπιηζκνχ 

πνπ νθείιεηαη ζηελ εηζρψξεζε ρισξηφλησλ θαη ηελ ελαλζξάθσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

. Απνθαηάζηαζε ηεο δηαηνκήο κε εθαξκνγή επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ. Η 

πνξεία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απνθαηάζηαζεο έρεη σο εμήο: 

1. Απνκάθξπλζε ησλ ζαζξψλ ηκεκάησλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ πξνο ελίζρπζε 
πεξηνρή ηεο ζηήξημεο ηεο δνθνχ, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. 

2. Δπηκειήο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ κε πδξνβνιή πςειήο πίεζεο γηα ηελ αθαίξεζε φισλ 

ησλ ζαζξψλ ζθπξνδεκάησλ (απνηειέζκαηα δηφγθσζεο, απνθινίσζεο, απνιέπηζεο, 

απνθφιιεζεο θιπ ιφγσ ηεο δηάβξσζεο ηνπ νπιηζκνχ απφ ηελ εηζρψξεζε ρισξηφλησλ 

θαη ηελ πξννδεπηηθή ελαλζξάθσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο). 

Καηά ηελ θάζε απηή νη εθηεζεηκέλεο ξάβδνη νπιηζκνχ (νη νπνίεο είλαη δηαβξσκέλεο ελ κέξεη 

ή ζην ζχλνιν ηεο δηαηνκήο ηνπο) ζα θαζαξηζζνχλ επηκειψο κε ηνπηθή πδξνβνιή πςειήο 

πηέζεσο ή ακκνβνιή ή θαη κε ηε ρξήζε ειεθηξνεξγαιεηψλ ρεηξφο κε ζπξκαηφβνπξηζα, 

νχησο ψζηε λα απνθηήζνπλ θαζαξή κεηαιιηθή επηθάλεηα πνηφηεηνο Sa 1/2 θαηά ηνπο 

νπεδηθνχο θαλνληζκνχο. 

3. Δθαξκνγή αλαζηνιέα δηάβξσζεο ζε παρχξεπζηε κνξθή επί ησλ εθηεζεηκέλσλ ξάβδσλ 

νπιηζκνχ κε πηλέιν ή ξνιφ θαη επί ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ ηηο πεξηβάιιεη ζε 

δψλε πιάηνπο ηνπιάρηζαηνλ δχν εθαηνζηψλ εθαηέξσζελ ησλ ξάβδσλ. 

4. Πιήξσζε θνηινηήησλ θαη θάιπςε εθηεζεηκέλσλ νπιηζκψλ (πνπ έρνπλ ήδε επηθαιπθζεί κε 

αλαζηνιέα δηάβξσζεο) κε επηζθεπαζηηθφ θνλίακα δχν ζπζηαηηθψλ, βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, 

κε εθηφμεπζε, κπζηξί ή ζπάηνπια. ην επηζθεπαζηηθφ θνλίακα ζα πξνζηεζεί αλαζηνιέαο 

δηάβξσζεο σο πξφζζεην (admixture), ελψ ζπληζηάηαη ε πξνζζήθε ηλψλ πξνππιελίνπ γηα ηελ 

απνθπγή ηεο πιαζηηθήο ξεγκαηψζεσο. Σν απαηηνχκελν εξγάζηκν θαη ε ζπλεθηηθφηεηα 

(consistancy) ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο (ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο ησλ θάησ πεικάησλ ησλ 

δνθψλ) ζα ξπζκηζζεί κε θαηάιιεια πξφζζεηα, ζπκβαηά κε ηα πιηθά ηνπ θνληάκαηνο (ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ ησλ πιηθψλ). Η εξγαζία εθηειείηαη θαηά δηαδνρηθέο ζηξψζεηο 

κέγηζνηπ πάρνπο θάζε κηαο ίζνπ κε ην αλαγξαθφκελν ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πιηθνχ κέρξη ηελ 

επίηεπμε ιείαο ηειηθήο επηθάλεηαο. Δάλ δελ ππάξρνπλ θνηιφηεηεο ην βήκα απηφ παξαιείπεηαη. 

Οη επεκβάζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζα είλαη ηνπηθνχ ραξαθηήξα δειαδή ζηηο ζέζεηο έληνλεο 

απνζάζξσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

5. Δπίζηξσζε νιφθιεξεο ηεο πξνο ελίζρπζε επηθάλεηαο ηεο ζηήξημεο ηεο δνθνχ κε 

επηζθεπαζηηθφ θνλίακκα δχν ζπζηαηηθψλ ζε κηα ζηξψζε ηνπ ειάρηζηνπ δπλαηνχ Πάρνπο 

κέρξη ηελ επίηεπμε ιείαο επηθάλεηαο θαη επάιεηςε ηεο επηθάλεηαο πνπ πξφθεηηαη λα 

εληζρπζεί κε επνμεηδηθή ξεηίλε ζχκθσλε κε ην πξφηππν "ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-4 ΓΟΜΙΚΑ 

ΤΝΓΔΣΙΚΑ" γηα ηελ δεκηνπξγία θνιιψδνπο επηθάλεηαο. 

6. Κνπή ησλ θαηαθφξπθσλ ζθειψλ ηνπ ειάζκαηνο ζην επηζπκεηφ κήθνο- Καζαξηζκφο - 
ελεξγνπνίεζε ηνπ ειάζκαηνο κε εηδηθφ δηαιχηε - ελεξγνπνηεηή πξνηεηλφκελν απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ ειάζκαηνο . 

7. Δθαξκνγή επνμεηδηθήο ξεηίλεο επί ηεο επηθαλείαο επηθφιεζεο ηνπ ειάζκαηνο θαη ζε 

πάρνο ζηξψζεο απφ 1mm έσο 2mm. 

8.  Σνπνζέηεζε ηνπ ειάζκαηνο ην νπνίν έρεη δηακνξθσζεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε 

ζρήκα "Π" δηαζηάζεσλ αλάινγα κε ηελ δηαηνκή ηεο δνθνχ ζηελ νπνία ζα ηνπνζεηεζεί, 

επί ηεο θνιισδνπο ζηξψζεο επνμεηδηθήο ξεηίλεο θαη πίεζε κε θπιηλδξηθφ ξνιφ απφ 

θανπηζνχθ εηδηθφ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε κέρξη λα "μερεηιίζεη" ε ξεηίλε θαη απφ ηα δχν 
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άθξα ηνπ ειάζκαηνο θαη ζε φιφθιεξν ην κήθνο ηνπ. Η πεξίζεηα θφιια αθαηξείηαη κε 

θαηάιιεινπ εξγαιείν (ζπάηνπια ή άιιν). 

7. Δπίζηξσζε κε κηα επίπιεφλ ζηξψζε επνμεηδηθήο ξεηίλεο θαη επίπαζε κε ραιαδηαθή άκκν 

θνθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο απφ 0,40 έσο 0,80mm φζν είλαη λσπή ε ξεηίλε γηα ηελ 

δεκηνπξγία θαηάιιειεο επηθάλεηαο γηα κεραληθή αγθχξσζε ηνπ επηρξίζκαηνο. Σν ζηάδην απηφ 

δχλαηαη λα παξαιεθζεί ζηηο δνθνχο πνπ δελ πξνβιέπεηαη επίρξηζκα. 

8. πιινγή ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη ησλ ππνιεηκάησλ ησλ πιηθψλ θαη δηάζεζε 

ζχκθσλα κε ην "ρέδην Γηαρείξεζεο Απνβιήησλ" ηνπ έξγνπ 

ηελ ηηκή ηεο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

. Σα πάζεο θχζεσο ελζσκαηνχκελα πιηθά (θχξηα θαη βνεζεηηθά) ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα 

πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

. Σν ζχζηεκα πιηθψλ (αλαζηνιέο δηάβξσζεο, επηζθεπαζηηθά θνληψκαηα, πξφζζεηα, βαθέο 

θιπ) ζα πξέπεη λα έρεη επηηπρψο εθαξκνζζεί ζε παξεκθεξή έξγα. 

. Ο Αλάδνρνο κε ηελ έθζεζε κεζνδνινγίαο ζα ππνβάιεη θαη πιηθά ηεθκεξίσζεο ηεο επηηπρνχο 

εθαξκνγήο ησλ πξνηεηλνκέλσλ πιηθψλ (βεβαηψζεηο ΚηΔ, ηερληθέο εθζέζεηο, θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ θιπ). 

. Οη δαπάλεο πξνεηνηκαζίαο, αλάκεημεο θαη εθαξκνγήο ησλ πιηθψλ (εξγαηηθή δαπάλε, 

εμνπιηζκφο, κέζα) ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ πξαγσγήο απηψλ. 

. Οη πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη ηθξηψκαηα πξνζέγγηζεο ζηηο ζέζεηο εθαξκνγήο ή 

ελαιιαθηηθά ε ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ πξνζέγγηζεο (θαδνθφξα νρήκαηα, απηνθηλνχκελεο 

δηαβάζξεο, αλαξηεκέλνη ζηδεξφηππνη, εηδηθέο παληεηαξηζκέλεο ιχζεηο θ.ν.θ.) 

. Οη δαπάλεο εθηέιεζεο ησλ πάζεο θχζεσο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ 

. Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε κεγάια χςε θαη ηνλ 

ρεηξηζκφ ηνμηθψλ ή δξαζηηθψλ ρεκηθψλ (επνμεηδηθά πιηθά θιπ). (πξνζηαηεπηηθέο 

θαηαζθεπέο, κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο πξνζσπηθνχ) 

Σηκή αλά ηεκάρην ηνπνζεηνχκελνπ ειάζκαηνο. 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκ 
Αλαζεσξείηαη κε : 

Δπξψ : Πελήληα € 50,00 
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Άξζξν 134 ΟΙΚ ΚΠΣ38.20.02ΑΥ1 

Υαιχβδηλνη νπιηζκνί καλδπψλ εθηνμεπνκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο B500s 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-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" 

Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ησλ πξνο επέλδπζε 

κε εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα επηθαλεηψλ. 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ 

Οπιηζκνχ. 

Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο απφ απηή γηα θαηαζθεπαζηηθνχο ιφγνπο, 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. 
 

|  | Πεδίν_εθαξκνγήο  | | | 

|Ολνκ.|_Ράβδνη|_Κνπινχξεο_θαη_|  Ηιεθηξν  | | | 

|δηάκε|  |επζπγξακκηζκέλα|  ζπγθνιιεκέλα_|  | | 

|ηξνο_|  | πξντφληα  | πιέγκαηα  θαη|_Ολνκ._|Ολνκ._| 

|(mm)_|  | | δηθηπψκαηα  |δηαηνκή|κάδα/_| 

|  | | | | | |_(mm2)_|κέηξν_| 

|  |_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|  |(kg/m)| 

| | | | | | | | | 

|  5,0|  | λ  | | λ  | | 19,6_|0,154_| 

|  5,5|  | λ  | | λ  | | 23,8_|0,187_| 

|  6,0|  λ  | λ  | λ  | λ  | λ  | 28,3_|0,222_| 

|  6,5|  | λ  | | λ  | | 33,2_|0,260_| 

|  7,0|  | λ  | | λ  | | 38,5_|0,302_| 

|  7,5|  | λ  | | λ  | | 44,2_|0,347_| 

|  8,0|  λ  | λ  | λ  | λ  | λ  | 50,3_|0,395_| 

|_10,0|  λ  | | λ  | | λ  | 78,5_|0,617_| 

|_12,0|  λ  | | λ  | | λ  | 113  |0,888_| 

|_14,0|  λ  | | λ  | | λ  | 154  |_1,21_| 
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|_16,0|  λ  | | λ  | | λ  | 201  |_1,58_| 

|_18,0|  λ  | | | | | 254  |_2,00_| 

|_20,0|  λ  | | | | | 314  |_2,47_| 

|_22,0|  λ  | | | | | 380  |_2,98_| 

|_25,0|  λ  | | | | | 491  |_3,85_| 

|_28,0|  λ  | | | | | 616  |_4,83_| 

|_32,0|  λ  | | | | | 804  |_6,31_| 

|_40,0|  λ  | | | | |_1257  |_9,86_| 
 

ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, 

δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

- Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο 

δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ 

- Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. 

- Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 

- Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην 

δάπεδν εξγαζίαο. 

- Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

- Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία. 

- Η δηάηξεζε ησλ ππνζηπισκάησλ ή ησλ δνθψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζπλδεηήξσλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νη καλδχεο δελ πεξηβάιινπλ ην δνκηθφ ζηνηρείν, ε επνμεηδηθή πάζηα 

πιήξσζεο ησλ νπψλ θαη ε πξφζζεηε εξγαζία θαηαζθεπήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βιήηξσλ ζχλδεζεο παιαηνχ 

κε λέν ζθπξφδεκα ε νπνία ακείβεηαη κε ηδηαίηεξν άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ Σηκή 

αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ νηθνδνκηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

Μνλάδα κέηξεζεο : Υηιηφγξακκα 
Αλαζεσξείηαη κε  :  ΟΙΚ 3873: 100,00% 

Δπξψ : Έλα θαη Δίθνζη ιεπηά € 1,20 
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Άξζξν 135 ΟΓΝ ΚΠΣΒ95.1ΑΥ1 

Δκπνηηζκφο επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε πνιπιεηηνπξγηθνχο αλαζηνιείο 

δηάβξσζεο 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ 2412) 

ηελ ηηκή κνλάδνο πξνβιέπνληαη νη αθφινπζεο εξγαζίεο: 

. Δπηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο . 

. Δθαξκνγή πνιπιεηηνπξγηθψλ αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο κε ςεθαζκφ, ξνιφ ή πηλέιν γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ νπιηζκνχ έλαληη ηνπ θηλδχλνπ δηάβξσζεο πνπ νθείιεηαη ζηελ εηζρψξεζε 

ρισξηφλησλ θαη ηελ ελαλζξάθσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

. Απνθαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο γηα ηελ δπλαηφηεηα πξφζθπζεο ζε απηήλ επηρ#ξηζκαηνο 

ηζηκεληνεηδνχο βάζεο. 

ηελ ηηκή ηεο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

. Σα πάζεο θχζεσο ελζσκαηνχκελα πιηθά (θχξηα θαη βνεζεηηθά) ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα 

πξνηαζεί απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 

. Σν ζχζηεκα πιηθψλ (αλαζηνιέο δηάβξσζεο, πξφζζεηα θιπ) πνπ ζα πξέπεη λα έρεη επηηπρψο 

εθαξκνζζεί ζε παξεκθεξή έξγα. 

. Ο Αλάδνρνο κε ηελ έθζεζε κεζνδνινγίαο ζα ππνβάιεη θαη πιηθά ηεθκεξίσζεο ηεο επηηπρνχο 

εθαξκνγήο ησλ πξνηεηλνκέλσλ πιηθψλ (βεβαηψζεηο ΚηΔ, ηερληθέο εθζέζεηο, θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ θιπ). 

. Οη δαπάλεο πξνεηνηκαζίαο, αλάκεημεο θαη εθαξκνγήο ησλ πιηθψλ (εξγαηηθή δαπάλε, 

εμνπιηζκφο, κέζα) ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ πξαγσγήο απηψλ. 

. Οη πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη ηθξηψκαηα πξνζέγγηζεο ζηηο ζέζεηο εθαξκνγήο ή 

ελαιιαθηηθά ε ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ πξνζέγγηζεο (θαδνθφξα νρήκαηα, απηνθηλνχκελεο 

δηαβάζξεο, αλαξηεκέλνη ζηδεξφηππνη, εηδηθέο παληεηαξηζκέλεο ιχζεηο θ.ν.θ.) 

. Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε κεγάια χςε θαη ηνλ 

ρεηξηζκφ ηνμηθψλ ή δξαζηηθψλ ρεκηθψλ ((πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο, κέζα αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο πξνζσπηθνχ, επνμεηδηθά πιηθά θιπ). 

. Οη δαπάλεο ζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο ησλ πιηθψλ ζζζθεπαζίαο θαη ππνιεηκκάησλ 

ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην ΓΑ ηνπ έξγνπ. 

 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθαλείαο θνξέα ή βάζξσλ πνπ απνθαζίζηαληαη 

σο 

άλσ γηα ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο. 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα 
Αλαζεσξείηαη κε  :  ΟΓΝ 2412: 100,00% 

Δπξψ : Οθηψ € 8,00 
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Αξζξν 136 ΟΙΚ 3240Υ1 

Μαλδχαο εθηνμεπνκέλνπ ζθπξνδέκαηνο νηνπδήπνηε πάρνπο γηα ηελ ελίζρπζε 

δνθψλ ή ππνζηπισκάησλ ζθειεηνχ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζε χςνο απφ ην 

δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 3.50 m, εθηνμεπφκελν θαηά ζηψζεηο. Ωο αδξαλέο 

ρξεζηκνπνηείηαη άκκνο θνληνδεκάησλ θαη ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ δηακέηξνπ 

θφθθνπ κέρξη 7 ρηιηνζηά. Πεξηεθηηθφηεηα ηζηκέληνπ 600 ρηι. /m3 . 

  ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη αθφκε: 

α.-Καζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο εθηφμεπζεο κε κεηαιιηθή βνχξηζα 

β.-Πιχζηκν ηεο επηθάλεηαο κε άθζνλν λεξφ ππφ πίεζε θαη δηαβξνρή ηεο κέρξη ηελ 

   εθηφμεπζε. 

γ.-Μεηά ηελ εθηφμεπζε θαη επί κία εβδνκάδα ε επηθάλεηα ζα δηαηεξείηαη ζπλερψο 

   πγξή. 

δ.-Ο απαηηνχκελνο μπιφηππνο θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο θηλεηά. 

   Μεηξείηαη ν πξαγκαηηθφο πξνζηηζέκελνο φγθνο εθηνμεπνκέλνπ ζθπξνδέκαηνο.  

(1 θπβηθφ κέηξν καλδχα) 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα 
Αλαζεσξείηαη κε : 

Δπξψ : Υίιηα επηαθφζηα νγδφληα ηξία θαη Γέθα επηά ιεπηά € 1.783,17 
 

Αξζξν 137 ΟΙΚ 3241 

Πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ καλδχα απφ εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα ηνπ άξζξνπ 3240 

γηα πξνζζεην χςνο 2.00 κέηξσλ ή θιάζκα απηψλ πέξαλ ησλ 3.50 κ απφ ην 

ππνθείκελν δάπεδν εξγαζίαο. 

(1 m3) 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα 
Αλαζεσξείηαη κε :ΤΓΡ 6329 

Δπξψ : Σξηαθφζηα ηξηάληα πέληε θαη Σξηάληα έμη ιεπηά € 335,36 
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ΟΜΑΓΑ  Ι: ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ  
 

 

Άξζξν 138  ΟΙΚ ΚΠΤ38.03Α 

Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 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. 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα 
Αλαζεσξείηαη κε  :  ΟΙΚ 3816: 100,00% 

Δπξψ : Γέθα πέληε θαη Δβδνκήληα ιεπηά € 15,70 
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Άξζξν 139  ΟΙΚ ΚΠΣ38.20.02Α 

Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο B500C 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-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" 

Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή 

ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ 

Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 

ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ 

Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ. 

Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 

ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο 

ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί 

κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο 

άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 

Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ 

νπιηζκψλ. 

Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 

3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη 

απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
 

| | Πεδίν_εθαξκνγήο | | | 

|Ολνκ.|_Ράβδνη|_Κνπινχξεο_θαη_| Ηιεθηξν | | | 

|δηάκε| |επζπγξακκηζκέλα| ζπγθνιιεκέλα_| | | 

|ηξνο_| | πξντφληα | πιέγκαηα θαη|_Ολνκ._|Ολνκ._| 

|(mm)_| | | δηθηπψκαηα |δηαηνκή|κάδα/_| 

| | | | | | |_(mm2)_|κέηξν_| 

| |_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_| |(kg/m)| 
| | | |  | | | | | 

| 5,0| | λ |  | λ | | 19,6_|0,154_| 

| 5,5| | λ |  | λ | | 23,8_|0,187_| 

| 6,0| λ | λ | λ | λ | λ | 28,3_|0,222_| 

| 6,5| | λ |  | λ | | 33,2_|0,260_| 

| 7,0| | λ |  | λ | | 38,5_|0,302_| 

| 7,5| | λ |  | λ | | 44,2_|0,347_| 
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|  8,0|  λ  | λ  | λ  | λ  | λ  | 50,3_|0,395_| 

|_10,0|  λ  | | λ  | | λ  | 78,5_|0,617_| 

|_12,0|  λ  | | λ  | | λ  | 113  |0,888_| 

|_14,0|  λ  | | λ  | | λ  | 154  |_1,21_| 

|_16,0|  λ  | | λ  | | λ  | 201  |_1,58_| 

|_18,0|  λ  | | | | | 254  |_2,00_| 

|_20,0|  λ  | | | | | 314  |_2,47_| 

|_22,0|  λ  | | | | | 380  |_2,98_| 

|_25,0|  λ  | | | | | 491  |_3,85_| 

|_28,0|  λ  | | | | | 616  |_4,83_| 

|_32,0|  λ  | | | | | 804  |_6,31_| 

|_40,0|  λ  | | | | |_1257  |_9,86_| 
 

ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, 

δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

- Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο 

δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ 

- Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. 

- Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 

- Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην 

δάπεδν εξγαζίαο. 

- Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

- Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ 

ζχκθσλα 

κε ηελ κειέηε. 

Μνλάδα κέηξεζεο : Υηιηφγξακκα 
Αλαζεσξείηαη κε  :  ΟΙΚ 3873: 100,00% 

Δπξψ : Έλα θαη Δπηά ιεπηά € 1,07 
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Άξζξν 140 ΟΙΚ ΚΠΣ61.05Α 

Φέξνληα ζηνηρεία απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο χςνπο ή πιεπξάο έσο 160 mm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6104) 

Καηαζθεπή θεξφλησλ ζηνηρείσλ απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο θάζε ηχπνπ, κε χςνο ή 

πιεπξά έσο 160 mm, πνηφηεηαο S235J, νπνπνησλδήπνηε ινηπψλ δηαζηάζεσλ, 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, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, θαη 

έδξαζή ηνπο επί ησλ ζηνηρείσλ ζεκειίσζεο ή ινηπψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ κε ρξήζε κε 

ζπξξηθλσκέλνπ θνληάκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504 (κε ζήκαλζε CE). 

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. (α) ηηο 

ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- 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 (φπνπ ηπρφλ απαηηείηαη, ζηξνθείο, ξάνπια θχιηζεο θιπ) 

απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα, 

- ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα ελδερφκελα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξέλην, EPDM 

θιπ), 

- ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ. 

(β) 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 αλαινγηθά κε βάζε ηελ αλαινγία 

ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο θαη παιαηάο θαηαζθεπήο. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαηαζθεπήο 

Μνλάδα κέηξεζεο : Υηιηφγξακκα 
Αλαζεσξείηαη κε  :  ΟΙΚ 6104: 100,00% 

Δπξψ : Γχν θαη Δβδνκήληα ιεπηά € 2,70 
 

Αξζξν141  ΟΓΝ ΚΠΣΒ92.6ΑΥ1 

Βάζεηο ππνζηπισκάησλ απφ ληίδεο Μ20 πνηφηεηαο 8.8 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ 7025) 

Καηαζθεπή βάζεσλ ππνζηπισκάησλ απφ ληίδεο Μ20, πνηφηεηαο 8.8 ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 

ιεπηνκεξεηψλ ηεο ζηαηηθήο κειέηεο θαη ζηεξέσζε ζηνλ μπιφηππν ζχκθσλα ζε ηα ζρέδηα ηεο 

θαηαζθεπήο. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά δηακφξθσζεο θαη ζηεξέσζεο 

ησλ βάζεσλ ζηνλ μπιφηππν ήηνη ληίδεο, ιάκεο, κηθξνπιηθά θαη εξγαιεία. Σηκή αλά κνλάδα 

κήθνπο ησλ ρξεζηκνπνηεζεζφκελσλ ληηδψλ (ΜΜ). 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεκάρηα 
Αλαζεσξείηαη κε  :  ΤΓΡ 7025: 100,00% 

Δπξψ : Ογδφληα € 80,00 
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Αξζξν 142 ΟΓΝ ΚΠΣΒ92.6ΑΥ2 

ηεξέσζε κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζε ζηνηρεία απφ σπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε 

κεηαιιηθά αγθχξηα Μ20X270 γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ SL-VT  

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ 7025) 

 

ηεξέσζε κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζε ζηνηρεία απφ σπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε κεηαιιηθά αγθχξηα 

Μ20X270 γαιβαληδέ βαξέσο ηχπνπ SL-VT. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά δηακφξθσζεο θαη ζηεξέσζεο 

ησλ βάζεσλ ζηνλ μπιφηππν ήηνη ληίδεο, ιάκεο, κηθξνπιηθά θαη εξγαιεία θαη ε εξγαζία 

δηάλνημεο ησλ νπψλ ζηα ζηνηρεία νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Σηκή ελφο αγθπξίνπ (ηεκ). 
 
 

 
Μνλάδα κέηξεζεο : Σεκάρηα 
Αλαζεσξείηαη κε  :  ΤΓΡ 7025: 100,00% 

Δπξψ : Γψδεθα € 12,00 
 

Αξζξν 143 ΟΙΚ ΚΠΣ61.29Α 

Μεηαιιηθφο ζθειεηφο ή δηθηχσκα επηζηέγαζεο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6118) 

 

Καηαζθεπή κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ ή κεηαιιηθνχ δηθηπψκαηνο επηζηέγαζεο, νπνηνπδήπνηε 

αλνίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ζε ππαξρνπζα ππνδνκή, απφ απιέο 

ή ζχλζεηεο δηαηνκέο (πξνθίι) απφ ράιπβα πνηφηεηαο S235J, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ 

ην δάπεδν εξγαζίαο, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζχλδεζεο, ζηήξημεο, πάθησζεο θ.ιπ., κε 

ειεθηξνζπγθφιιεζε ή θνριίσζε, θαη γεληθά πιήξσο νινθιεξσκέλε εξγαζία, 

ζπλαξκνιφγεζεο, αλχςσζεο, ζηεξέσζεο θαη πιηθά θαη κηθξνυιηθά φπσο θνριίεο, πιάθεο 

εδξάζεσο, θνκβνειάζκαηα θνξπθήο θ.ιπ. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ηνπνζεηεκέλνπ κνξθνζίδεξνπ. 

Μνλάδα κέηξεζεο : Υηιηφγξακκα 
Αλαζεσξείηαη κε  :  ΟΙΚ 6118: 100,00% 

Δπξψ : Σξία θαη αξάληα ιεπηά € 3,40 
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Άξζξν 144 

ΟΙΚ ΚΠΣ72.65Α 

Δπηζηέγαζε κε πεηάζκαηα ηχπνπ sandwich απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε 

πιήξσζε πνιπνπξεζάλεο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6401) 

Δπηζηέγαζε κε ζεξκνκνλσηηθφ πέηαζκα (πάλει) ηχπνπ "ζάληνπηηο", απφ γαιβαληζκέλε 

ιακαξίλα πξνβακκέλε ζην εξγνζηάζην, επίπεδε, ηξαπεδνεηδή ή απιαθσηή (ζηελ 

εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πιεπξά), θαη ελδηάκεζα κε ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ απφ αθξψδε 

πνιπνπξεζάλε (CFC & HCFC Free), κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε απαηηήζεηο 

ερνκφλσζεο θαη ππξαληνρήο, θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 03-05-02-01 

"Δπηζηεγάζεηο κε κεηαιιηθά θχιια απηνθεξφκελα". 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ επί ηνπνπ 

ηνπ έξγνπ, ν απαηηνχκελνο αλπςσηηθφο εμνπιηζκφο θαη ηθξηψκαηα θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο 

θαη ζηεξέσζε ζηηο ππάξρνπζεο ηεγίδεο κε απηνθνριηνχκελνπο ζπλδέζκνπο πςειήο αληνρήο. 

Γεληθνί φξνη: 

α) ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα (εξγαζία θαη 

πιηθά): 

- Σα 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. 

- Σν 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, 

- Σα θνληακάηα θάζε κνξθήο ζηελ πεξίπησζε θνιπκβεηήο θαηαζθεπήο θαη ηα 
αληίζηνηρα πξφζκηθηα απηψλ. 

β) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ επηθεξακψζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη (εθηφο αλ αλαθέξεηαη 

ξεηά ζηελ πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ) ε ηνπνζέηεζε θχιισλ ραιθνχ, γαιβαληζκέλεο 

ιακαξίλαο ή ειεθηξνζηαηηθά βακκέλνπ αιινπκηλίνπ. 

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. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα 
Αλαζεσξείηαη κε  :  ΟΙΚ 6401: 100,00% 

 

Δπξψ : αξάληα πέληε € 45,00 
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Άξζξν 145 ΟΙΚ ΚΠΣ77.93Α 

Δθαξκνγή ππξίκαρεο επίζηξσζεο επί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7744) 

Δθαξκνγή ππξίκαρεο επίζηξσζεο θιάζεσο ππξαληνρήο 60 min επί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη ζρήκαηνο, κεηά απφ εθαξκνγή primer (ππφζηξσκα) ζπκβαηνχ 

κε ηελ βαζηθή βαθή, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Σα πιηθά ηεο ππξίκαρεο επίζηξσζεο ππνθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηα απφ 

ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζπλνδεπφκελε απφ πιήξε ηερληθά ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο. 

Δηδηθνί 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. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) εηδηθνχ πιηθνχ ππξνπξνζηαζίαο. 

Μνλάδα κέηξεζεο : Υηιηφγξακκα 
Αλαζεσξείηαη κε  :  ΟΙΚ 7744: 100,00% 

Δπξψ : Δίθνζη δχν θαη Πελήληα ιεπηά € 22,50 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ 
ΓΖΜΟ ΜΔΖΝΖ                                              
Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ                                                                            

ΔΡΓΟ: «Αιιαγή δηαξξύζκηζεο θαη αιιαγή 
ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ Η.Δ.Δ.Ν.Φ. ζε θηίξην 
δεκνηηθήο βηβιηνζήθεο θαη δεκνηηθνύ 
σδείνπ» 

 

4. ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ 

 

  
 ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 

 

 1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
  
 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 Η.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, εμαηξεζίκσλ 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, 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 Οξνπο. 
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 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 Δξγν, 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.) 
 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.Ζ, 
 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 Έξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, 
 ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ (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 Ζ 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 
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 ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ 
 θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα φζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ 
 γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
 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 Ζ 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. 
 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 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 βάζεη απηψλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο 
 Τπεξεζίαο θαη ησλ εθάζηνηε 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 ΔΗΓΗΚΧΝ ΟΡΧΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 
 2.1.5 Αλ ην πεξηερφκελν ελφο 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. 
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 2.1.6 ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ, ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ παξφληνο. 
  
 2.2 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 
  
 2.2.1 ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
  
 Καηάηαμε εδαθψλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκφηεηα 
  
 * 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 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). 
 - 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 ζπξψλ 
 - 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 
  
 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. 
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 2.2.3. ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ 
  
 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. 
 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. 
 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: 
  
 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)     2,30 
 β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ      2,70 
 γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ      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)     1,90  
 β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ      2,30 
 γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ      2,60 
 3. Ταινζηάζηα : 
 α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ)     1,00 
 β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ      1,40 
 γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ       1,80 
 δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ        1,60 
 ε) ζηδεξέληα        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     2,80 
 β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο   2,00 
 γ) ρσξίο επέλδπζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά)   1,00 
 δ) κε θηλεηά παινζηάζηα, θαηά ηα ινηπά σο γ    1,60 
 7. Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά : 
 α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα      2,50 
 β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα       1,00 
 γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο) 
 8. Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά : 
 α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ       1,00 
 β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ       1,50 
 9. Θεξκαληηθά ζψκαηα : 
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 Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ 
 Πηλάθσλ ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο 
 ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ 
  
  
 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 ζπλλεθψδεο 
 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 
  
 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΧ 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  Kαθέ 
  
  
 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. 
  
 Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) ηνίρσλ θαη ςεπδνξνθψλ ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 
 61.30 θαη 61.31. 
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 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 
 αινπκηλίνπ, 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.  
 
 
      

ΟΜΑΓΑ  ΗΑ: ΑΘΔΝΖ ΡΔΤΜΑΣΑ  

 

 
Άρθρο 146 

     Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9422.50 Καιώδην UTP cat 6, ειεύζεξν αινγόλνπ (Low Smoke Zero Halogen LSZH). 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 48  100% 
 
 Καιψδην UTP cat 6 δηθηχσλ data, ειεχζεξν αινγφλνπ (Low Smoke Zero Halogen 
 LSZH)δειαδή θαιψδην ηεξκαηηζκέλν θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
 ηνπνζεηήζεσο δηαθιαδψζεσλ, δνθηκψλ κνλψζεσο γηά πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία 
 Σηκή αλά κέηξν κήθνπο.  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 2,00 
 (Οινγξάθσο) : ΓΤΟ 

 

Άρθρο 147 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9422.58 Καιώδην LIYCY 2x1.5, ππξάληνρν, ειεύζεξν αινγόλνπ (Low Smoke Zero 
 Halogen LSZH)  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 48  100% 
 
 Καιψδην LIYCY 2x1.5, ππξάληνρν, ειεχζεξν αινγφλνπ (Low Smoke Zero Halogen LSZH) 
 δειαδή θαιψδην ηεξκαηηζκέλν θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο 
 δηαθιαδψζεσλ, δνθηκψλ κνλψζεσο γηά πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία 
 Σηκή αλά κέηξν κήθνπο.  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 2,50 
 (Οινγξάθσο) : ΓΤΟ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 148 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9422.59 Καιώδην LIYCY 3x1.5, ππξάληνρν, ειεύζεξν αινγόλνπ (Low Smoke Zero 
 Halogen LSZH)  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 48  100% 
 
 Καιψδην LIYCY 3x1.5, ππξάληνρν, ειεχζεξν αινγφλνπ (Low Smoke Zero Halogen LSZH) 
 δειαδή θαιψδην ηεξκαηηζκέλν θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο 
 δηαθιαδψζεσλ, δνθηκψλ κνλψζεσο γηά πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία 
 Σηκή αλά κέηξν κήθνπο.  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 2,80 
 (Οινγξάθσο) : ΓΤΟ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ  
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Άρθρο 149 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9422.60 Καιώδην LIYCY 2x2.5, ππξάληνρν, ειεύζεξν αινγόλνπ (Low Smoke Zero 
 Halogen LSZH)  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 48  100% 
 
 Καιψδην LIYCY 2x2.5, ππξάληνρν, ειεχζεξν αινγφλνπ (Low Smoke Zero Halogen LSZH) 
 δειαδή θαιψδην ηεξκαηηζκέλν θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο 
 δηαθιαδψζεσλ, δνθηκψλ κνλψζεσο γηά πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία 
 Σηκή αλά κέηξν κήθνπο.  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 3,00 
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑ 

 

Άρθρο 150 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9295.1 Σειενπηηθό θαιώδην, ειεύζεξν αινγόλνπ (Low Smoke Zero Halogen LSZH) 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 63  100% 
 
 Καιψδην κεηαθνξάο ζήκαηνο R-TV, ειεχζεξν αινγφλνπ (Low Smoke Zero Halogen 
 LSZH)νκναμνληθφ, ζσξαθηζκέλν, κε επηθαζζηηεξσκέλν ράιθηλν αγσγφ δηακέηξνπ 1,1mm, 
 75Ω, κε κφλσζε πνιπαηζπιελίνπ. Θσξάθηζε κε ράιθηλε ηαηλία θαη ράιθηλν 
 επηςεπδαξγπξσκέλν πιέγκα θαη εμσηεξηθή επέλδπζε απφ ζεξκνπιαζηηθή κφλσζε απφ 
 άζπξν PVC. κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη εγθαηαζηάζεσο, δειαδή πξνκήζεηα θαζψο 
 θαη ε εξγαζία εγθαηαζηάζεσο εληφο ζσιελψζεσλ θαη δνθηκψλ, παξαδνηέν ζε πιήξε θαη 
 θαλνληθή ιεηηνπξγία.  (1 m)  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 2,50 
 (Οινγξάθσο) : ΓΤΟ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 151 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9419.11 Δξκάξην κηθηνλόκεζεο (RACK) 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 61  100% 
 
 Δξκάξην κηθηνλφκεζεο (RACK). Πεξηιακβάλεη νιν ηνλ εμνπιηζκφ, κεηψπεο, πξίδεο 
 RJ45, θαιψδηα κηθηνλφκηζεο, πνιχπξηδν ξεπκαηνδφηεζεο θιπ (εθηφο ηνπ ελεξγνχ 
 εμνπιηζκνχ, switch, modem), ζε πιήξε ιεηηνπξγία. χκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
 πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
 Σηκή γηα εγθαηεζηεκέλε κνλάδα (πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε). 
 ηεκ ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 900,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΝΗΑΚΟΗΑ 

 

Άρθρο 152 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9422.21 Ethernet switch 26 ζπξώλ 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 61  100% 
 
 Ethernet switch 26 ζπξψλ 10/100/1000Mbps RJ45(smart switch). χκθσλα κε ηηο 
 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
 Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλε κνλάδα (πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε).  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 450,00 
 (Οινγξάθσο) : ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ  

 

Άρθρο 153 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9422.28 Σειεθσληθό θέληξν ςεθηαθό (ΗΡ) 
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 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 61  100% 
 
 Σειεθσληθφ θέληξν ςεθηαθφ (ΗΡ). χκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα 
 ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
 Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλε κνλάδα (πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη πξνγξακκαηηζκφο). 
 ηεκ  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1.500,00  
 (Οινγξάθσο) : ΥΗΛΗΑ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ 

 

Άρθρο 154 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9422.29 Σειεθσληθή ζπζθεπή ςεθηαθή (ΗΡ) 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 61  100% 
 
 Σειεθσληθή ζπζθεπή ςεθηαθή (ΗΡ). χκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα 
 ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
 Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλε κνλάδα (πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε). 
 ηεκ  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 75,00  
 (Οινγξάθσο) : ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ 

 

Άρθρο 155 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9422.22 Πξίδα ηειεθσληθή ή data (RJ11 ή RJ45), ρσλεπηή ή επίηνηρε ή εληόο 
 γπςνζαλίδαο, δηπιή  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 61  100% 
 
 Πξίδα ηειεθσληθή ή data (RJ11 ή RJ45), ρσλεπηή ή επίηνηρε. χκθσλα κε ηηο 
 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θνπηηνχ. 
 Γηπιή. 
  
 Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλε κνλάδα (πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε). 
 ηεκ ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 26,00 
 
 (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΔΞΗ 

 

Άρθρο 156 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9422.25 Κεξαία WAP, Poe 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 61  100% 
 Κεξαία WAP, Poe. χκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, 
 Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλε κνλάδα (πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε).  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 50,00  
 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΖΝΣΑ 

 

Άρθρο 157 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9301.1 Αληρλεπηήο θαπλνύ θσηνειεθηξηθόο, δηεπζπλζηνδνηνύκελνο 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 62  100% 
 Αληρλεπηήο θαπλνχ θσηνειεθηξηθφο, δηεπζπλζηνδνηνχκελνο κεηά βάζεσο  θαηάιιεινο 
 γηα  εγθαηάζηαζε  ζηελ  νξνθή, κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη εγθαηαζηάζεσο, 
 δειαδή πξνκήζεηα θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκψλ, παξαδνηέα ζε 
 πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. Με πηζηνπνίεζε θαη ζήκαλζε CE. (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 50,00 
 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΖΝΣΑ 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  - ΕΛ. 10 

 

 
Άρθρο 158 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9301.2 Αληρλεπηήο ζεξκνδηαθνξηθόο, δηεπζπλζηνδνηνύκελνο 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 62  100% 
 
 Αληρλεπηήο ζεξκνδηαθνξηθφο, δηεπζπλζηνδνηνχκελνο κεηά βάζεσο  θαηάιιεινο γηα 
 εγθαηάζηαζε  ζηελ  νξνθή, κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη εγθαηαζηάζεσο, δειαδή 
 πξνκήζεηα θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκψλ, παξαδνηέα ζε πιήξε θαη 
 θαλνληθή ιεηηνπξγία. Με πηζηνπνίεζε θαη ζήκαλζε CE. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 50,00  
 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΖΝΣΑ 

 

Άρθρο 159 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9301.3 Πίλαθαο αλίρλεπζεο ππξθατάο δηεπζπλζηνδνηνύκελνο 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 62  100% 
 
 Πίλαθαο αλίρλεπζεο ππξθατάο, δηεπζπλζηνδνηνχκελνο, πιήξεο κε απαλαθνξηηδφκελε 
 κπαηαξία θαη ζχζηεκα απηφκαηνπ ηειεθσλεηή, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 
 κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη εγθαηαζηάζεσο, δειαδή πξνκήζεηα θαζψο θαη ε 
 εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκψλ, παξαδνηέα ζε 
 πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. Με πηζηνπνίεζε θαη ζήκαλζε CE. 
 (1 ηεκ) ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1.860,00 
 
 (Οινγξάθσο) : ΥΗΛΗΑ ΟΚΣΑΚΟΗΑ ΔΞΖΝΣΑ 

 
 Άρθρο 160 
  
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9301.4 Κνκβίν ρεηξνθίλεηνπ ζπλαγεξκνύ δηεπζπλζηνδνηνύκελν 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 62  100% 
 
 Κνκβίν ρεηξνθίλεηνπ ζπλαγεξκνχ, δηεπζπλζηνδνηνχκελν, γηα ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία 
 ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο ππξθαγηάο, ζχκθσλα κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε ηα 
 κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη εγθαηαζηάζεσο, δειαδή πξνκήζεηα θαζψο θαη ε εξγαζία 
 εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκψλ, παξαδνηέν ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. Με 
 πηζηνπνίεζε θαη ζήκαλζε CE. 
 (1 ηεκ) ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 72,00 
 
 (Οινγξάθσο) : ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΓΤΟ 

 

Άρθρο 161 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9301.5 εηξήλα ζπλαγεξκνύ κε θιαο εμσηεξηθνύ ρώξνπ, 115 db 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 62  100% 
 
 εηξήλα ζπλαγεξκνχ κε θιαο εμσηεξηθνχ ρψξνπ, 115 db, ζχκθσλα κε ζρέδηα θαη 
 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ρψξνπ, κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο 
 θαη εγθαηαζηάζεσο, δειαδή πξνκήζεηα θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη 
 δνθηκψλ, παξαδνηέα ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. Με πηζηνπνίεζε θαη ζήκαλζε 
 CE. 
 (1 ηεκ) ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 120,00  
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ  
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Άρθρο 162 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9301.6 εηξήλα ζπλαγεξκνύ κε θιαο εζσηεξηθνύ ρώξνπ, 90 db 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 62  100% 
 
 εηξήλα ζπλαγεξκνχ κε θιαο εζσηεξηθνχ ρψξνπ, 90 db, ζχκθσλα κε ζρέδηα θαη 
 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ρψξνπ, κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο 
 θαη εγθαηαζηάζεσο, δειαδή πξνκήζεηα θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη 
 δνθηκψλ, παξαδνηέα ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. Με πηζηνπνίεζε θαη ζήκαλζε 
 CE. 
 (1 ηεκ) ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 40,00 
 (Οινγξάθσο) : ΑΡΑΝΣΑ 

 

Άρθρο 163 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9301.10 Πίλαθαο ζπλαγεξκνύ θεληξηθόο 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 62  100% 
 
 Πίλαθαο ζπλαγεξκνχ θεληξηθφο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 
 κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη εγθαηαζηάζεσο, δειαδή πξνκήζεηα θαζψο θαη ε 
 εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκψλ, παξαδνηένο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, 
 κε πηζηνπνίεζε θαη ζήκαλζε C. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1.500,00  
 (Οινγξάθσο) : ΥΗΛΗΑ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ 

 

Άρθρο 164 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9301.11 Πίλαθαο ζπλαγεξκνύ πεξηθεξεηαθόο 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 62  100% 
 
 Πίλαθαο ζπλαγεξκνχ πεξηθεξεηαθφο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο 
 πξνδηαγξαθέο, κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη εγθαηαζηάζεσο, δειαδή πξνκήζεηα 
 θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκψλ, παξαδνηένο ζε πιήξε θαη θαλνληθή 
 ιεηηνπξγία, κε πηζηνπνίεζε θαη ζήκαλζε C. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 150,00  
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ 

 

Άρθρο 165 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9301.12 Πιεθηξνιόγην ζπλαγεξκνύ 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 62  100% 
 
 Πιεθηξνιφγην ζπλαγεξκνχ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε 
 ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη εγθαηαζηάζεσο, δειαδή πξνκήζεηα θαζψο θαη ε εξγαζία 
 εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκψλ, παξαδνηένο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, κε 
 πηζηνπνίεζε θαη ζήκαλζε C. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 300,00 
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΚΟΗΑ  

 

Άρθρο 166 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9301.14 Αληρλεπηήο θίλεζεο  ζπλαγεξκνύ 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 62  100% 
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 Αληρλεπηήο θίλεζεο ζπλαγεξκνχ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο 
 πξνδηαγξαθέο, κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη εγθαηαζηάζεσο, δειαδή πξνκήζεηα 
 θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκψλ, παξαδνηέα ζε πιήξε θαη θαλνληθή 
 ιεηηνπξγία 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 30,00  
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ 

 

Άρθρο 167 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9296 Κεξαία R-TV, επίγεηαο ιήςεο 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 63  100% 
 
 Κεξαία R-TV ιήςεο επίγεησλ ζηαζκψλ, απνηεινχκελε απφ δχν θεξαίεο (VHF, UHF), κία 
 θεξαία FM, κείθηε εληζρπηή θαη ηζηφ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κε ηα 
 κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη εγθαηαζηάζεσο, δειαδή πξνκήζεηα θαζψο θαη ε εξγαζία 
 εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκψλ, παξαδνηέα ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία 
 (1 m  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 200,00  
 (Οινγξάθσο) : ΓΗΑΚΟΗΑ 

 

Άρθρο 168 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9286 Πνιπδηαθόπηεο δηαλνκήο ηειενπηηθνύ ζήκαηνο 5 εηζόδσλ, 18 εμόδσλ 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 63  100% 
 
 Πνιπδηαθφπηεο δηαλνκήο ηειενπηηθνχ ζήκαηνο 5 εηζφδσλ, 18 εμφδσλ, ζχκθσλα κε ηηο 
 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα, κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη 
 εγθαηαζηάζεσο, δειαδή πξνκήζεηα θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκψλ, 
 παξαδνηέα ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 (1 m)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 315,00  
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ 

 

Άρθρο 169 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9285 Πξίδα R-TV-SAT 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 63  100% 
 
 Πξίδα R-TV-SAT δηειεχζεσο ή ηεξκαηηθή, κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη 
 εγθαηαζηάζεσο, δειαδή πξνκήζεηα θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκψλ, 
 παξαδνηέα ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 25,00  
 (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ 

 

Άρθρο 170 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9301.15 ύζηεκα απηνκάηνπ ειέγρνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 62  100% 
 
 χζηεκα απηνκάηνπ ειέγρνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο 
 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε ηα κηθξνυιηθά ζπλδέζεσο θαη εγθαηαζηάζεσο, δειαδή 
 πξνκήζεηα θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκψλ, παξαδνηένο ζε πιήξε θαη 
 θαλνληθή ιεηηνπξγία, κε πηζηνπνίεζε θαη ζήκαλζε C. 
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 (1 ηεκ) 
 
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1.500,00  
 (Οινγξάθσο) : ΥΗΛΗΑ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ 

 

Άρθρο 171 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8847.2 UPS 1500 VA, line interactive, rack  
 ρεηηθφ : ΑΣΖΔ 8841 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 52  100% 
 
 UPS UPS 1500 VA, line interactive, rack, κε ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά 
 θαη ηελ απαηηνχκελε εξγαζία ζπλδεζκνινγίαο,  εγθαηαζηάζεσο θιπ γηά ηελ παξάδνζε 
 ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. χκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο 
 πξνδηαγξαθέο. 
 (ηεκ) 
 Σηκή θαη' απνθνπή.  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 350,00 
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ  ΗΒ: ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ  

 

Άρθρο 172 

 Άξζξν : ΝΑΖΛΜ Ν\62.10.40.01 Καιώδηα ηύπνπ H05VV-U, -R (NYM), νλνκ. ηάζεο  300/500V κε κόλσζε από 
 καλδύα PVC, ειεύζεξν αινγόλνπ (Low Smoke Zero Halogen LSZH)  δηαηνκήο 3 x 
 1,5 mm2  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 46  100% 
 
 Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα, ζε εζράξα, ζε θαλάιη, 
 θιπ.) θαισδίσλ νλνκαζηηθήο ηάζεο 300 / 500 V ηχπνπ H05VV-U, (κνλφθισλνο αγσγφο) 
 H05VV-R (πνιχθισλνο αγσγφο), κε ράιθηλνπο αγσγνχο κε κφλσζε θαη καλδχα απφ PVC, 
 ειεχζεξν αινγφλνπ (Low Smoke Zero Halogen LSZH), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ 
 ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, κνχθεο, 
 θαζζηηεξνθφιιεζε, ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη 
 ειέγρσλ. 
 Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) θαισδίνπ 
  ΔΤΡΩ Γηαηνκήο 3 x 1,5 mm2  
      (Αξηζκεηηθά) :  2,30  
 (Οινγξάθσο) : ΓΤΟ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 173 

 
 Άξζξν : ΝΑΖΛΜ Ν\62.10.40.02 Καιώδηα ηύπνπ H05VV-U, -R (NYM), νλνκ. ηάζεο  300/500V κε κόλσζε από 
 καλδύα PVC, ειεύζεξν αινγόλνπ (Low Smoke Zero Halogen LSZH)  δηαηνκήο 3 x 
 2,5 mm2  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 46  100% 
 
 Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα, ζε εζράξα, ζε θαλάιη, 
 θιπ.) θαισδίσλ νλνκαζηηθήο ηάζεο 300 / 500 V ηχπνπ H05VV-U, (κνλφθισλνο αγσγφο) 
 H05VV-R (πνιχθισλνο αγσγφο), κε ράιθηλνπο αγσγνχο κε κφλσζε θαη καλδχα απφ PVC, 
 ειεχζεξν αινγφλνπ (Low Smoke Zero Halogen LSZH), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ 
 ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, κνχθεο, 
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 θαζζηηεξνθφιιεζε, ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη 
 ειέγρσλ. 
  
 Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) θαισδίνπ 
   
 ΔΤΡΩΓηαηνκήο 3 x 2,5 mm2  
  (Αξηζκεηηθά) : 4,10 
 (Οινγξάθσο) : ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ  

 

Άρθρο 174 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9766.3.3 Καιώδην ηύπνπ ΝΤM, ειεύζεξν αινγόλνπ (Low Smoke Zero Halogen LSZH) 
 Tξηπνιηθό Γηαηνκήο 3 Υ 4mm2  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 46  100% 
 Καιψδην  ηχπνπ  ΝΤM ειεχζεξν αινγφλνπ (Low Smoke Zero Halogen LSZH) ράιθηλσλ 
 αγσγψλ  νξαηφ  ή  εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε  πιηθψλ  θαη 
 κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα,  πέδηια, 
 θαζζηηεξνθφιιεζε,  κνλσηηθά  πάζεο  θχζεσο,  φπσο  θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα  ή 
 αλαινγία  εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ  θαη 
 νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη 
 ζπλδέζεσο  ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη 
 πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 
 (1 m) 
 8766.  3   ηξηπνιηθφ  
 8766. 3.  3  Γηαηνκήο:  3 Υ 4   mm2  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 6,75  
 (Οινγξάθσο) : ΔΞΗ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 175 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9766.3.4 Καιώδην ηύπνπ ΝΤM, ειεύζεξν αινγόλνπ (Low Smoke Zero Halogen LSZH) 
 Tξηπνιηθό Γηαηνκήο 3 Υ 6mm2  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 46  100% 
 Καιψδην  ηχπνπ  ΝΤM ειεχζεξν αινγφλνπ (Low Smoke Zero Halogen LSZH) ράιθηλσλ 
 αγσγψλ  νξαηφ  ή  εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε  πιηθψλ  θαη 
 κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα,  πέδηια, 
 θαζζηηεξνθφιιεζε,  κνλσηηθά  πάζεο  θχζεσο,  φπσο  θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα  ή 
 αλαινγία  εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ  θαη 
 νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη 
 ζπλδέζεσο  ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη 
 πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο.  (1 m) 
 8766.  3   ηξηπνιηθφ  
 8766. 3.  4  Γηαηνκήο:  3 Υ 6   mm2  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 8,10  
 (Οινγξάθσο) : ΟΚΣΩ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 176 

 Άξζξν : ΝΑΖΛΜ Ν\62.10.40.03 Καιώδηα ηύπνπ H05VV-U, -R (NYM), νλνκ. ηάζεο  300/500V κε κόλσζε από 
 καλδύα PVC, ειεύζεξν αινγόλνπ (Low Smoke Zero Halogen LSZH)  δηαηνκήο 4 x 
 1,5 mm2  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 46  100% 
 
 Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα, ζε εζράξα, ζε θαλάιη, 
 θιπ.) θαισδίσλ νλνκαζηηθήο ηάζεο 300 / 500 V ηχπνπ H05VV-U, (κνλφθισλνο αγσγφο) 
 H05VV-R (πνιχθισλνο αγσγφο), κε ράιθηλνπο αγσγνχο κε κφλσζε θαη καλδχα απφ PVC, 
 ειεχζεξν αινγφλνπ (Low Smoke Zero Halogen LSZH), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ 
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 ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, κνχθεο, 
 θαζζηηεξνθφιιεζε, ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη 
 ειέγρσλ. 
  Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) θαισδίνπ 
   
 Γηαηνκήο 4 x 1,5 mm2  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 2,80 
 (Οινγξάθσο) : ΓΤΟ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ        

Άρθρο 177 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9766.4.2 Καιώδην ηύπνπ ΝΤM, ειεύζεξν αινγόλνπ (Low Smoke Zero Halogen LSZH) 
 Σεηξαπνιηθό Γηαηνκήο 4 Υ 2,5mm2  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 46  100% 
 
 Καιψδην  ηχπνπ  ΝΤM ειεχζεξν αινγφλνπ (Low Smoke Zero Halogen LSZH) ράιθηλσλ 
 αγσγψλ  νξαηφ  ή  εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε  πιηθψλ  θαη 
 κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα,  πέδηια, 
 θαζζηηεξνθφιιεζε,  κνλσηηθά  πάζεο  θχζεσο,  φπσο  θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα  ή 
 αλαινγία  εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ  θαη 
 νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη 
 ζπλδέζεσο  ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη 
 πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 
 (1 m) 
 8766.  4   ηεηξαπνιηθφ  
 8766. 4.  2  Γηαηνκήο:  4 Υ 2,5 mm2  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 6,80 
 (Οινγξάθσο) : ΔΞΗ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 178 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9774.6.4  Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν, ειεύζεξν αινγόλνπ (Low Smoke Zero 
 Halogen LSZH) Πεληαπνιηθό δηαηνκήο 5 Υ 6 mm2  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 47  100% 
 
 Καιψδην  ηχπνπ  NYY  νξαηφ  ή εληνηρηζκέλν ειεχζεξν αινγφλνπ (Low Smoke Zero 
 Halogen LSZH) δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη  κηθξνυιηθψλ  (θνιιάξα, 
 θνριίεο,  κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε,   κνλσηηθά, 
 εηδηθά   ζηεξίγκαηα  ή αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ)  επί  ηφπνπ θαη εξγαζία 
 δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ  θηηξίνπ,  ηνπνζέηεζε 
 δηακφξθσζε  θαη  ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα   εμαξηήκαηα  ηεο 
 εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε θαλνληθή 
 ιεηηνπξγία 
 (1 m) 
 8774.  6   Πεληαπνιηθφ 
 0  
 8774. 6.  4  Γηαηνκήο  5 Υ 6           mm2  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 10,80 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 179 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9774.6.5  Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν, ειεύζεξν αινγόλνπ (Low Smoke Zero 
 Halogen LSZH) Πεληαπνιηθό δηαηνκήο 5 Υ 10 mm2  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 47  100% 
 
 Καιψδην  ηχπνπ  NYY  νξαηφ  ή εληνηρηζκέλν ειεχζεξν αινγφλνπ (Low Smoke Zero 
 Halogen LSZH) δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη  κηθξνυιηθψλ  (θνιιάξα, 
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 θνριίεο,  κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε,   κνλσηηθά, 
 εηδηθά   ζηεξίγκαηα  ή αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ)  επί  ηφπνπ θαη εξγαζία 
 δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ  θηηξίνπ,  ηνπνζέηεζε 
 δηακφξθσζε  θαη  ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα   εμαξηήκαηα  ηεο 
 εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε θαλνληθή 
 ιεηηνπξγία 
 (1 m) 
 8774.  6   Πεληαπνιηθφ 
 0  
 8774. 6.  5  Γηαηνκήο  5 Υ 10          mm2 

 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 14,10 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ   

 

Άρθρο 180 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9774.6.6  Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν, ειεύζεξν αινγόλνπ (Low Smoke Zero 
 Halogen LSZH) Πεληαπνιηθό δηαηνκήο 5 Υ 16 mm2  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 47  100% 
 
 Καιψδην  ηχπνπ  NYY  νξαηφ  ή εληνηρηζκέλν ειεχζεξν αινγφλνπ (Low Smoke Zero 
 Halogen LSZH) δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη  κηθξνυιηθψλ  (θνιιάξα, 
 θνριίεο,  κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε,   κνλσηηθά, 
 εηδηθά   ζηεξίγκαηα  ή αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ)  επί  ηφπνπ θαη εξγαζία 
 δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ  θηηξίνπ,  ηνπνζέηεζε 
 δηακφξθσζε  θαη  ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα   εμαξηήκαηα  ηεο 
 εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε θαλνληθή 
 ιεηηνπξγία 
 (1 m) 
 8774.  6   Πεληαπνιηθφ 
 0  
 8774. 6.  6  Γηαηνκήο  5 Υ 16          mm2  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 16,00 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΔΞΗ 

 

Άρθρο 181 

 Άξζξν : ΝΑΖΛΜ Ν\65.80.50.06 Καιώδηα ηύπνπ XLPE/LS2H/SWA/LSZH κε νπδέηεξν κεησκέλεο δηαηνκήο, 
 ειεύζεξν αινγόλνπ (Low Smoke Zero Halogen LSZH) δηαηνκήο 3x150/70 mm2  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 47  100% 
 
 Καιψδηα ηχπνπ XLPE/LS2H/SWA/LSZH ειεχζεξν αινγφλνπ (Low Smoke Zero Halogen LSZH) 
 κε νπδέηεξν κεησκέλεο δηαηνκήο κε ράιθηλνπο αγσγνχο, νξαηα ή εληφο ήδε 
 ηνπνζεηεκέλνπ ζσιήλα (ρσξίο ηελ αμία ηνπ ζσιήλα), ή επί εζράξαο (ρσξίο ηελ αμία 
 ηεο εζράξαο), πιήξσο εγθαηεζηεκέλα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. Πεξηιακβάλεηαη ην 
 πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηα 
 πάζεο θχζεσο θχξηα θαη βνεζεηηθά πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη. 
  
 Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (κκ) 
 Καιψδην δηαηνκήο 3x150/70 mm2  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 52,00 
 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ 

 

Άρθρο 182 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9774.1.10 Καιώδην ηύπνπ NYY νξαηό ή εληνηρηζκέλν, ειεύζεξν αινγόλνπ (Low Smoke Zero 
 Halogen LSZH) Μνλνπνιηθό δηαηνκήο 1 Υ 70 mm2  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 47  100% 
 
 Καιψδην  ηχπνπ  NYY  νξαηφ  ή εληνηρηζκέλν ειεχζεξν αινγφλνπ (Low Smoke Zero 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  - ΕΛ. 17 

 

 Halogen LSZH) δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη  κηθξνυιηθψλ  (θνιιάξα, 
 θνριίεο,  κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε,   κνλσηηθά, 
 εηδηθά   ζηεξίγκαηα  ή αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ)  επί  ηφπνπ θαη εξγαζία 
 δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ  θηηξίνπ,  ηνπνζέηεζε 
 δηακφξθσζε  θαη  ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα   εμαξηήκαηα  ηεο 
 εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε θαλνληθή 
 ιεηηνπξγία 
 (1 m) 
 8774.  1   Μνλνπνιηθφ 
 0  
 8774. 1. 10  Γηαηνκήο  1 Υ 70          mm2  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 12,00 
 (Οινγξάθσο) : ΓΩΓΔΚΑ    
 

Άρθρο 183 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8757.2.6 Αγσγόο γπκλόο ράιθηλνο Πνιύθισλνο δηαηνκήο 70mm2 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45  100% 
 
 Αγσγφο  γπκλφο ράιθηλνο , δειαδή αγσγφο θαη κηθξνπιηθά (ζηεξίγκαηα ή κνλσηήξεο, 
 ηάθνη,  βίδεο,  γχςνο θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο κε ζηεξίγκαηα ή κε 
 κνλσηήξεο. 
 (1 m) 
 8757.  2   Πνιχθισλνο 
 8757. 2.  6  Γηαηνκήο:  70  mm2  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 11,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΣΔΚΑ 

 

Άρθρο 184 

 Άξζξν : ΝΑΖΛΜ 60.20.40.21 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξνδίνπ γείσζεο από ράιθηλε πιάθα 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45  100% 
 
 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε πιάθαο γείσζεο απφ 
 ειεθηξνιπηηθφ ραιθφ δηαζηάζεσλ 500x500 mm θαη πάρνπο ειάζκαηνο 3 mm. ην θέληξν 
 βάξνπο απηήο ζα είλαη ζπγθνιιεκέλα ην έλα άθξν ράιθηλνπ πνιχθισλνπ αγσγνχ ησλ 35 
 mm2, κήθνπο 5 m, ελψ ην άιιν άθξν ζα θέξεη αθξνδέθηε ησλ 35 mm2, ζπγθνιιεκέλν. 
 ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ 
 ιάθθνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παξαπάλσ ειεθηξνδίνπ, νχηε ε ελδερφκελα απαηηνχκελε 
 εμπγίαλζε ηνπ επηρψκαηνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αγσγηκφηεηαο πξνο γελ ηνπ 
 ειεθηξνδίνπ ιφγσ βξαρψδνπο εδάθνπο. 
  
 Σηκή αλά ηεκάρην ηνπνζεηεκέλεο πιάθαο γείσζεο.  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 120,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ 

 

Άρθρο 185 

 Άξζξν : ΝΑΖΛΜ Ν\60.20.40.21 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξνδίνπ γείσζεο από ράιθηλε πιάθα ζρήκαηνο 
 ''Δ'' 1500x500x500  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45  100% 
 
 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε πιάθαο γείσζεο απφ 
 ειεθηξνιπηηθφ ραιθφ ζρήκαηνο ''Δ'' δηαζηάζεσλ 1500x500x500 mm θαη πάρνπο 
 ειάζκαηνο 3 mm. ην θέληξν βάξνπο απηήο ζα είλαη ζπγθνιιεκέλα ην έλα άθξν 
 ράιθηλνπ πνιχθισλνπ αγσγνχ ησλ 70 mm2, κήθνπο 5 m, ελψ ην άιιν άθξν ζα θέξεη 
 αθξνδέθηε ησλ 70 mm2, ζπγθνιιεκέλν. 
 ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ 
 ιάθθνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παξαπάλσ ειεθηξνδίνπ, νχηε ε ελδερφκελα απαηηνχκελε 
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 εμπγίαλζε ηνπ επηρψκαηνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αγσγηκφηεηαο πξνο γελ ηνπ 
 ειεθηξνδίνπ ιφγσ βξαρψδνπο εδάθνπο. 
   
 Σηκή αλά ηεκάρην ηνπνζεηεκέλεο πιάθαο γείσζεο. 

 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1.000,00 
 (Οινγξάθσο) : ΥΗΛΗΑ  

 

Άρθρο 186 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9991.2 Αγσγόο θπθιηθήο δηαηνκήο, ράιθηλνο κνλόθισλνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 62561-2 Φ8 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 5  100% 
 
 Αγσγφο θπθιηθήο δηαηνκήο, δηακέηξνπ  Φ8        ράιθηλνο κνλφθισλνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
 62561-2, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη σο αγσγφο ζπιιεθηεξίνπ ζπζηήκαηνο, σο αγσγφο 
 θαζφδνπ, αιιά θαη γηα ζπλδέζεηο εληφο εδάθνπο ή εληφο ζθπξνδέκαηνο. Γειαδή 
 πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ησλ πιηθψλ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, εγθαηάζηαζε, 
 ζχλδεζε, έιεγρν. 
 (1 m) ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 15,00 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ 

 

Άρθρο 187 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9990 θηγθηήξαο δηαζηαπξώζεσο ή δηαθιαδώζεσο βαξέσο ηύπνπ ραιθνύ, αγσγνύ ή 
 ηαηλίαο  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 5  100% 
 
 θηγθηήξαο δηαζηαπξψζεσο ή δηαθιαδψζεσο βαξέσο ηχπνπ ραιθνχ γηα ηελ ζχζθημε 
 ραιθηλσλ αγσγψλ ή ηαηληψλ, εληφο θαη εθηφο εδάθνπο, ηχπνπ Ζ (Heavy type). Δίλαη 
 θαηαζθεπαζκέλνο απφ ράιπβα ζεξκά επηςεπδαξγπξσκέλν (St/tZn). O ζθηγθηήξαο ζα 
 πξέπεη λα έρεη ππνζηεί κε επηηπρία φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην Δπξσπατθφ 
 Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 50164-1 εξγαζηεξ. δνθηκέο πεξηβαιινληηθέο θαη ειεθηξηθέο κε 
 θεξαπληθφ ξεχκα 100kA, θπκαηνκνξθήο 10/350κs, ζε φιεο ηηο κνξθέο  ζχλδεζεο ησλ 
 αγσγψλ (δηαζηαχξσζεο, παξάιιειεο θηι) πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην έξγν κε φινπο 
 ηνπο ζπλδπαζκνχο αγσγψλ ζχλδεζεο, γηα εληφο θαη εθηφο εδάθνπο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε 
 ησλ αλσηέξσ δνθηκψλ ζα απνδεηθλχεηαη κε ην Γειηίν Απνηειεζκάησλ Γνθηκψλ. 
 Γειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ησλ πιηθψλ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, εγθαηάζηαζε, 
 ζχλδεζε, έιεγρν θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία.  
 ΔΤΡΩ (1 ηεκ)  
  (Αξηζκεηηθά) : 15,00 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ 

 

Άρθρο 188 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9992 Λπόκελνο ζύλδεζκνο  βαξέσο ηύπνπ ραιθνύ γηα ηε ζύλδεζε ράιθηλσλ αγσγώλ 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 5  100% 
 
 Λπφκελνο ζχλδεζκνο  βαξέσο ηχπνπ ραιθνχ γηα ηε ζχλδεζε ράιθηλσλ αγσγψλ, θπθιηθήο 
 δηαηνκήο, δηακέηξνπ Φ8/10mm. Γειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε 
 ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 15,00  
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ 

 

Άρθρο 189 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9993 ηήξηγκα  αγσγνύ επί ζθπξνδέκαηνο βαξέσο ηύπνπ ραιθνύ δηακέηξνπ Φ8/10mm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 5  100% 
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 ηήξηγκα  αγσγνχ επί ζθπξνδέκαηνο βαξέσο ηχπνπ ραιθνχ, δηακέηξνπ Φ8/10mm. Γειαδή 
 πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ησλ πιηθψλ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε, 
 έιεγρν θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 10,00 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ  

 

Άρθρο 190 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9994 Κεθαιή ηνληζκνύ (Pulsar) αθηίλαο 50 κ επί ραιύβδηλνπ ηζηνύ ειεθηξνιπηηθά 
 επηραιθσκέλνπ ύςνπο 4 κ θαηά NFC 17-102  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 5  100% 
 
 Κεθαιή ηνληζκνχ (Pulsar) αθηίλαο 50 κ επί ραιχβδηλνπ ηζηνχ ειεθηξνιπηηθά 
 επηραιθσκέλνπ χςνπο 4 κ θαηά NFC 17-102 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 2.500,00 
 (Οινγξάθσο) : ΓΤΟ ΥΗΛΗΑΓΔ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ 

 

Άρθρο 191 

 Άξζξν : ΝΑΖΛΜ 65.80.40.01 Δζράξεο θαισδίσλ βαξέσο ηύπνπ, πιάηνπο 100 mm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 34  100% 
 
 Δζράξεο θαισδίσλ, βαξέσο ηχπνπ, απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ, ιακαξίλα 
 πάρνπο 1,0 mm, χςνπο 60 mm, κε φια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα δηακφξθσζεο (γσλίεο, 
 ζπζηνιέο θ.ι.π.), ζηήξημεο ή αλάξηεζεο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζχκθσλα κε ηελ 
 κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 04-20-01-03 "Δζράξεο θαη θάιεο Καισδίσλ". Πεξηιακβάλεηαη ην 
 πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηα 
 πάζεο θχζεσο θχξηα θαη βνεζεηηθά πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη. 
  
 Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (κκ) 
 Δζράξα πιάηνπο 100 mm  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 12,50 
 (Οινγξάθσο) : ΓΩΓΔΚΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 192 

 
 Άξζξν : ΝΑΖΛΜ 65.80.40.02 Δζράξεο θαισδίσλ βαξέσο ηύπνπ, πιάηνπο 200 mm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 34  100% 
 
 Δζράξεο θαισδίσλ, βαξέσο ηχπνπ, απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ, ιακαξίλα 
 πάρνπο 1,0 mm, χςνπο 60 mm, κε φια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα δηακφξθσζεο (γσλίεο, 
 ζπζηνιέο θ.ι.π.), ζηήξημεο ή αλάξηεζεο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζχκθσλα κε ηελ 
 κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 04-20-01-03 "Δζράξεο θαη θάιεο Καισδίσλ". Πεξηιακβάλεηαη ην 
 πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηα 
 πάζεο θχζεσο θχξηα θαη βνεζεηηθά πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη. 
  Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (κκ) 
 Δζράξα πιάηνπο 200 mm  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 17,50 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 193 

 Άξζξν : ΝΑΖΛΜ 65.80.40.03 Δζράξεο θαισδίσλ βαξέσο ηύπνπ, πιάηνπο 300 mm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 34  100% 
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 Δζράξεο θαισδίσλ, βαξέσο ηχπνπ, απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ, ιακαξίλα 
 πάρνπο 1,0 mm, χςνπο 60 mm, κε φια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα δηακφξθσζεο (γσλίεο, 
 ζπζηνιέο θ.ι.π.), ζηήξημεο ή αλάξηεζεο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζχκθσλα κε ηελ 
 κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 04-20-01-03 "Δζράξεο θαη θάιεο Καισδίσλ". Πεξηιακβάλεηαη ην 
 πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηα 
 πάζεο θχζεσο θχξηα θαη βνεζεηηθά πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη. 
 Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (κκ) 
 Δζράξα πιάηνπο 300 mm 
 
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 23,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΑ 

 

Άρθρο 194 

 Άξζξν : ΝΑΖΛΜ 65.80.40.04 Δζράξεο θαισδίσλ βαξέσο ηύπνπ, πιάηνπο 400 mm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 34  100% 
 
 Δζράξεο θαισδίσλ, βαξέσο ηχπνπ, απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ελ ζεξκψ, ιακαξίλα 
 πάρνπο 1,0 mm, χςνπο 60 mm, κε φια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα δηακφξθσζεο (γσλίεο, 
 ζπζηνιέο θ.ι.π.), ζηήξημεο ή αλάξηεζεο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζχκθσλα κε ηελ 
 κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 04-20-01-03 "Δζράξεο θαη θάιεο Καισδίσλ". Πεξηιακβάλεηαη ην 
 πξνζσπηθφ θαη ν εμνπιηζκνο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηα 
 πάζεο θχζεσο θχξηα θαη βνεζεηηθά πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη. 
  
 Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (κκ) 
 Δζράξα πιάηνπο 400 mm  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 32,00 
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ ΓΤΟ 

 

Άρθρο 195 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8734.1 σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο, κεζαίνπ ηύπνπ θαηά IEC, επζύο ή 
 ζπηξάι, δηακέηξνπ Φ16  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41  100% 
 
 σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο, κεζαίνπ ηχπνπ θαηά IEC, επζχο ή ζπηξάι, 
 νξαηφο  ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηηο απαξαίηεηεο επζείεο ή θακπχιεο απφ 
 πιαζηηθφ πιηθφ,  πξνζηφκηα  θαη  κηθξνπιηθά  ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θαη εξγαζία 
 πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο. 
 δηακέηξνπ Φ16 
 (1 m) ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 3,00 
  (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑ 

 

Άρθρο 196 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8734.2 σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο, κεζαίνπ ηύπνπ θαηά IEC, επζύο ή 
 ζπηξάι, δηακέηξνπ Φ20  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41  100% 
 
 σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο, κεζαίνπ ηχπνπ θαηά IEC, επζχο ή ζπηξάι, 
 νξαηφο  ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηηο απαξαίηεηεο επζείεο ή θακπχιεο απφ 
 πιαζηηθφ πιηθφ,  πξνζηφκηα  θαη  κηθξνπιηθά  ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θαη εξγαζία 
 πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο. 
 δηακέηξνπ Φ20 
 (1 m) ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 3,50 
  (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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Άρθρο 197 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8734.3 σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο, κεζαίνπ ηύπνπ θαηά IEC, επζύο ή 
 ζπηξάι, δηακέηξνπ Φ25  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41  100% 
 
 σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο, κεζαίνπ ηχπνπ θαηά IEC, επζχο ή ζπηξάι, 
 νξαηφο  ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηηο απαξαίηεηεο επζείεο ή θακπχιεο απφ 
 πιαζηηθφ πιηθφ,  πξνζηφκηα  θαη  κηθξνπιηθά  ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θαη εξγαζία 
 πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο. 
 δηακέηξνπ Φ25 
 (1 m) 
 
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 4,50 
 (Οινγξάθσο) : ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 198 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8737.1 σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο, βαξέσο ηύπνπ θαηά IEC, επζύο ή 
 ζπηξάι, δηακέηξνπ Φ16  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41  100% 
 
 σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο, βαξέσο ηχπνπ θαηά IEC, επζχο ή ζπηξάι, 
 νξαηφο  ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηηο απαξαίηεηεο επζείεο ή θακπχιεο απφ 
 πιαζηηθφ πιηθφ,  πξνζηφκηα  θαη  κηθξνπιηθά  ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θαη εξγαζία 
 πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο. 
 δηακέηξνπ Φ16/. (1 m)  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 4,00 
 (Οινγξάθσο) : ΣΔΔΡΑ 

 

Άρθρο 199 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8737.2 σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο, βαξέσο ηύπνπ θαηά IEC, επζύο ή 
 ζπηξάι, δηακέηξνπ Φ20  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41  100% 
 
 σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο, βαξέσο ηχπνπ θαηά IEC, επζχο ή ζπηξάι, 
 νξαηφο  ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηηο απαξαίηεηεο επζείεο ή θακπχιεο απφ 
 πιαζηηθφ πιηθφ,  πξνζηφκηα  θαη  κηθξνπιηθά  ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θαη εξγαζία 
 πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο. 
 δηακέηξνπ Φ20 
 (1 m) ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 4,50 
  (Οινγξάθσο) : ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 200 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8737.3 σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο, βαξέσο ηύπνπ θαηά IEC, επζύο ή 
 ζπηξάι, δηακέηξνπ Φ25  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41  100% 
 
 σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο, βαξέσο ηχπνπ θαηά IEC, επζχο ή ζπηξάι, 
 νξαηφο  ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηηο απαξαίηεηεο επζείεο ή θακπχιεο απφ 
 πιαζηηθφ πιηθφ,  πξνζηφκηα  θαη  κηθξνπιηθά  ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θαη εξγαζία 
 πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο. 
 δηακέηξνπ Φ25.  (1 m)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 6,50 
 (Οινγξάθσο) : ΔΞΗ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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Άρθρο 201 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8737.4 σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ πιαζηηθόο, βαξέσο ηύπνπ θαηά IEC, επζύο ή 
 ζπηξάι, δηακέηξνπ Φ32  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41  100% 
 
 σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο, βαξέσο ηχπνπ θαηά IEC, επζχο ή ζπηξάι, 
 νξαηφο  ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηηο απαξαίηεηεο επζείεο ή θακπχιεο απφ 
 πιαζηηθφ πιηθφ,  πξνζηφκηα  θαη  κηθξνπιηθά  ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θαη εξγαζία 
 πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο. 
 δηακέηξνπ Φ32 
 (1 m) 
 
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 6,50  
 (Οινγξάθσο) : ΔΞΗ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 202 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8735.2.1 Κπηίν δηαθιαδώζεσο βαξέσο ηύπνπ (BT) θαηά IEC δηαζηάζεσλ 62Υ62 γηα 
 ζσιήλα Φ16  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41  100% 
 
 Κπηίν  δηαθιαδψζεσο βαξέσο ηχπνπ θαηά IEC, νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή 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. 
 Kαηάιιειν γηα ζσιήλα BT Φ16. 
 (1 ηεκ) 
 Ν\8735.2.1 
 Ν\8735.2.1   Γηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ 62Υ62  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 4,50 
 (Οινγξάθσο) : ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 203 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8735.2.2 Κπηίν δηαθιαδώζεσο βαξέσο ηύπνπ (BT) θαηά IEC δηαζηάζεσλ 82Υ82 γηα 
 ζσιήλα Φ20  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41  100% 
 
 Κπηίν  δηαθιαδψζεσο βαξέσο ηχπνπ θαηά IEC, νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή 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. 
 Kαηάιιειν γηα ζσιήλα BT Φ20. 
 (1 ηεκ) 
 Ν\8735.2.2 
 Ν\8735.2.2   Γηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ 82Υ82  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 4,80 
 (Οινγξάθσο) : ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 204 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8735.2.3 Κπηίν δηαθιαδώζεσο βαξέσο ηύπνπ (BT) θαηά IEC δηαζηάζεσλ 91Υ91 γηα 
 ζσιήλα Φ25  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41  100% 
 
 Κπηίν  δηαθιαδψζεσο βαξέσο ηχπνπ θαηά IEC, νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή θπηίν 
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 θαη κηθξνπιηθά (γχςνο,  πίζζα κνλσηηθή, θαλάβα, κηλίν, μχιηλα ηαθάθηα, βίδεο, 
 καζηνί δηαζηνιέο, ζπζηνιέο,  θφληξα, παμηκάδηα, ηάπεο) επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
 πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο. 
 Kαηάιιειν γηα ζσιήλα BT Φ25. 
 (1 ηεκ) 
 Ν\8735.2.3 
 Ν\8735.2.3   Γηακέηξνπ ή δηαζηάζεσλ 91Υ91  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 5,00 
 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΣΔ  

 

Άρθρο 205 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8742.1 Πιαζηηθό θαλάιη θαισδίσλ δηαζηάζεσλ 100mm x 50mm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 41  100% 
 
 Πιαζηηθφ θαλάιη θαισδίσλ δηαζηάζεσλ 100mm x 50mm, ηκεκαηηθήο ζπλαξκνιφγεζεο, 
 πιαζηηθφ, δηέιεπζεο θαισδίσλ, κε ηα αλάινγα εηδηθά ηεκάρηα (θάιπκα, θακπχιεο, 
 θιπ) ζηεξίγκαηα  θαη  κηθξνπιηθά  θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαηάζεσο θαη 
 ζπλδέζεσο 
  
 Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλε κνλάδα (πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε). 
 ηεκ ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 30,00 
  (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ 

 

Άρθρο 206 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8881 Ρεπκαηνδόηεο SCHUKO επίηνηρνο, εληόο ηνηρνπνηταο ή γπςνζαλίδαο, 16Α 230V 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 49  100% 
 
 Ρεπκαηνδφηεο SCHUKO δηπνιηθφο κε γείσζε θαηάιιεινο γηά επίηνηρε ηνπνζέηεζε 
 ηνπνζέηεζε πίλαθα,  δειαδή  πξνκήζεηα,  πξνζθφκηζε,  εγθαηάζηαζε,  ζχλδεζε  θαη 
 παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 13,00 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ 

 

Άρθρο 207 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9422.8 Ρεπκαηνδόηεο ηξηθαζηθόο κε νπδέηεξν θαη επαθή πξνζηαζίαο 380/220 V, 3Υ32Α 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 49  100% 
 
 Ρεπκαηνδφηεο ηξηθαζηθφο κε νπδέηεξν θαη επαθή πξνζηαζίαο 380/220 V, 3Υ32 Α, 
 βηνκεραληθνχ ηχπνπ. χκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο 
 κειέηεο. 
  
 Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλε κνλάδα (πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε). 
 ηεκ ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 15,00 
  (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ 

 

Άρθρο 208 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8081.1 Γηαθόπηεο απιόο 10Α 230V επίηνηρνο ή εληόο ηνηρνπνηταο ή γπςνζαλίδαο  
 ρεηηθφ : ΑΣΖΔ 8961 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 50  100% 
 
 Γηαθφπηεο απιφο 10Α 230V επίηνηρνο ή εληφο ηνηρνπνηταο ή γπςνζαλίδαο, κε ην θπηίν 
 δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε. (1 ηεκ)  
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 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 6,50 
 (Οινγξάθσο) : ΔΞΗ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ  

 

Άρθρο 209 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8081.2 Γηαθόπηεο δηπιόο 10Α 230V επίηνηρνο, εληόο ηνηρνπνηταο ή γπςνζαλίδαο  
 ρεηηθφ : ΑΣΖΔ 8961 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 50  100% 
 
 Γηαθφπηεο δηπιφο 10Α 230V επίηνηρνο, εληφο ηνηρνπνηταο ή γπςνζαλίδαο, κε ην θπηίν 
 δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 8,00  
 (Οινγξάθσο) : ΟΚΣΩ 

 

Άρθρο 210 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8081.3 Γηαθόπηεο αιέ ξεηνύξ 10Α 230V επίηνηρνο, εληόο ηνηρνπνηταο ή γπςνζαλίδαο  
 ρεηηθφ : ΑΣΖΔ 8961 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 50  100% 
 
 Γηαθφπηεο αιέ ξεηνχξ 10Α 230V επίηνηρνο, εληφο ηνηρνπνηταο ή γπςνζαλίδαο, κε ην 
 θπηίν δειαδή πξνκήζεηα πξνζθφκηζε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε. (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 7,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 211 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9760.9 Φσηηζηηθό ζώκα led ηεηξάγσλν, νξνθήο 600Υ600 ρηι 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 60  100% 
 Φσηηζηηθφ ζψκα led ηεηξάγσλν, νξνθήο 600Υ600 ρηι, κε ελζσκαησκέλε δηάηαμε led. 
 χκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη 
 ζχλδεζε θσηηζηηθνχ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 95,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ 

 

 

Άρθρο 212 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9760.3 Φσηηζηηθό ζώκα led 30W, πξνβνιέαο 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 60  100% 
 
 Φσηηζηηθφ ζψκα led 30W, πξνβνιέαο, κε ελζσκαησκέλε δηάηαμε led. χκθσλα κε ηα 
 ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε 
 θσηηζηηθνχ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 85,00 
 (Οινγξάθσο) : ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΔ 

 
  

Άρθρο 213 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9760.4 Φσηηζηηθό ζώκα led 50W, πξνβνιέαο 
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 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 60  100% 
 Φσηηζηηθφ ζψκα led 50W, πξνβνιέαο, κε ελζσκαησκέλε δηάηαμε led. χκθσλα κε ηα 
 ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε 
 θσηηζηηθνχ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
 (1 ηεκ) 
 
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 100,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟ 

 

Άρθρο 214 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9760.10 Φσηηζηηθό ζώκα, απιίθα ηνίρνπ led 12 W, E27 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 60  100% 
 
 Φσηηζηηθφ ζψκα, απιίθα ηνίρνπ led 12 W, E27. χκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο 
 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε θσηηζηηθνχ ζε πιήξε 
 ιεηηνπξγία. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 35,00 
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ 

 

Άρθρο 215 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9760.7 Φσηηζηηθό ζώκα ζπνη ςεπδνξνθήο LED 8 W 230 V 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 60  100% 
 
 Φσηηζηηθφ ζψκα ζπνη ςεπδνξνθήο LED 8 W 230 V. χκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο 
 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε θσηηζηηθνχ 
 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιακπηήξσλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 35,00 
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ 

 

Άρθρο 216 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9299 Φσηηζηηθό αζθαιείαο EXIT, ηερλνινγίαο led, 90 lm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 59  100% 
 Φσηηζηηθφ αζθαιείαο απηφλνκν, ηερλνινγίαο led, κε ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο, 230V 90lm 
 90 ιεπηά απηνλνκίαο, πιήξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: ηεο ελζσκαησκέλεο κπαηαξίαο 
 Ni-Cd, ηνπ ιακπηήξα led, ησλ ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ θαη απηνκαηηζκψλ γηα ηε 
 θφξηηζε ηεο κπαηαξίαο θαη ηελ απηφκαηε ζέζε ηνπ ζε ιεηηνπξγία ζε ελδερφκελε 
 δηαθνπή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηνπ θειχθνπο απφ απηνζβελχκκελν πιαζηηθφ θαη φισλ 
 ησλ απαξαηηήησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, 
 ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, δνθηκψλ. Με πηζηνπνίεζε 
 θαη ζήκαλζε CE.(1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 35,00 
 
     (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ 

 

Άρθρο 217 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9284 Φσηηζηηθό αζθαιείαο LED, πςειήο ηζρύνο, 600 lm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 59  100% 
 
 Φσηηζηηθφ αζθαιείαο LED, πςειήο ηζρχνο, 600 lm, κε ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο, 230V 
 580lm απηνλνκίαο 90 ιεπηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: ηεο ελζσκαησκέλεο κπαηαξίαο 
 Ni-Cd, ησλ ιακπηήξσλ, ησλ ειεθηξνληθψλ δηαηάμεσλ θαη απηνκαηηζκψλ γηα ηε θφξηηζε 
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 ηεο κπαηαξίαο θαη ηελ απηφκαηε ζέζε ηνπ ζε ιεηηνπξγία ζε ελδερφκελε δηαθνπή 
 ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηνπ θειχθνπο απφ απηνζβελχκκελν πιαζηηθφ θαη φισλ ησλ 
 απαξαηηήησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
 ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, δνθηκψλ. Με πηζηνπνίεζε θαη ζήκαλζε CE. 
 (1 ηεκ)  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 90,00  
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΔΝΖΝΣΑ  

 

Άρθρο 218 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8846 Ζιεθηξηθνί πίλαθεο  
 ρεηηθφ : ΑΣΖΔ 8841 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 52  100% 
 
 Ζιεθηξηθνί πίλαθεοο θηηξίνπ, ρακειήο ηάζεσο κε ηα φξγαλά ηνπο (δηαθφπηεο, 
 αζθάιεηεο,  ελδεηθηηθέο  ιπρλίεο θιπ) απφ ραιπβδνέιαζκα ληεθαπέ θαη κνξθνζίδεξν 
 κε ηηο απαξαίηεηεο ππνδνρέο θαη ζηεξίγκαηα ζηεξίμεσο ησλ δπγψλ, ηα φξγαλα θαη 
 ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα, κε ηνπο  δπγνχο, ηνπο αθξνδέθηεο, ηελ θαισδίσζε ηεο 
 εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ηνπ πίλαθα,  ηηο  πηλαθίδεο ελδείμεσλ ησλ νξγάλσλ ηνπ, 
 ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ  απηνχ  κε  βαζηθφ  ρξψκα  θαη  δχν ζηξψζεηο 
 εςεκκέλνπ βεξληθνρξψκαηνο, ηα απαξαίηεηα   πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ 
 απαηηνχκελε εξγαζία θαηαζθεπήο, ζπλδεζκνινγίαο,  εγθαηαζηάζεσο θιπ γηά ηελ 
 παξάδνζε  ηνπ πηλαθα ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 χκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
 (ηεκ)  
 Σηκή θαη' απνθνπή.  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 35.000,00 
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΥΗΛΗΑΓΔ 

 

Άρθρο 219 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9347 Σνπνζέηεζε κεηξεηνύ ΓΔΖ 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 52  100% 
 Σνπνζέηεζε κεηξεηνχ  ΓΔΖ δειαδή  κηθξνπιηθά θαη εξγαζία. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 90,00  
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΔΝΖΝΣΑ 

 

 
 
 
 

ΟΜΑΓΑ  ΗΓ: ΠΤΡΟΒΔΖ 

 

Άρθρο 220 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8220.2 Αληιεηηθό ππξνζβεζηηθό ζπγθξόηεκα πιήξεο 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 22  100% 
 
 Αληιεηηθφ ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα, απνηεινχκελν απφ: α) θχξηα ειεθηξνθίλεηε 
 αληιία, β) θχξηα πεηξειαηνθίλεηε αληιία, γ) δεπηξεχνπζα ειεθηξνθίλεηε αληιία 
 Jockey, δ) πηεζηηθή δεμακελή κεκβξάλεο ε) ηε δηάηαμε αλαξξφθεζεο, ζη)ηε δηάηαμε 
 πιήξσζεο, δ) πίλαθα ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ, ζη)φξγαλα ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο, ζε 
 εληαία βάζε, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
 Σηκή ζπγθξνπηήκαηνο πιήξσο εγθαηεζηεκέλν (ηεκ)  
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ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 6.500,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΞΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ 

 

Άρθρο 221 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ 8204.1 Ππξνζβεζηηθή θσιεά επίηνηρε ή ρσλεπηή 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 20  100% 
 
 Ππξνζβεζηηθή  θσιεά επίηνηρε ή ρσλεπηή  ελφο απινχ κε θαλλάβηλν ζσιήλα 20 m θαη 
 κε  ή  ρσξίο  ζέζε  θνξεηνχ ππξνζβεζηήξα, πιήξεο δειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί 
 ηφπνπ  κε  ηελ  εξγαζία  ζπλαξκνινγήζεσο,  βαθήο  κε  εξπζξφ  ρξψκα,  ζπλδέζεσο, 
 ζηεξεψζεσο θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο 
 (1 ηεκ) 
 8204.1 Με έλα ππξνζβεζηηθφ θξνπλφ ππξνζβεζηηθή βάλα  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 348,00  
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΑΡΑΝΣΑ ΟΚΣΩ      
  

Άρθρο 222 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8205 Κεθαιή θαηαηνληζκνύ λεξνύ, SPRINKLER, νξεηράιθηλε επηρξσκησκέλε, νξνθήο 
 1/2''  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11  100% 
 
 Κεθαιή θαηαηνληζκνχ λεξνχ, SPRINKLER, νξεηράιθηλε επηρξσκησκέλε, νξνθήο 1/2'', 
 ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
 Σηκή ελφο ηεκαρίνπ πιήξσο εγθαηεζηεκέλν (ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 15,50 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 223 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8206 ηόκην ζύλδεζεο ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ (δίθξνπλν) 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11  100% 
 
 ηφκην ζχλδεζεο ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ (δίθξνπλν), κε δχν εηζφδνπο θιεηζκέλεο κε 
 ηάπεο, δηακέηξνπ Φ 2 1/2'' ε θάζε κία, κε θιαπέ ζην εζσηεξηθφ ηνπ, δηακέηξνπ Φ 
 4''  ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
 Σηκή ελφο ηεκαρίνπ πιήξσο εγθαηεζηεκέλν (ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 200,00 
 (Οινγξάθσο) : ΓΗΑΚΟΗΑ 

 

Άρθρο 224 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8604.1 πιιέθηεο δηαλνκήο λεξνύ από ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν, Φ2'' 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 5  100% 
 
 πιιέθηεο απφ ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν, κε ηα πξνβιεπφκελα ζηφκηα εηζφδνπ - 
 εμφδνπ, ή θαηαζθεπή κε ζχλδεζε γαιβαληζκέλσλ εμαξηεκάησλ, επηηφπνπ ην έξγνπ, κε 
 ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ 
 πίεζεο. 
 Σχπνο ζπιιέθηε  Φ2'' 
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 200,00 
 (Οινγξάθσο) : ΓΗΑΚΟΗΑ 
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Άρθρο 225 

 Άξζξν : ΝΑΠΡ Ζ05.1.4 θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 
 1 1/4 in  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11  100% 
 
 θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ 
 έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 
 ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
 10-08-01-00. 
  Ζ05.1. 4  Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ  Φ 1 1/4 in 
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 14,00  
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ  

 

Άρθρο 226 

 Άξζξν : ΝΑΠΡ Ζ05.1.7 θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 
 2 1/2 in  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11  100% 
 
 θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ 
 έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 
 ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
 10-08-01-00. 
  Ζ05.1. 7  Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ  Φ 2 1/2 in 
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 55,00 
 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ 

 

Άρθρο 227 

 Άξζξν : ΝΑΠΡ Ζ05.1.9 θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 
 4 in  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11  100% 
 
 θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ 
 έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 
 ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
 10-08-01-00. 
 Ζ05.1. 9  Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ  Φ 4 in 
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 120,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ 

 

Άρθρο 228 

 Άξζξν : ΝΑΠΡ Ζ05.11.4 Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο (θιαπέ)  κε ειαηήξην ή άιιν κεραληζκό, DN Φ 1 1/4 in 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11  100% 
 
 Βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο (θιαπέ) κε ειαηήξην ή άιιν κεραληζκφ, νξεηράιθηλεο, ΡΝ 16 
 atm. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, 
 εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ 
 θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
  
 Ζ05.11. 4  Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ  Φ 1 1/4 in 
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 9,50 
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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Άρθρο 229 

 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Ν\13.21.02.02 Αληηθξαδαζκηθόο ζύλδεζκνο ειαζηηθόο   νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 
 νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 65 mm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6651.1  100% 
 
 Αληηθξαδαζκηθφο ζχλδεζκνο ειαζηηθφο, κε ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη 
 πιήξε εγθαηάζηαζε θαη δνθηκέο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
 Κνριίεο πεξηθφριηα ΗΝΟΥ. 
 Οη πξνζθνκηδφκελνη επί ηφπνπ αληηθξαδαζκηθνί ζχλδεζκνη ζα ζπλνδεχνληαη απφ 
 πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ. 
 Ολνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm. 
 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 65 mm. 
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο ζην δίθηπν.  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 121,00  
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ ΔΝΑ 

 

Άρθρο 230 

 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Ν\13.21.02.04 Αληηθξαδαζκηθόο ζύλδεζκνο ειαζηηθόο   νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 
 νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 100 mm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6651.1  100% 
 
 Αληηθξαδαζκηθφο ζχλδεζκνο ειαζηηθφο, κε ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη 
 πιήξε εγθαηάζηαζε θαη δνθηκέο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
 Κνριίεο πεξηθφριηα ΗΝΟΥ. 
 Οη πξνζθνκηδφκελνη επί ηφπνπ αληηθξαδαζκηθνί ζχλδεζκνη ζα ζπλνδεχνληαη απφ 
 πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ. 
  
 Ολνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm. 
 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 100 mm. 
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο ζην δίθηπν.  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 154,00 
 
     (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ 

 

Άρθρο 231 

 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Ν\13.21.02.05 Αληηθξαδαζκηθόο ζύλδεζκνο ειαζηηθόο   νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 
 νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 32 mm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6651.1  100% 
 
 Αληηθξαδαζκηθφο ζχλδεζκνο ειαζηηθφο, κε ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη 
 πιήξε εγθαηάζηαζε θαη δνθηκέο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
 Κνριίεο πεξηθφριηα ΗΝΟΥ. 
 Οη πξνζθνκηδφκελνη επί ηφπνπ αληηθξαδαζκηθνί ζχλδεζκνη ζα ζπλνδεχνληαη απφ 
 πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ. 
  
 Ολνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm. 
 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 32 mm. 
  
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο ζην δίθηπν.  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 51,00 
 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΝΑ 
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Άρθρο 232 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9280.02 Πισηήξαο ζηάζκεο (θινηεξνδηαθόπηεο) κε θαιώδην 10 κ ΗΡ68, θαηάιιεινο γηα 
 ρεηηθφ : ΑΣΖΔ 9240 θαζαξό λεξό πδξεπζεο 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 52  100% 
 
 Πισηήξαο ζηάζκεο (θινηεξνδηαθφπηεο) θαηάιιεινο γηα θαζαξφ λεξφ πδξεπζεο, 
 κε θαιψδην 15 κ ΗΡ68, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε, δνθηκέο, παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία 
  
 Σηκή ελφο ηεκάρηνπ (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλν.  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 21,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΔΝΑ  

 

Άρθρο 233 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9280.03 Τδξνθξάθηεο ζηάζκεο (θινηεξ) βηδσηόο νξεηράιθηλνο Φ1 1/4''  
 ρεηηθφ : ΑΣΖΔ 9240 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 52  100% 
 
 Τδξνθξάθηεο ζηάζκεο (θινηεξ) βηδσηφο νξεηράιθηλνο, Φ1 1/4'' κε θνχζθα ράιθηλε, 
 πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε, δνθηκέο, παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία 
  
 Σηκή ελφο ηεκάρηνπ (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλν.  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 51,00  
 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΝΑ 

 

Άρθρο 234 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8462 Φίιηξν λεξνύ θιαληδσηό Φ2 1/2''  
 ρεηηθφ : ΑΣΖΔ 9240 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 12  100% 
 
 Φίιηξν λεξνχ θιαληδσηφ Φ2 1/2'', πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε, δνθηκέο, παξάδνζε ζε 
 ιεηηνπξγία 
 Σηκή ελφο ηεκάρηνπ (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλν.  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 121,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ ΔΝΑ 

 

Άρθρο 235 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8638.7 Μεησηήο πηέζεσο ξεπζηνύ θιαληδσηόο νλνκ. δηακέηξνπ 65 mm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 12  100% 
 
 Μεησηήο  πηέζεσο  ξεπζηνχ θιαληδσηφο  κε ζψκα απφ ρπηνζίδεξν, δειαδή πξνκήζεηα, 
 πξνζθφκηζε,  ηνπνζέηεζε,  ζχλδεζε,  ξχζκηζε,  έιεγρνο  θαη  παξάδνζε ζε θαλνληθή 
 ιεηηνπξγία 
 (1 ηεκ) 
 8638.  7  Ολνκ.δηακέηξνπ  65    mm  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 500,00 
 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ 
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Άρθρο 236 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8643 Γηαθόπηεο ξνήο 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11  100% 
 
 Γηαθφπηεο ξνήο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε θάζε κηθξνυιηθφ θαη 
 εξγαζία γηά εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 154,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ 

 

Άρθρο 237 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8035.2 ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή δηακέηξνπ Φ 3/4 ins 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 5  100% 
 
 ηδεξνζσιήλαο  γαιβαληζκέλνο  κε  ξαθή   ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα), 
 δειαδή  ζηδεξνζσιήλαο  θαη  θάζε  είδνπο  εηδηθά  ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), άγθηζηξα 
 ζηεξεψζεσο  ζε  απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, 
 κίλην  θιπ)  επί  ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ 
 πηέζεσο (1 m)  
 8036.  2   Γηακέηξνπ   3/4    ins  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 11,40 
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΣΔΚΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 238 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8035.3 ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή δηακέηξνπ Φ 1 ins 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 5  100% 
 
 ηδεξνζσιήλαο  γαιβαληζκέλνο  κε  ξαθή   ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα), 
 δειαδή  ζηδεξνζσιήλαο  θαη  θάζε  είδνπο  εηδηθά  ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), άγθηζηξα 
 ζηεξεψζεσο  ζε  απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, 
 κίλην  θιπ)  επί  ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ 
 πηέζεσο 
 (1 m) 
 8036.  3   Γηακέηξνπ   1      ins  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 14,00 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ 

 

Άρθρο 239 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8035.4 ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή δηακέηξνπ Φ  1 1/4 ins 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 5  100% 
 
 ηδεξνζσιήλαο  γαιβαληζκέλνο  κε  ξαθή   ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα), 
 δειαδή  ζηδεξνζσιήλαο  θαη  θάζε  είδνπο  εηδηθά  ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), άγθηζηξα 
 ζηεξεψζεσο  ζε  απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, 
 κίλην  θιπ)  επί  ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ 
 πηέζεσο 
 (1 m) 
 8036.  4   Γηακέηξνπ   1 1/4  ins  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 15,00 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ 
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Άρθρο 240 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8035.5 ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή δηακέηξνπ Φ  1 1/2 ins 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 5  100% 
 
 ηδεξνζσιήλαο  γαιβαληζκέλνο  κε  ξαθή   ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα), 
 δειαδή  ζηδεξνζσιήλαο  θαη  θάζε  είδνπο  εηδηθά  ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), άγθηζηξα 
 ζηεξεψζεσο  ζε  απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, 
 κίλην  θιπ)  επί  ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ 
 πηέζεσο 
 (1 m) 
 8036.  5   Γηακέηξνπ   1 1/2  ins  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 16,50 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 241 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8035.6 ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή δηακέηξνπ Φ 2 ins 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 5  100% 
 ηδεξνζσιήλαο  γαιβαληζκέλνο  κε  ξαθή   ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα), 
 δειαδή  ζηδεξνζσιήλαο  θαη  θάζε  είδνπο  εηδηθά  ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), άγθηζηξα 
 ζηεξεψζεσο  ζε  απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, 
 κίλην  θιπ)  επί  ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ 
 πηέζεσο 
 (1 m) 
 8036.  6   Γηακέηξνπ   2      ins 
 
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 21,60  
 (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 242 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8035.7 ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή δηακέηξππ Φ  2 1/2 ins 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 5  100% 
 
 ηδεξνζσιήλαο  γαιβαληζκέλνο  κε  ξαθή   ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα), 
 δειαδή  ζηδεξνζσιήλαο  θαη  θάζε  είδνπο  εηδηθά  ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), άγθηζηξα 
 ζηεξεψζεσο  ζε  απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, 
 κίλην  θιπ)  επί  ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ 
 πηέζεσο 
 (1 m) 
 8036.  7   Γηακέηξνπ   2 1/2  ins  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 34,50 
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 
         

Άρθρο 243 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8035.9 ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο κε ξαθή δηακέηξνπ Φ 4 ins 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 5  100% 
 
 ηδεξνζσιήλαο  γαιβαληζκέλνο  κε  ξαθή   ISO - MEDIUM βαξχο (πξάζηλε εηηθέηηα), 
 δειαδή  ζηδεξνζσιήλαο  θαη  θάζε  είδνπο  εηδηθά  ηεκάρηα (πιελ ξαθφξ), άγθηζηξα 
 ζηεξεψζεσο  ζε  απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, 
 κίλην  θιπ)  επί  ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ 
 πηέζεσο 
 (1 m) 
 8036.  9   Γηακέηξνπ   4      ins  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 55,20 
 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ 
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Άρθρο 244 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ 8039.3.8 Εεύγνο θιαληδώλ κε ιαηκό ζπγθνιιήζεσο γηά ζύλδεζε ραιπβδνζσιήλσλ νλνκ. 
 πηέζεσο 16 atm δηακέηξνπ Φ 65 mm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 6  100% 
 
 Εεχγνο  θιαληδψλ  κε  ιαηκφ  ζπγθνιιήζεσο  γηά  ζχλδεζε ραιπβδνζσιήλσλ  κε ηνπο 
 αληίζηνηρνπο  θνριίεο θαη πεξηθφριηα φπσο θαη ηα απαηηνχκελα παξεκβχζκαηα πιήξσο 
 εγθαηεζηεκέλν ζε δίθηπν ζσιελψζεσλ 
 (1 δεχγνο) 
 εκείσζε:  ε πεξίπησζε ηνπνζεηήζεσο ελφο ηεκ. θιάληδαο ηζρχεη ην κηζφ ηεο ηηκήο 
 ηνπ δεχγνπο ηεο αληηζηνίρνπ δηακέηξνπ 
 8039.  3   Πηέζεσο   16     atm 
 8039. 3.  8  Γηακέηξνπ   65     mm  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 74,40 
 (Οινγξάθσο) : ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 245 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ 8039.3.10 Εεύγνο θιαληδώλ κε ιαηκό ζπγθνιιήζεσο γηά ζύλδεζε ραιπβδνζσιήλσλ νλνκ. 
 πηέζεσο 16 atm δηακέηξνπ Φ 100 mm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 6  100% 
 
 Εεχγνο  θιαληδψλ  κε  ιαηκφ  ζπγθνιιήζεσο  γηά  ζχλδεζε ραιπβδνζσιήλσλ  κε ηνπο 
 αληίζηνηρνπο  θνριίεο θαη πεξηθφριηα φπσο θαη ηα απαηηνχκελα παξεκβχζκαηα πιήξσο 
 εγθαηεζηεκέλν ζε δίθηπν ζσιελψζεσλ 
 (1 δεχγνο) 
 εκείσζε:  ε πεξίπησζε ηνπνζεηήζεσο ελφο ηεκ. θιάληδαο ηζρχεη ην κηζφ ηεο ηηκήο 
 ηνπ δεχγνπο ηεο αληηζηνίρνπ δηακέηξνπ 
 
 8039.  3   Πηέζεσο   16     atm 
 8039. 3. 10  Γηακέηξνπ   100    mm  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 110,00  
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΓΔΚΑ 

 

Άρθρο 246 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ 8202.2 Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξθα, θνξεηόο γνκώζεσο 6  kg 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 19  100% 
 
 Ππξνζβεζηήξαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξθα, θνξεηφο  πιήξεο κε ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα 
 αλαξηήζεψο  ηνπ  ζηνλ ηνίρν πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειάδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη 
 ζηήξημε 
 (1 ηεκ) 
 8202.   2  Γνκψζεσο  6   kg  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 102,00  
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΓΤΟ 

 

Άρθρο 247 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ 8201.1.2 Ππξνζβεζηήξαο θόλεσο ηύπνπ Ρα, θνξεηόο γνκώζεσο 6  kg 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 19  100% 
 
 Ππξνζβεζηήξαο  θφλεσο  ηχπνπ  Ρα,  θνξεηφο   πιήξεο  κε  ην αληίζηνηρν ζηήξηγκα 
 αλαξηήζεψο  ηνπ  ζηνλ ηνίρν πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο, δειάδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη 
 ζηήξημε 
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 (1 ηεκ) 
 8201.1.   2  Γνκψζεσο  6    kg  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 45,60  
 (Οινγξάθσο) : ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 248 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8204.2 Ππξνζβεζηηθόο ζηαζκόο πιήξεο 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 20  100% 
 
 Ππξνζβεζηηθφο ζηαζκφο πιήξεοδειαδή πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ  κε  ηελ 
 εξγαζία  ζπλαξκνινγήζεσο, βαθήο  κε εξπζξφ ρξψκα, ζπλδέζεσο, ζηεξεψζεσο θαη 
 πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 300,00  
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΚΟΗΑ 

 

Άρθρο 249 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8628 Ζιεθηξνκαγλήηεο ζπγθξάηεζεο πόξηαο (βαξέσο ηύπνπ), 140 Kp 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11  100% 
 
 Ζιεθηξνκαγλήηεο ζπγθξάηεζεο πφξηαο (βαξέσο ηχπνπ), κε δχλακε ζπγθξάηεζεο 140kg, 
 κε ην αληίθξπζκα, κε ηα  κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη 
 ζπλδέζεσο παξαδνηέα ζε ιεηηνπξγία. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 130,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΗΑΝΣΑ 

 

 

 

 

 

    

ΟΜΑΓΑ  ΗΓ: ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ  

 

 
Άρθρο 250 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8537.1 Αεξαγσγόο από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα νξζνγσληθήο ή θπθιηθήο δηαηνκήο 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 34  100% 
 
 Αεξαγσγφο   απφ   γαιβαληζκέλε   ιακαξίλα   νξζνγσληθήο  ή  θπθιηθήο  δηαηνκήο 
 νπνησλδήπνηε  δηαζηάζεσλ, ζειπθσηφο ή θιαληδσηφο θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηνπο 
 Ακεξηθάληθνπο   θαλνληζκνχο. Πεξηιακβάλνληαη  ηα  θάζε  θχζεσο  εηδηθά  ηεκάρηα 
 (θακπχιεο,   γσλίεο,  ηαχ,  S    θιπ)  νη  θαηεπζπληήξεο  αέξα,  ηα  δηαθξάγκαηα 
 δηαρσξηζκνχ  θαη  ξπζκίζεσο  ηεο  πνζφηεηαο  ηνπ  αέξα  θαη  ηα  ζηφκηα ιήςεσο ή 
 απνξξίςεσο  αέξα,  κε  ηηο  εληζρχζεηο  απφ  κνξθνζίδεξν,  θαη  πιηθά ζπλδέζεσο, 
 ζηεξεψζεσο  θαη  ζηεγαλψζεσο  θαη  ηελ  εξγαζία  θαηαζθεπήο,  εγθαηαζηάζεσο  θαη 
 ξπζκίζεσο.  (1 kg) 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 4,75 
 (Οινγξάθσο) : ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 
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Άρθρο 251 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8544.5 Αεξαγσγόο εύθακπηνο κνλσκέλνο Φ250 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 34  100% 
 
 Αεξαγσγφο εχθακπηνο κνλσκέλνο Φ250, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο 
 πξνδηαγξαθέο, δειαδή, πιηθά θαη κηθξνυιηθά (κνχθεο, ζθεθηήξεο, θιπ) επί ηφπνπ θαη 
 εξγαζία ηνπνζεηήζεσο θαη παξαδφζεσο ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
 (1 m)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 16,50  
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 252 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8539.2.1 Θεξκηθή κόλσζε επηθαλεηώλ αεξαγσγώλ ή δνρείσλ κε πιάθεο παινβάκβαθα 
 πνπ θέξνπλ επηθάιπςε θύιινπ αινπκηλίνπ πάρνο πιαθώλ 3 cm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 40  100% 
 
 Θεξκηθή κφλσζε επηθαλεηψλ αεξαγσγψλ ή δνρείσλ κε πιάθεο παινβάκβαθα  ππθλφηεηαο 
 ηνπιάρηζηνλ 40 kg/m3  πνπ θέξνπλ επηθάιπςε θχιινπ αινπκηλίνπ  πάρνπο δέθα κηθξψλ 
 θαη  εληζρπκέλνπ  κε  παινπίιεκα  επί  ράξηνπ.Οη πιάθεο επηθνιινχληαη ζε φιε ηελ 
 επηθάλεηα  θαη  ζηεγαλνπνηνχληαη θαηά ηνπο αξκνχο κε απηνθφιιεηε πιαζηηθή ηαηλία 
 πιάηνπο  5  cm  ή  ζηεξεψλνληαη  ζηελ  επηθάλεηα ησλ αεξαγσγψλ κε βειφλεο ηχπνπ 
 STICK-KLIPS  θαη πιαθίδηα ζπγθξαηήζεσο ηεο κνλψζεσο ζε πνζφηεηα 5 ηεκάρηα αλά m2 
 δειαδή  πξνκήζεηα,  κεηαθνξά  επί  ηφπνπ  ηνπ  έξγνπ, κε ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη 
 κηθξνυιηθά  επηθνιιήζεσο  ή  ζηεξεψζεσο ηεο κνλψζεσο θαη ηελ απαηηνχκελε εξγαζία 
 πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο 
 (1 m2)  
 ΔΤΡΩ8539.2.  1  Πάρνο πιαθψλ  3  cm  
  (Αξηζκεηηθά) : 16,50  
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 253 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8541.12 ηόκην  ηνίρνπ ή νξνθήο, πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα από αινπκίλην, κε 
 δηπιή ζεηξά ξπζκηδόκελσλ πηεξπγίσλ, 450Υ200 ρηι.  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 36  100% 
 
 ηφκην  ηνίρνπ ή νξνθήο, πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα απφ αινπκίλην, κε δηπιή 
 ζεηξά ξπζκηδφκελσλ πηεξπγίσλ, δειαδή, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
 ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο ζε πιήξε ιεηηνπξγία, 450Υ200 ρηι. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 51,00 
 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΝΑ  

 

Άρθρο 254 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8541.13 ηόκην  ηνίρνπ ή νξνθήο, πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα από αινπκίλην, κε 
 δηπιή ζεηξά ξπζκηδόκελσλ πηεξπγίσλ, 600Υ200 ρηι.  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 36  100% 
 
 ηφκην  ηνίρνπ ή νξνθήο, πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα απφ αινπκίλην, κε δηπιή 
 ζεηξά ξπζκηδφκελσλ πηεξπγίσλ, δειαδή, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
 ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο ζε πιήξε ιεηηνπξγία, 600Υ200 ρηι. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 61,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΞΖΝΣΑ ΔΝΑ 
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Άρθρο 255 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8541.14 ηόκην  ηνίρνπ ή νξνθήο, πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα από αινπκίλην, κε 
 δηπιή ζεηξά ξπζκηδόκελσλ πηεξπγίσλ, 800Υ200 ρηι.  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 36  100% 
 
 ηφκην  ηνίρνπ ή νξνθήο, πξνζαγσγήο ή επηζηξνθήο αέξα απφ αινπκίλην, κε δηπιή 
 ζεηξά ξπζκηδφκελσλ πηεξπγίσλ, δειαδή, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
 ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο ζε πιήξε ιεηηνπξγία, 800Υ200 ρηι. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 78,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΟΚΣΩ 

 

Άρθρο 256 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8541.15 ηόκην ιήςεο λσπνύ αέξα, ή απόξξηςεο αέξα από αινπκίλην, κε ζίηα, 800Υ200ρηι.  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 36  100% 
 
 ηφκην ιήςεο λσπνχ αέξα, ή απφξξηςεο αέξα απφ αινπκίλην, κε ζίηα, κε πξνζηαζία 
 βξνρήο, δειαδή, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο 
 θαη παξαδφζεσο ζε πιήξε ιεηηνπξγία, 800Υ200 ρηι. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 50,00  
 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΖΝΣΑ 

 

Άρθρο 257 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8541.17 ηόκην ιήςεο λσπνύ αέξα, ή απόξξηςεο αέξα από αινπκίλην, κε ζίηα, 800Υ500 
 ρηι.  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 36  100% 
 
 ηφκην ιήςεο λσπνχ αέξα, ή απφξξηςεο αέξα απφ αινπκίλην, κε ζίηα, κε πξνζηαζία 
 βξνρήο, δειαδή, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο 
 θαη παξαδφζεσο ζε πιήξε ιεηηνπξγία, 800Υ500 ρηι. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 105,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΣΔ 

 

Άρθρο 258 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8541.18 ηόκην ιήςεο λσπνύ αέξα, ή απόξξηςεο αέξα από αινπκίλην, κε ζίηα,1000Υ200 
 ρηι.  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 36  100% 
 ηφκην ιήςεο λσπνχ αέξα, ή απφξξηςεο αέξα απφ αινπκίλην, κε ζίηα, κε πξνζηαζία 
 βξνρήο, δειαδή, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο 
 θαη παξαδφζεσο ζε πιήξε ιεηηνπξγία, 1000Υ200 ρηι. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 60,00  
 (Οινγξάθσο) : ΔΞΖΝΣΑ 

 

Άρθρο 259 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8541.19 ηόκην ιήςεο λσπνύ αέξα, ή απόξξηςεο αέξα από αινπκίλην, κε ζίηα,1200Υ400 
 ρηι.  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 36  100% 
 
 ηφκην ιήςεο λσπνχ αέξα, ή απφξξηςεο αέξα απφ αινπκίλην, κε ζίηα, κε πξνζηαζία 
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 βξνρήο, δειαδή, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο 
 θαη παξαδφζεσο ζε πιήξε ιεηηνπξγία, 1200Υ400 ρηι. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 120,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ 

 

Άρθρο 260 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8543.6 Κηβώηην ζηνκίνπ (πιέλνπκ) κνλσκέλν 450Υ200 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 36  100% 
 
 Κηβψηην ζηνκίνπ (πιέλνπκ) κνλσκέλν 450Υ200, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο 
 πξνδηαγξαθέο, δειαδή, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο 
 ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 45,00 
 (Οινγξάθσο) : ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ 

 

Άρθρο 261 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8541.20 ηόκην θπθιηθό κε δηζθνβαιβίδα, απαγσγήο αέξα, Φ125 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 36  100% 
 
 ηφκην θπθιηθφ κε δηζθνβαιβίδα, απαγσγήο αέξα, δειαδή, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί 
 ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο ζε πιήξε ιεηηνπξγία, 
 Φ125. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 15,00 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ 

 

Άρθρο 262 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8541.21 ηόκην αληηαλεκηθό θπθιηθό αλνμείδσην, γηα εμσηεξηθή ρξήζε, Φ125 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 36  100% 
 
 ηφκην αληηαλεκηθφ θπθιηθφ αλνμείδσην, γηα εμσηεξηθή ρξήζε, δειαδή, πιηθά θαη 
 κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο ζε πιήξε 
 ιεηηνπξγία, Φ125. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 19,00 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΔΝΝΔΑ  

 

Άρθρο 263 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8543.7 Πεξζίδα αεξηζκνύ ππξάληνρε 200Υ300 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 36  100% 
 
 Πεξζίδα αεξηζκνχ ππξάληνρε 200Υ300, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο 
 πξνδηαγξαθέο, δειαδή, πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο 
 ξπζκίζεσο θαη παξαδφζεσο ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 150,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ 
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Άρθρο 264 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8552.5 Αληιία ζεξκόηεηαο κεηαβιεηνύ όγθνπ ςπθηηθνύ κέζνπ VRV INVERTER, απ 
 επζείαο εθηόλσζεο ςπθηηθνύ κέζνπ R410A, πνιπδηαηξνύκελνπ ηύπνπ 
 πνιιαπιώλ θιηκαηηδόκελσλ δσλώλ Ολνκαζηηθή απόδνζε 40 KW ςύμε - 45 KW 
 ζέξκαλζε  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 37  100% 
 
 Αληιία ζεξκφηεηαο κεηαβιεηνχ φγθνπ ςπθηηθνχ κέζνπ VRV INVERTER, απ επζείαο 
 εθηφλσζεο ςπθηηθνχ κέζνπ R410A, πνιπδηαηξνχκελνπ ηχπνπ πνιιαπιψλ θιηκαηηδφκελσλ 
 δσλψλ   ζε   εληαία   βάζε  κε  αληηθξαδαζκηθά  ζηεξίγκαηα, κε ηηο ζσιελψζεηο 
 θαη ηηο θαισδηψζεηο κέρξη ηηο εζσηεξηθέο κνλάδεο θαη ειεθηξηθφ  πίλαθα  θηλήζεσο 
 θαη απηνκαηηζκψλ κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα απηνκαηηζκνχ θαη αζθαιηζηηθψλ 
 δηαηάμεσλ γηά ιεηηνπξγία απηφκαηε δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, 
 ξχζκηζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
 ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
 (1 ηεκ) 
 Ν\8552.  5  Ηθαλφηεηαο  40 KW ςχμε - 45 KW ζέξκαλζε  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 7.270,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΠΣΑ ΥΗΛΗΑΓΔ ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ 

 

Άρθρο 265 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8552.8 Αληιία ζεξκόηεηαο κεηαβιεηνύ όγθνπ ςπθηηθνύ κέζνπ VRV INVERTER, απ 
 επζείαο εθηόλσζεο ςπθηηθνύ κέζνπ R410A, πνιπδηαηξνύκελνπ ηύπνπ 
 πνιιαπιώλ θιηκαηηδόκελσλ δσλώλ Ολνκαζηηθή απόδνζε 56 KW ςύμε - 63 KW 
 ζέξκαλζε  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 37  100% 
 
 Αληιία ζεξκφηεηαο κεηαβιεηνχ φγθνπ ςπθηηθνχ κέζνπ VRV INVERTER, απ επζείαο 
 εθηφλσζεο ςπθηηθνχ κέζνπ R410A, πνιπδηαηξνχκελνπ ηχπνπ πνιιαπιψλ θιηκαηηδφκελσλ 
 δσλψλ   ζε   εληαία   βάζε  κε  αληηθξαδαζκηθά  ζηεξίγκαηα, κε ηηο ζσιελψζεηο 
 θαη ηηο θαισδηψζεηο κέρξη ηηο εζσηεξηθέο κνλάδεο θαη ειεθηξηθφ  πίλαθα  θηλήζεσο 
 θαη απηνκαηηζκψλ κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα απηνκαηηζκνχ θαη αζθαιηζηηθψλ 
 δηαηάμεσλ γηά ιεηηνπξγία απηφκαηε δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, 
 ξχζκηζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
 ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
 (1 ηεκ) 
 Ν\8552.  8  Ηθαλφηεηαο  56 KW ςχμε - 63 KW ζέξκαλζε  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 10.210,00 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΥΗΛΗΑΓΔ ΓΗΑΚΟΗΑ ΓΔΚΑ 

 

Άρθρο 266 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8552.9 Αληιία ζεξκόηεηαο κεηαβιεηνύ όγθνπ ςπθηηθνύ κέζνπ VRV INVERTER, απ 
 επζείαο εθηόλσζεο ςπθηηθνύ κέζνπ R410A, πνιπδηαηξνύκελνπ ηύπνπ 
 πνιιαπιώλ θιηκαηηδόκελσλ δσλώλ Ολνκαζηηθή απόδνζε 61 KW ςύμε - 69 KW 
 ζέξκαλζε  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 37  100%  
 Αληιία ζεξκφηεηαο κεηαβιεηνχ φγθνπ ςπθηηθνχ κέζνπ VRV INVERTER, απ επζείαο 
 
 εθηφλσζεο ςπθηηθνχ κέζνπ R410A, πνιπδηαηξνχκελνπ ηχπνπ πνιιαπιψλ θιηκαηηδφκελσλ 
 δσλψλ   ζε   εληαία   βάζε  κε  αληηθξαδαζκηθά  ζηεξίγκαηα, κε ηηο ζσιελψζεηο 
 θαη ηηο θαισδηψζεηο κέρξη ηηο εζσηεξηθέο κνλάδεο θαη ειεθηξηθφ  πίλαθα  θηλήζεσο 
 θαη απηνκαηηζκψλ κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα απηνκαηηζκνχ θαη αζθαιηζηηθψλ 
 δηαηάμεσλ γηά ιεηηνπξγία απηφκαηε δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, 
 ξχζκηζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
 ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. (1 ηεκ) 
 Ν\8552.  9  Ηθαλφηεηαο  61 KW ςχμε - 69 KW ζέξκαλζε  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 11.420,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΣΔΚΑ ΥΗΛΗΑΓΔ ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΔΗΚΟΗ 
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Άρθρο 267 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8554.1 Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ, πνιπδηαηξνύκελνπ ζπζηήκαηνο απ επζείαο 
 εθηόλσζεο VRV, δαπέδνπ εκθαλήο Ολνκαζηηθή απόδνζε 2,2 KW ςύμε - 2,5 KW 
 ζέξκαλζε  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 37  100% 
 
 Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ, πνιπδηαηξνχκελνπ ζπζηήκαηνο απ επζείαο εθηφλσζεο 
 VRV, ςπθηηθνχ κέζνπ R410A, δαπέδνπ εκθαλήο, κε ηηο ςπθηηθέο ζσιελψζεηο 
 θαη ηηο θαισδηψζεηο δηαζχλδεζεο κε εμσηεξηθή κνλάδα θαη ρεηξηζηήξην, κε ην 
 ρεηξηζηήξην, κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα απηνκαηηζκνχ θαη αζθαιηζηηθψλ 
 δηαηάμεσλ γηά ιεηηνπξγία απηφκαηε δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, 
 ξχζκηζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
 ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
 (1 ηεκ) 
 Ηθαλφηεηαο  2,2 KW ςχμε - 2,5 KW ζέξκαλζε 

 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1.100,00 
 (Οινγξάθσο) : ΥΗΛΗΑ ΔΚΑΣΟ 

 

Άρθρο 268 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8554.2 Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ, πνιπδηαηξνύκελνπ ζπζηήκαηνο απ επζείαο 
 εθηόλσζεο VRV, δαπέδνπ εκθαλήο Ολνκαζηηθή απόδνζε 2,8 KW ςύμε - 3,2 KW 
 ζέξκαλζε  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 37  100% 
 
 Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ, πνιπδηαηξνχκελνπ ζπζηήκαηνο απ επζείαο εθηφλσζεο 
 VRV, ςπθηηθνχ κέζνπ R410A, δαπέδνπ εκθαλήο, κε ηηο ςπθηηθέο ζσιελψζεηο 
 θαη ηηο θαισδηψζεηο δηαζχλδεζεο κε εμσηεξηθή κνλάδα θαη ρεηξηζηήξην, κε ην 
 ρεηξηζηήξην, κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα απηνκαηηζκνχ θαη αζθαιηζηηθψλ 
 δηαηάμεσλ γηά ιεηηνπξγία απηφκαηε δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, 
 ξχζκηζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
 ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
 (1 ηεκ) 
 Ηθαλφηεηαο  2,8 KW ςχμε - 3,2 KW ζέξκαλζε  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1.140,00 
 (Οινγξάθσο) : ΥΗΛΗΑ ΔΚΑΣΟΝ ΑΡΑΝΣΑ 

 

Άρθρο 269 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8554.5 Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ, πνιπδηαηξνύκελνπ ζπζηήκαηνο απ επζείαο 
 εθηόλσζεο VRV, δαπέδνπ εκθαλήο Ολνκαζηηθή απόδνζε 5,6 KW ςύμε - 6,3 KW 
 ζέξκαλζε  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 37  100% 
 
 Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ, πνιπδηαηξνχκελνπ ζπζηήκαηνο απ επζείαο εθηφλσζεο 
 VRV, ςπθηηθνχ κέζνπ R410A, δαπέδνπ εκθαλήο, κε ηηο ςπθηηθέο ζσιελψζεηο 
 θαη ηηο θαισδηψζεηο δηαζχλδεζεο κε εμσηεξηθή κνλάδα θαη ρεηξηζηήξην, κε ην 
 ρεηξηζηήξην, κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα απηνκαηηζκνχ θαη αζθαιηζηηθψλ 
 δηαηάμεσλ γηά ιεηηνπξγία απηφκαηε δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, 
 ξχζκηζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
 ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
 (1 ηεκ) 
 Ηθαλφηεηαο  5,6 KW ςχμε - 6,3 KW ζέξκαλζε  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1.460,00  
 (Οινγξάθσο) : ΥΗΛΗΑ ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΔΞΖΝΣΑ 
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Άρθρο 270 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8554.6 Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ, πνιπδηαηξνύκελνπ ζπζηήκαηνο απ επζείαο 
 εθηόλσζεο VRV, δαπέδνπ εκθαλήο Ολνκαζηηθή απόδνζε 7,1 KW ςύμε - 8 KW 
 ζέξκαλζε  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 37  100% 
 
 Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ, πνιπδηαηξνχκελνπ ζπζηήκαηνο απ επζείαο εθηφλσζεο 
 VRV, ςπθηηθνχ κέζνπ R410A, δαπέδνπ εκθαλήο, κε ηηο ςπθηηθέο ζσιελψζεηο 
 θαη ηηο θαισδηψζεηο δηαζχλδεζεο κε εμσηεξηθή κνλάδα θαη ρεηξηζηήξην, κε ην 
 ρεηξηζηήξην, κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα απηνκαηηζκνχ θαη αζθαιηζηηθψλ 
 δηαηάμεσλ γηά ιεηηνπξγία απηφκαηε δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, 
 ξχζκηζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
 ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
 (1 ηεκ) 
 Ηθαλφηεηαο  7,1 KW ςχμε - 8 KW ζέξκαλζε  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1.520,00 
 (Οινγξάθσο) : ΥΗΛΗΑ ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ ΔΗΚΟΗ 

 

Άρθρο 271 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8555.1 Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ, πνιπδηαηξνύκελνπ ζπζηήκαηνο απ επζείαο 
 εθηόλσζεο VRV, ηνίρνπ Ολνκαζηηθή απόδνζε 2,2 KW ςύμε - 2,5 KW ζέξκαλζε  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 37  100% 
 
 Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ, πνιπδηαηξνχκελνπ ζπζηήκαηνο απ επζείαο εθηφλσζεο 
 VRV, ςπθηηθνχ κέζνπ R410A, ηνίρνπ, κε αληιία ζπκππθλσκάησλ, κε ηηο ςπθηηθέο 
 ζσιελψζεηο θαη ηηο θαισδηψζεηο δηαζχλδεζεο κε εμσηεξηθή κνλάδα θαη ρεηξηζηήξην, 
 κε ην ρεηξηζηήξην, κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα απηνκαηηζκνχ θαη αζθαιηζηηθψλ 
 δηαηάμεσλ γηά ιεηηνπξγία απηφκαηε δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, 
 ξχζκηζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
 ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
 (1 ηεκ) 
 Ηθαλφηεηαο  2,2 KW ςχμε - 2,5 KW ζέξκαλζε  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 795,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΠΣΑΚΟΗΑ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ 

 

Άρθρο 272 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8555.2 Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ, πνιπδηαηξνύκελνπ ζπζηήκαηνο απ επζείαο 
 εθηόλσζεο VRV, ηνίρνπ Ολνκαζηηθή απόδνζε 2,8 KW ςύμε - 3,2 KW ζέξκαλζε  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 37  100% 
 
 Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ, πνιπδηαηξνχκελνπ ζπζηήκαηνο απ επζείαο εθηφλσζεο 
 VRV, ςπθηηθνχ κέζνπ R410A, ηνίρνπ, κε αληιία ζπκππθλσκάησλ, κε ηηο ςπθηηθέο 
 ζσιελψζεηο θαη ηηο θαισδηψζεηο δηαζχλδεζεο κε εμσηεξηθή κνλάδα θαη ρεηξηζηήξην, 
 κε ην ρεηξηζηήξην, κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα απηνκαηηζκνχ θαη αζθαιηζηηθψλ 
 δηαηάμεσλ γηά ιεηηνπξγία απηφκαηε δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, 
 ξχζκηζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
 ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
 (1 ηεκ) 
 Ηθαλφηεηαο  2,8 KW ςχμε - 3,2 KW ζέξκαλζε  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 820,00 
 (Οινγξάθσο) : ΟΚΣΑΚΟΗΑ ΔΗΚΟΗ  

 

Άρθρο 273 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8555.4 Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ, πνιπδηαηξνύκελνπ ζπζηήκαηνο απ επζείαο 
 εθηόλσζεο VRV, ηνίρνπ Ολνκαζηηθή απόδνζε 4,5 KW ςύμε - 5 KW ζέξκαλζε  
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 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 37  100% 
 
 Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ, πνιπδηαηξνχκελνπ ζπζηήκαηνο απ επζείαο εθηφλσζεο 
 VRV, ςπθηηθνχ κέζνπ R410A, ηνίρνπ, κε αληιία ζπκππθλσκάησλ, κε ηηο ςπθηηθέο 
 ζσιελψζεηο θαη ηηο θαισδηψζεηο δηαζχλδεζεο κε εμσηεξηθή κνλάδα θαη ρεηξηζηήξην, 
 κε ην ρεηξηζηήξην, κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα απηνκαηηζκνχ θαη αζθαιηζηηθψλ 
 δηαηάμεσλ γηά ιεηηνπξγία απηφκαηε δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, 
 ξχζκηζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
 ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
 (1 ηεκ) 
 Ηθαλφηεηαο  4,5 KW ςχμε - 5 KW ζέξκαλζε  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 905,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΝΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΣΔ 

 

Άρθρο 274 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8555.5 Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ, πνιπδηαηξνύκελνπ ζπζηήκαηνο απ επζείαο 
 εθηόλσζεο VRV, ηνίρνπ Ολνκαζηηθή απόδνζε 5,6 KW ςύμε - 6,3 KW ζέξκαλζε  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 37  100% 
 
 Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ, πνιπδηαηξνχκελνπ ζπζηήκαηνο απ επζείαο εθηφλσζεο 
 VRV, ςπθηηθνχ κέζνπ R410A, ηνίρνπ, κε αληιία ζπκππθλσκάησλ, κε ηηο ςπθηηθέο 
 ζσιελψζεηο θαη ηηο θαισδηψζεηο δηαζχλδεζεο κε εμσηεξηθή κνλάδα θαη ρεηξηζηήξην, 
 κε ην ρεηξηζηήξην, κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα απηνκαηηζκνχ θαη αζθαιηζηηθψλ 
 δηαηάμεσλ γηά ιεηηνπξγία απηφκαηε δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, 
 ξχζκηζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
 ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
 (1 ηεκ) 
 Ηθαλφηεηαο  5,6 KW ςχμε - 6,3 KW ζέξκαλζε  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 955,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΝΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ 

 

Άρθρο 275 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8555.6 Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ, πνιπδηαηξνύκελνπ ζπζηήκαηνο απ επζείαο 
 εθηόλσζεο VRV, ηνίρνπ Ολνκαζηηθή απόδνζε 7,1 KW ςύμε - 8 KW ζέξκαλζε  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 37  100% 
 
 Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ, πνιπδηαηξνχκελνπ ζπζηήκαηνο απ επζείαο εθηφλσζεο 
 VRV, ςπθηηθνχ κέζνπ R410A, ηνίρνπ, κε αληιία ζπκππθλσκάησλ, κε ηηο ςπθηηθέο 
 ζσιελψζεηο θαη ηηο θαισδηψζεηο δηαζχλδεζεο κε εμσηεξηθή κνλάδα θαη ρεηξηζηήξην, 
 κε ην ρεηξηζηήξην, κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα απηνκαηηζκνχ θαη αζθαιηζηηθψλ 
 δηαηάμεσλ γηά ιεηηνπξγία απηφκαηε δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, 
 ξχζκηζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
 ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
 (1 ηεκ) 
 Ηθαλφηεηαο  7,1 KW ςχμε - 8 KW ζέξκαλζε  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 995,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΝΗΑΚΟΗΑ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ 

 

Άρθρο 276 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8556.1 Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ, πνιπδηαηξνύκελνπ ζπζηήκαηνο απ επζείαο 
 εθηόλσζεο VRV, κε ελζσκαησκέλν ελαιιάθηε αέξα - αέξα Ολνκαζηηθή απόδνζε 
 1000 κ3/ώξα αέξα 9,1 KW ςύμε - 11,7 KW ζέξκαλζε  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 37  100% 
 
 Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ, πνιπδηαηξνχκελνπ ζπζηήκαηνο απ επζείαο εθηφλσζεο 
 VRV, κε ελζσκαησκέλν ελαιιάθηε αέξα - αέξα, ςπθηηθνχ κέζνπ R410A, κε αληιία 

 ζπκππθλσκάησλ, κε ηηο ςπθηηθέο ζσιελψζεηο θαη ηηο θαισδηψζεηο δηαζχλδεζεο κε 
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 εμσηεξηθή κνλάδα θαη ρεηξηζηήξην, κε ην ρεηξηζηήξην, κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα 
 απηνκαηηζκνχ θαη αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ γηά ιεηηνπξγία απηφκαηε δειαδή πξνκήζεηα, 
 πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ξχζκηζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, 
 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
 (1 ηεκ) 
 Ηθαλφηεηαο  1000 κ3 αέξα/ψξα 9,1 KW ςχμε - 11,7 KW ζέξκαλζε  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 4.890,00 
 (Οινγξάθσο) : ΣΔΔΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΟΚΣΑΚΟΗΑ ΔΝΔΝΖΝΣΑ 

 

Άρθρο 277 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8556.2 Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνύ, πνιπδηαηξνύκελνπ ζπζηήκαηνο απ επζείαο 
 εθηόλσζεο VRV, κε ελζσκαησκέλν ελαιιάθηε αέξα - αέξα Ολνκαζηηθή απόδνζε 
 800 κ3/ώξα αέξα 7,4 KW ςύμε - 9,8 KW ζέξκαλζε  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 37  100% 
 Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζκνχ, πνιπδηαηξνχκελνπ ζπζηήκαηνο απ επζείαο εθηφλσζεο 
 VRV, κε ελζσκαησκέλν ελαιιάθηε αέξα - αέξα, ςπθηηθνχ κέζνπ R410A, κε αληιία 
 ζπκππθλσκάησλ, κε ηηο ςπθηηθέο ζσιελψζεηο θαη ηηο θαισδηψζεηο δηαζχλδεζεο κε 
 εμσηεξηθή κνλάδα θαη ρεηξηζηήξην, κε ην ρεηξηζηήξην, κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα 
 απηνκαηηζκνχ θαη αζθαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ γηά ιεηηνπξγία απηφκαηε δειαδή πξνκήζεηα, 
 πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ξχζκηζε θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, 
 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. (1 ηεκ) 
 Ηθαλφηεηαο  800 κ3/ψξα αέξα 7,4 KW ςχμε - 9,8 KW ζέξκαλζε  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 4.790,00 
 (Οινγξάθσο) : ΣΔΔΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΔΠΣΑΚΟΗΑ ΔΝΔΝΖΝΣΑ 

 

Άρθρο 278 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8553.2 Κιηκαηηζηηθή κνλάδα απηόλνκε, δηαηξνύκελνπ ηύπνπ SPLIT, inverter, 5 KW ςύμε 
 6,3 KW ζέξκαλζε  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 37  100% 
 Κιηκαηηζηηθή κνλάδα απηφλνκε, δηαηξνχκελνπ ηχπνπ SPLIT, inverter, 5 KW ςχμε 6,3 
 KW ζέξκαλζε, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ξχζκηζε θαη παξάδνζε ζε 
 πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ζρέδηα θαη ζηηο 
 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1.400,00 
 (Οινγξάθσο) : ΥΗΛΗΑ ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ 

 

Άρθρο 279 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8558.4 Αλεκηζηήξαο θπγνθεληξηθόο IN LINE εληόο θηβσηίνπ 6000 m3/h 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 33  100% 
 
 Αλεκηζηήξαο θπγνθεληξηθφο IN LINE εληφο θηβσηίνπ 6000 m3/h κε ηα ινηπά πιηθά θαη 
 κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηά παξάδνζε ζε πιήξε θαη 
 θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο 
 κειέηεο. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1.650,00 
 (Οινγξάθσο) : ΥΗΛΗΑ ΔΞΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ  

 

Άρθρο 280 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8558.5 Αλεκηζηήξαο αμνληθόο ινπηξνύ αζόξπβνο 90 m3/h 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 33  100% 
 
 Αλεκηζηήξαο αμνληθφο ινπηξνχ αζφξπβνο 90 m3/h, κε ληακπεξ αληεπηζηξνθήο θαη 
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 ρξνλνδηαθφπηε, θαη δηάηαμε εθθίλεζεο, κε ηα ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά 
 εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία γηά παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή 
 ιεηηνπξγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηάηαμεο εθθίλεζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
 πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
 (1 ηεκ) ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 120,00 
  (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ 

 

Άρθρο 281 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8558.6 Αλεκηζηήξαο αεξαγσγνύ IN LINE θπιηλδξηθνύ ζρήκαηνο 100 - 200 m3/h 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 33  100% 
 
 Αλεκηζηήξαο αεξαγσγνχ IN LINE θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο 100 - 200 m3/h, κε ηε δηάηαμε 
 εθθίλεζεο, κε ηα ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη ηελ 
 εξγαζία γηά παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
 δηάηαμεο εθθίλεζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο 
 κειέηεο. 
 (1 ηεκ) ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 150,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ 

 

Άρθρο 282 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8551.20 σιελώζεηο ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 7  100% 
 
 σιελψζεηο ςπθηηθνχ θπθιψκαηνο, κνλσκέλεο, πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο, δειαδή 
 πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, 
 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εμαξηεκάησλ θαη ζηεξηγκάησλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα 
 ζρέδηα θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
 (1 m)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 30,00 
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ 

 

Άρθρο 283 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8551.21 Τγξνπξνζηαζία ζσιελώζεσλ ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο ζην ύπαηζξν 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 7  100% 
 
 Τγξνπξνζηαζία ζσιελψζεσλ ςπθηηθνχ θπθιψκαηνο ζην χπαηζξν, πξνζαγσγήο θαη 
 επηζηξνθήο, επηθάιπςε κε ιηλάηζα εκβαπηηζκέλε ζε αζθαιηηθφ γαιάθησκα δειαδή 
 πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, 
 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εμαξηεκάησλ θαη ζηεξηγκάησλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα 
 ζρέδηα θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο. 
 (1 m) ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 12,00  
  (Οινγξάθσο) : ΓΩΓΔΚΑ  

 

Άρθρο 284 

 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\11.05.01 Καηαζθεπέο από ραιύβδηλα πξνθίι θαη ιακαξίλεο, ρσξίο ηελ αληηζθσξηαθή 
 πξνζηαζία θαη ηελ βαθή, επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ Καηαζθεπέο ρσξίο κεραλνπξγηθή 
 επεμεξγαζία  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6751  100% 
 
 Καηαζθεπή ζηνηρείσλ απφ δνκηθφ ράιπβα, απφ ηππνπνηεκέλεο ή κή δηαηνκέο θαη 
 ραιπβδφθπιια δηαθφξσλ παρψλ, πνηφηεηαο S235J θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10025. 
  
 Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ ράιπβα, ησλ αλαισζίκσλ ζπγθφιιεζεο θαη θνπήο, ησλ 
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 εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο ζηεξέσζεο θιπ (θνριίεο θιπ), ε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηα 
 θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε, ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ ή/θαη ελ 
 κέξεη επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε πξνζπλαξκνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ε θφξησζε θαη 
 κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ πξνο νξηζηηθή ζπλαξκνιφγεζε/ηνπνζέηεζε (ε 
 νπνία ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν ΤΓΡ 11.09). 
  
 Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή: 
  
 (α) ζηηο θέξνπζεο θαη κή θαηαζθεπέο απφ δνκηθφ ράιπβα, ησλ πδξαπιηθψλ θαη 
 ινηπψλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 
  
 (β) ζηελ θαηαζθεπή ζπξνθξαγκάησλ, ζπζθεπψλ ξπζκίζεσο ξνήο αλνηθηψλ δησξχγσλ 
 (ηχπνπ AVIS, AVIO, AMIL θιπ), δνθψλ εκθξάμεσο αλνηγκάησλ θαη εζραξψλ 
 παξαθξάηεζεο θεξηψλ/επηπιεφλησλ (trash racks), βάζεη εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ. 
  
 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δαπάλε ζρεδηαζκνχ ησλ θαηαζθεπψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ (β), 
 θαζψο θαη ηα ηπρφλ δηθαηψκαηα επί ζρεηηθψλ επξεζηηερληψλ, δελ πεξηιακβάλνληαη 
 ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
  Αλαιφγσο ηνπ απαηηνχκελνπ βαζκνχ επεμεξγαζίαο ησλ κνξθνραιχβσλ θαη ηεο 
 πξνβιεπφκελεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο θαη βαθήο έρνπλ εθαξκνγή ηα αθφινπζα 
 επηκέξνπο άξζξα. 
  Καηαζθεπέο ρσξίο κεραλνπξγηθή επεμεξγαζία. 
  Σν άξζξν έρεη εθαξκνγή ζηηο ζπγθνιιεηέο θαηαζθεπέο, πνπ απαηηνχλ κφλνλ θνπή θαη 
 ζπγθφιιεζε ησλ κνξθνραιχβσλ. 
  ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ράιπβα πνηφηεηνο S355J ε ηηκή πξνζαπμάλεηαη θαηά 
 0,20 E/kg 
 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) πιήξσο απνπεξαησκέλεο θαηαζθεπήο, βάζεη δπγνινγίνπ ή 
 αλαιπηηθψλ ππνινγηζκψλ ηνπ βάξνπο. 
   
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1,65 
  (Οινγξάθσο) : ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 
  
  

Άρθρο 285 

 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\11.07.02 Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ραιύβδηλσλ θαηαζθεπώλ Δθαξκνγή  ζεξκνύ 
 γαιβαλίζκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 1641, κε πάρνο επηθάιπςεο 75 κm (κηθξά).  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6751  100% 
 
 Αληηζθσξηαθή/αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ραιπβδίλσλ θαηαζθεπψλ κεηά ηελ δηακφξθσζε 
 ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηνχ θαη πξηλ ηελ πξνζθφκηζή 
 ηνπο ζην εξγνηάμην γηα ηελ ηειηθή ζπλαξκνιφγεζε θαη αλέγεξζή ηνπο, ζχκθσλα κε 
 ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-07-02-01 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ζηδεξνθαηαζθεπψλ 
 πδξαπιηθψλ έξγσλ". 
  
 Δάλ πξνβιέπνληαη ζπγθνιιήζεηο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ή εάλ πξνθιεζνχλ εθδνξέο ησλ 
 επηθαλεηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζή ηνπο, ζα γίλεηαη ηνπηθή 
 απνθαηάζηαζε ηεο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 
 ΔΣΔΠ 08-07-02-01 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ζηδεξνθαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ". 
  Δθαξκνγή  ζεξκνχ γαιβαλίζκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 1641, κε πάρνο επηθάιπςεο 75 κm 
 (κηθξά). 
  
 Δθαξκνγή ζεξκνχ γαιβαλίζκαηνο (hot dip galvanizing) ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, κε 
 ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία: απνιίπαλζε ηεο θαηαζθεπήο, απνμείδσζε θαη έθπιπζε, 
 εκβάπηηζε ζε ζεξκφ ηήγκα ςεπδαξγχξνπ, ςχμε κε λεξφ ή αέξα θαη θαζαξηζκφο απφ 
 πεξίζζεηεο ςεπδαξγχξνπ. 
  Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) έηνηκεο θαηαζθεπήο. 
 
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 0,31  
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ 
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ΟΜΑΓΑ  ΗΔ: ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ  

 

Άρθρο 286 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ 8151.2 Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ από πνξζειάλε Υακειήο πηέζεσο κε ην δνρείν 
 πιύζεσο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 14  100% 
 
 Λεθάλε  απνρσξεηεξίνπ  απφ πνξζειάλε   'Δπξσπατθνχ'   (θαζήκελνπ) ηχπνπ, δειαδή 
 ιεθάλε  θαη  πιηθά  ζηεξεψζεσο  θαη  ζπγθνιιήζεσο  επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
 εγθαηαζηάζεσο θαη ζπγθνιιήζεσο ζηνκίσλ 
 (1 ηεκ) 
 8151.  2   ρακειήο πηέζεσο κε ην δνρείν   πιχζεσο θαη ηα εμαξηήκαηά ηνπ  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 198,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΟΚΣΩ 

 
Άρθρο 287 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ 8160.2 Νηπηήξαο πνξζειάλεο δηαζηάζεσλ 42 Υ 56 cm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 17  100% 
 
 Νηπηήξαο  πνξζειάλεο   πιήξεο  κε  βαιβίδα  ρξσκέ ( ζηαγγηζηήξα) πψκα κε άιπζν, 
 ζηθψλη  ρξσκέ  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.  (1 ηεκ) 
 8160.   2  Γηαζη.  42 Υ 56   cm  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 157,50 
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 288 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ 8162.3.1 Λεθάλε θαηαηνλεζηήξα κε βαιβίδα Από παιώδε πνξζειάλε δηαζηάζεσλ  

    ζθάθεο ιεθάλεο πεξίπνπ 70 Υ 70 cm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 16  100% 
 Λεθάλε   θαηαηνλεζηήξα  κε  βαιβίδα   δειαδή  ιεθάλε  θαη  πιηθά ζηεξεψζεσο θαη 
 ζπγθνιιήζεσο  επί  ηφπνπ  θαη  εξγαζία  πιήξνπο  εγθαηαζηάζεσο  θαη ζπγθνιιήζεσο 
 ζηνκίσλ 
 (1 ηεκ) 
 8162.  3    Απφ παιψδε πνξζειάλε 
 8162. 3.  1  Γηαζηάζεσλ ζθάθεο ιεθάλεο πεξίπνπ  70 Υ 70   cm  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 144,00  
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΑΡΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ  

 

Άρθρο 289 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8152.1 Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ γηα ΑΜΔΑ 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 15  100% 
 
 Λεθάλε απνρσξεηεξίνπ γηα ΑΜΔΑ, θαζήκελνπ ηχπνπ, απφ πνξζειάλε, κε ην θάζηζκα, 
 ην δνρείν πιχζεσο (θαδαλάθη) ρακειήο πηέζεσο θαη φια ηα εμαξηήκαηά κε ηηο 
 θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο γηα ηνπαιέηα ΑΜΔΑ δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, θαη 
 εξγαζιηα πιήξνπο ηνπνζέηεζεο γηα θαλνληθή θαλνληθή ιεηηνπξγία. (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 384,00 
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΔΔΡΑ 
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Άρθρο 290 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8152.2 Νηπηήξαο πνξζειάλεο  γηα ΑΜΔΑ 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 17  100% 
 
 Νηπηήξαο πνξζειάλεο  γηα ΑΜΔΑ, απφ πνξζειάλε, πιήξεο (ζηθψλη θιπ), θαη φια ηα 
 εμαξηήκαηά κε ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο γηα ΑΜΔΑ δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, 
 θαη εξγαζηα πιήξνπο ηνπνζέηεζεο γηα θαλνληθή θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 162,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΖΝΣΑ ΓΤΟ 

 

Άρθρο 291 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8180 Υεηξνιαβή αλαθιηλόκελε γηα ΑΜΔΑ κε ραξηνζήθε 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 13  100% 
 
 Υεηξνιαβή αλαθιηλφκελε γηα ΑΜΔΑ κε ραξηνζήθε πιήξεο δειαδή  πιηθά θαη κηθξνυιηθά 
 επί ηφπνπ, εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία 
 (1 ηεκ) 
 8174.1   Δπηρξσκησκέλν  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 132,00  
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΗΑΝΣΑ ΓΤΟ 

 

Άρθρο 292 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ 8168.2 Καζξέπηεο ηνίρνπ πάρνπο 4 mm κπηδνπηέ δηαζηάζεσλ 42 Υ 60 cm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 13  100% 
 
 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  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 26,00  
 (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΔΞΗ 

 

Άρθρο 293 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ 8178.1.2 Υαξηνζήθε πιήξεο Δπηρξσκησκέλε κε θαπάθη 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 14  100% 
 
 Υαξηνζήθε  πιήξεο   δειαδή  πιηθά  θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 
 ηνπνζεηήζεσο 
 (1 ηεκ) 
 8178.  1   επηρξσκησκέλε 
 8178. 1.  2    κε θαπάθη 
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 10,00  
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ 

 

Άρθρο 294 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ 8141.2.2 Αλακηθηήξαο (κπαηαξία) ζεξκνύ - ςπρξνύ ύδαηνο, νξεηράιθηλνο, 
 επηρξσκησκέλνο Σνπνζεηεκέλνο ζε ληπηήξα δηακέηξνπ Φ 1/2 ins  
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 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 13  100% 
 
 Αλακηθηήξαο  (κπαηαξία)  ζεξκνχ  - ςπρξνχ χδαηνο, νξεηράιθηλνο, επηρξσκησκέλνο 
 δειαδή  αλακηθηήξαο  θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ζπλδέζεσο 
 θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο 
 (1 ηεκ) 
 8141.  2   ηνπνζεηεκέλνο ζε ληπηήξα       0 
 8141. 2.  2  Γηακέηξνπ   1/2        ins  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 55,00 
 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ 

 

Άρθρο 295 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ 8165.2.1 Νεξνρύηεο ραιύβδηλνο, αλνμείδσηνο, πιάηνπο πεξίπνπ 50 cm Γύν ζθαθώλ 
 δηαζη. πεξίπνπ 35 Υ 40 Υ 13 cm κήθνπο 1,80 m  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 17  100% 
 
 Νεξνρχηεο  ραιχβδηλνο,  αλνμείδσηνο,  πιάηνπο  πεξίπνπ 50 cm  πιήξεο κε βαιβίδα 
 (ζηξαγγηζηήξα),  πψκα, ζσιήλα ππεξρεηιίζεσο θαη ζηεξίγκαηα, δειαδή λεξνρχηεο θαη 
 ινηπά  γεληθά  εμαξηήκαηα  θαη πιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο 
 γηά ιεηηνπξγία.  (1 ηεκ) 
 8165.  2    δχν ζθαθψλ 
 8165. 2.  1  Γηαζηάζεσλ πεξίπνπ  35 Υ 40 X 13 cm, κήθνπο  1,80 m  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 178,20 
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΟΚΣΩ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 296 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8129.2 Aπηόκαηε δηθιίδα αεξηζκνύ (κίθα, θεθαιή αεξηζκνύ) πιαζηηθή 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  100% 
 Aπηφκαηε δηθιίδα αεξηζκνχ (θεθαιή αεξηζκνχ) , πιήξσο ηνπνζεηεκέλε.  (1 ηεκ) 
 8129.    2πιαζηηθή  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 25,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ 

 

Άρθρο 297 

 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8046.1 ηθώλη πιαζηηθό δαπέδνπ κε εζράξα νξεηράιθηλε δηακέηξνπ Φ 12 cm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  100% 
 ηθψλη πιαζηηθφ δαπέδνπ κε εζράξα νξεηράιθηλε εληφο ηζρπξνχ ηζηκεληνθνληάκαηνο 
 (θνιπκπεηφ, πιήξσο ηνπνζεηεκέλν 
 (1 ηεκ) 
 Ν\8046.  1   Γηακέηξνπ   12      cm  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 45,00 
 (Οινγξάθσο) : ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  

 

Άρθρο 298 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8045.1 Μεραλνζίθσλαο PVC δηακέηξνπ Φ 10 cm  
 ρεηηθφ : ΑΣΖΔ 8045 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  100% 
 
 Μεραλνζίθσλαο PVC πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο 
 (1 ηεκ) 
 Ν\8045.  1   Γηακέηξνπ   10     cm  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 40,00 
 (Οινγξάθσο) : ΑΡΑΝΣΑ 
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Άρθρο 299 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8130 Κεθαιή ζσιήλα αεξηζκνύ (θαπέιιν) κέρξη Φ 10 cm, πιαζηηθή 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  100% 
 
 Κεθαιή ζσιήλα αεξηζκνχ (θαπέιιν) κέρξη Φ 10 cm, πιαζηηθή, πιήξσο ηνπνζεηεκέλε 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 14,40 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 300 

 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\11.02.03 Μεηαιιηθέο εζράξεο πδξνζπιινγήο Δζράξεο θαλαιηώλ πδξνζπιινγήο, 
 ηππνπνηεκέλεο, ειεθηξνπξεζζαξηζηέο, γαιβαληζκέλεο  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6752  100% 
 
 Μεηαιιηθέο εζράξεο πδξνζπιινγήο, κε ην αληίζηνηρν πιαίζην έδξαζεο, πιήξσο 
 ηνπνζεηεκέλεο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 
  
 Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηεο εζράξαο θαη ηνπ πιαηζίνπ 
 έδξαζεο απηήο, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηεο εζράξαο κε ρξήζε 
 ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε ηζηκεληνθνλία, κε 
 ζπξξηθλνχκελν θνλίακα ή επνμεηδηθά θνληάκαηα. 
  
 Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή, ηφζν επί λέσλ φζν θαη επί πθηαζηακέλσλ θαηαζθεπψλ 
 (αληηθαηάζηαζε εζραξψλ). 
  
 Δπηκέηξεζε γηα ηηο κελ ηππνπνηεκέλεο εζράξεο βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο κε βάζε 
 ηνπο πίλαθεο  βαξψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, γηα ηηο δε ειεθηξνζπγθνιιεηέο εζράξεο λε 
 βάζε αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο ησλ ξάβδσλ θαη ινηπψλ δηαηνκψλ κνξθνράιπβα πνπ 
 ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη 
 απνδεθηή επηκέηξεζε κε δχγηζε. 
  
 Δζράξεο θαλαιηψλ πδξνζπιινγήο, ηππνπ/νηεκέλεο, ειεθηξνπξεζζαξηζηέο, 
 γαιβαληζκέλεο. 
  
 Δζράξεο θαλαιηψλ πδξνζπιινγήο, ραιχβδηλεο, γαιβαληζκέλεο ειεθηξνπξεζζαξηζηέο, 
 ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-07-01-03 "Δζράξεο πδξνζπιινγήο ραιχβδηλεο 
 ειεθηξνπξεζζαξηζηέο" 
 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) εζράξαο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο. 
 
  ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 3,10 
  (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ 
  

 

Άρθρο 301 

 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\11.01.02 Kαιύκκαηα θξεαηίσλ Καιύκαηα από ειαηό ρπηνζίδεξν (ductile iron) 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6752  100% 
 
 Kαιχκκαηα θξεαηίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, κε ζήκαλζε CE, ηεο θαηεγνξίαο θέξνπζαο 
 ηθαλφηεηαο D πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε (αλάινγα ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο). 
  
 Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ 
 θαη ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο απηνχ, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηνπ 
 θαιχκκαηνο κε ρξήζε ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο 
 κε ζθπξφδεκα. 
  
 Καιχκαηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron). 
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 Δπηκέηξεζε κε βάζε ηνπο πίλαθεο ηνπ πξνκεζεπηή (ζε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη 
 απνδεθηή επηκέηξεζε κε δχγηζε) 
  
 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαιχκκαηνο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο, 

αλεμαξηήησο ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο.  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 2,90 
  (Οινγξάθσο) : ΓΤΟ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 302 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ 8066.1.3 Φξεάηην επηζθέςεσο δηθηύσλ απνρεηεύζεσο βάζνο έσο 0,50 m δηαζηάζ. 30cm X 
 30cm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 10  100% 
 
 Φξεάηην  επηζθέςεσο  δηθηχσλ απνρεηεχζεσο (αθαζάξησλ ή νκβξίσλ) δειαδή: Δθζθαθή 
 ζε  έδαθνο γαηψδεο, δηάζηξσζε ππζκέλα κε ζθπξφδεκα 200 kg ηζηκέληνπ πάρνπο 10 cm 
 δφκεζε   πιεπξηθψλ   επηθαλεηψλ   κε   νπηνπιηλζνδνκή   πάρνπο   1  πιίλζνπ  θαη 
 ηζηκεληνθνληάκαηνο  400 kg ηζηκέληνπ, ηνπνζέηεζε ζην ζθπξφδεκα ηνπ ππζκέλα κηζνχ 
 ηεκαρίνπ  πεινζσιήλα  Φ 150 mm ηνκήο εκηθπθιηθήο θαη ζρήκαηνο εκηθπιηλδξηθνχ γηά 
 δηακφξθσζε  θνίιεο επηθάλεηαο ξνήο πγξψλ, επίρξηζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg 
 ηζηκέληνπ  ηνπ  ππζκέλα  θαη  ησλ πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θξεαηίνπ, εμαγσγή θαη 
 απνθφκηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη αρξήζησλ πιηθψλ 
 (1 ηεκ) 
 8066. 1.  3  Γηαζηάζεσλ  30cm X 30cm    θαη βάζνο  έσο 0,50            m  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 108,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΟΚΣΩ 

 

Άρθρο 303 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ 8066.1.4 Φξεάηην επηζθέςεσο δηθηύσλ απνρεηεύζεσο βάζνο έσο 0,50 m δηαζηάζ. 30cm X 
 40cm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 10  100% 
 
 Φξεάηην  επηζθέςεσο  δηθηχσλ απνρεηεχζεσο (αθαζάξησλ ή νκβξίσλ) δειαδή: Δθζθαθή 
 ζε  έδαθνο γαηψδεο, δηάζηξσζε ππζκέλα κε ζθπξφδεκα 200 kg ηζηκέληνπ πάρνπο 10 cm 
 δφκεζε   πιεπξηθψλ   επηθαλεηψλ   κε   νπηνπιηλζνδνκή   πάρνπο   1  πιίλζνπ  θαη 
 ηζηκεληνθνληάκαηνο  400 kg ηζηκέληνπ, ηνπνζέηεζε ζην ζθπξφδεκα ηνπ ππζκέλα κηζνχ 
 ηεκαρίνπ  πεινζσιήλα  Φ 150 mm ηνκήο εκηθπθιηθήο θαη ζρήκαηνο εκηθπιηλδξηθνχ γηά 
 δηακφξθσζε  θνίιεο επηθάλεηαο ξνήο πγξψλ, επίρξηζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg 
 ηζηκέληνπ  ηνπ  ππζκέλα  θαη  ησλ πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θξεαηίνπ, εμαγσγή θαη 
 απνθφκηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη αρξήζησλ πιηθψλ 
 (1 ηεκ) 
 8066. 1.  4  Γηαζηάζεσλ  30cm X 40cm    θαη βάζνο  έσο 0,50            m  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 126,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ ΔΞΗ  

 

Άρθρο 304 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ 8066.1.5 Φξεάηην επηζθέςεσο δηθηύσλ απνρεηεύζεσο βάζνο έσο 0,50 m δηαζηάζ. 40cm X 
 50cm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 10  100% 
 
 Φξεάηην  επηζθέςεσο  δηθηχσλ απνρεηεχζεσο (αθαζάξησλ ή νκβξίσλ) δειαδή: Δθζθαθή 
 ζε  έδαθνο γαηψδεο, δηάζηξσζε ππζκέλα κε ζθπξφδεκα 200 kg ηζηκέληνπ πάρνπο 10 cm 
 δφκεζε   πιεπξηθψλ   επηθαλεηψλ   κε   νπηνπιηλζνδνκή   πάρνπο   1  πιίλζνπ  θαη 
 ηζηκεληνθνληάκαηνο  400 kg ηζηκέληνπ, ηνπνζέηεζε ζην ζθπξφδεκα ηνπ ππζκέλα κηζνχ 
 ηεκαρίνπ  πεινζσιήλα  Φ 150 mm ηνκήο εκηθπθιηθήο θαη ζρήκαηνο εκηθπιηλδξηθνχ γηά 
 δηακφξθσζε  θνίιεο επηθάλεηαο ξνήο πγξψλ, επίρξηζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg 
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 ηζηκέληνπ  ηνπ  ππζκέλα  θαη  ησλ πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θξεαηίνπ, εμαγσγή θαη 
 απνθφκηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη αρξήζησλ πιηθψλ 
 (1 ηεκ) 
 8066. 1.  5  Γηαζηάζεσλ  40cm X 50cm    θαη βάζνο  έσο 0,50            m  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 153,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ ΣΡΗΑ 

 

Άρθρο 305 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ 8066.1.8 Φξεάηην επηζθέςεσο δηθηύσλ απνρεηεύζεσο βάζνο έσο 0,50 m δηαζηάζ. 70cm X 
 80cm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 10  100% 
 
 Φξεάηην  επηζθέςεσο  δηθηχσλ απνρεηεχζεσο (αθαζάξησλ ή νκβξίσλ) δειαδή: Δθζθαθή 
 ζε  έδαθνο γαηψδεο, δηάζηξσζε ππζκέλα κε ζθπξφδεκα 200 kg ηζηκέληνπ πάρνπο 10 cm 
 δφκεζε   πιεπξηθψλ   επηθαλεηψλ   κε   νπηνπιηλζνδνκή   πάρνπο   1  πιίλζνπ  θαη 
 ηζηκεληνθνληάκαηνο  400 kg ηζηκέληνπ, ηνπνζέηεζε ζην ζθπξφδεκα ηνπ ππζκέλα κηζνχ 
 ηεκαρίνπ  πεινζσιήλα  Φ 150 mm ηνκήο εκηθπθιηθήο θαη ζρήκαηνο εκηθπιηλδξηθνχ γηά 
 δηακφξθσζε  θνίιεο επηθάλεηαο ξνήο πγξψλ, επίρξηζε κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg 
 ηζηκέληνπ  ηνπ  ππζκέλα  θαη  ησλ πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θξεαηίνπ, εμαγσγή θαη 
 απνθφκηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη αρξήζησλ πιηθψλ 
 (1 ηεκ) 
 8066. 1.  8  Γηαζηάζεσλ  70cm X 80cm    θαη βάζνο  έσο 0,50            m  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 234,00 
 (Οινγξάθσο) : ΓΗΑΚΟΗΑ ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ 

 

Άρθρο 306 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8539.1.1.1 Θεξκηθή κόλσζε ζσιήλσλ  κε θνρύιηα αθξώδνπο πιηθνύ θαη επηθάιπςε θύιινπ 
 αινπκηλίνπ γηά δηάκεηξν ζσιήλα έσο 1 ins πάρνπο κόλσζεο 9 mm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 40  100% 
 
 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλα θνρχιηα απφ αθξψδεο ειαζηηθφ 
 ζπλζεηηθφ πιηθφ θιεηζηήο θπηηαξηθήο δνκήο κε πςειφ δείθηε δηείζδπζεο πγξαηκψλ 
 (κ>2500 θαηά DIN 52615 καχξνπ ρξψκαηνο. ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ζα γίλεη 
 επηθάιπςε θχιινπ αινπκηλίνπ  πάρνπο 10 κηθξψλ εληζρπκέλνπ  κε  παινπίιεκα επί 
 ράξηνπ. Σα ηεκάρηα κεηαμχ ηνπο ζα ζπγθνιιεζνχλ κε εηδηθή θφιια ψζηε λα 
 εμαζθαιηζηεί απηνγελήο ζπγθφιιεζε. Γειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ 
 έξγνπ, κε ηα απαξαίηεηα πιηθά  θαη  κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο ηεο κνλψζεσο θαη ε 
 απαηηνχκελε εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο 
 (1 m γηά ζσιελψζεηο) 
 Γηά δηάκεηξν ζσιήλα  έσο 1           ins  
 Πάρνο κνλσηηθνχ   9   mm  
ΔΤΡΩ  (Αξηζκεηηθά) : 6,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΞΗ  

 

Άρθρο 307 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8539.1.2.1 Θεξκηθή κόλσζε ζσιήλσλ  κε θνρύιηα αθξώδνπο πιηθνύ θαη επηθάιπςε θύιινπ 
 αινπκηλίνπ γηά δηάκεηξν ζσιήλα 1 1/4 έσο 2 ins πάρνπο κόλσζεο 9 mm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 40  100% 
 
 Θεξκηθή κφλσζε ζσιήλσλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλα θνρχιηα απφ αθξψδεο ειαζηηθφ 
 ζπλζεηηθφ πιηθφ θιεηζηήο θπηηαξηθήο δνκήο κε πςειφ δείθηε δηείζδπζεο πγξαηκψλ 
 (κ>2500 θαηά DIN 52615 καχξνπ ρξψκαηνο. ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ζα γίλεη 
 επηθάιπςε θχιινπ αινπκηλίνπ  πάρνπο 10 κηθξψλ εληζρπκέλνπ  κε  παινπίιεκα επί 
 ράξηνπ. Σα ηεκάρηα κεηαμχ ηνπο ζα ζπγθνιιεζνχλ κε εηδηθή θφιια ψζηε λα 
 εμαζθαιηζηεί απηνγελήο ζπγθφιιεζε. Γειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ 
 έξγνπ, κε ηα απαξαίηεηα πιηθά  θαη  κηθξνυιηθά ζηεξεψζεσο ηεο κνλψζεσο θαη ε 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  - ΕΛ. 51 

 

 απαηηνχκελε εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο 
 (1 m γηά ζσιελψζεηο) 
 Γηά δηάκεηξν ζσιήλα  1 1/4 έσο 2     ins  
 ΔΤΡΩΠάρνο κνλσηηθνχ   9   mm  
  (Αξηζκεηηθά) : 8,50 
 (Οινγξάθσο) : ΟΚΣΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 308 

 Άξζξν : ΝΑΠΡ Ζ05.1.1 θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 
 1/2 in  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11  100% 
 
 θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ 
 έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 
 ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
 10-08-01-00. 
  Ζ05.1. 1  Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ  Φ 1/2 in 
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 5,30 
 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 309 

 Άξζξν : ΝΑΠΡ Ζ05.1.2 θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 
 3/4 in  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11  100% 
 
 θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ 
 έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 
 ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
 10-08-01-00. 
  Ζ05.1. 2  Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ  Φ 3/4 in 
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 7,70 
 (Οινγξάθσο) : ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 310 

 Άξζξν : ΝΑΠΡ Ζ05.1.3 θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 
 1 in  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11  100% 
 
 θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ 
 έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 
 ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
 10-08-01-00. 
 Ζ05.1. 3  Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ  Φ 1 in 
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 9,80  
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 311 

 Άξζξν : ΝΑΠΡ Ζ05.1.5 θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 
 1 1/2 in  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11  100% 
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 θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm. Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ 
 έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο,ζχλδεζεο, 

ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
  Ζ05.1. 5  Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ  Φ 1 1/2 
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 20,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ 

 

Άρθρο 312 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ 8138.1.2 Κξνπλόο εθξνήο (βξύζε) νξεηράιθηλνο θνηλόο νξεηράιθηλνο δηακέηξνπ Φ 1/2 ins 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11  100% 
 
 Κξνπλφο  εθξνήο (βξχζε) νξεηράιθηλνο  κε ηα κηθξνυιηθά, πιηθά ζπλδέζεσο θαη ηελ 
 εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο 
 (1 ηεκ) 
 8138.1    θνηλφο νξεηράιθηλνο 
 8138.1.  2  Γηακέηξνπ   1/2        ins  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 7,60  
 (Οινγξάθσο) : ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 313 

 Άξζξν : ΝΑΠΡ Ζ04.2.1 Ραθόξ ραιύβδηλα γαιβαληζκέλα, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1/2 in 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 12  100% 
 
 Ραθφξ ραιχβδηλα θσληθά γαιβαληζκέλα, επηηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηα απαηηνχκελα 
 κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία ζχλδεζεο θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
 ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
 Ζ04.2. 1  Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ   Φ 1/2 in 
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 5,50 
 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 314 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ 8641 Μαλόκεηξν κε θξνπλό πεξηνρήο ελδείμεσλ 0 έσο 10 atm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 11  100% 
 
 Μαλφκεηξν  κε  θξνπλφ  πεξηνρήο  ελδείμεσλ 0 έσο 10 atm  κε θάζε κηθξνυιηθφ θαη 
 εξγαζία γηα εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 11,40 
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΣΔΚΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ  

 

Άρθρο 315 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8044.1.2 Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο πνιππξνππιελίνπ ΡΡ κε δαθηύιην ζύλδεζεο 
 θαηά EN 1451 δηακέηξνπ Φ 40 mm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  100% 
 
 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο πνιππξνππιελίνπ ΡΡ κε δαθηχιην ζχλδεζεο, ζχκθσλα 
 κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηά ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα  ζην έλα άθξν ηνπ 
 ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο. 
 πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά 
 ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο 
 (1 m) 
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 8042.  2   Πηέζεσο     EN 1451 
 8042. 2.  2  Γηακέηξνπ   40     mm  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 10,20 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 316 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8044.1.3 Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο πνιππξνππιελίνπ ΡΡ κε δαθηύιην ζύλδεζεο 
 θαηά EN 1451 δηακέηξνπ Φ 50 mm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  100% 
 
 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο πνιππξνππιελίνπ ΡΡ κε δαθηχιην ζχλδεζεο, ζχκθσλα 
 κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηά ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα  ζην έλα άθξν ηνπ 
 ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο. 
 πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά 
 ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο 
 (1 m) 
 8042.  2   Πηέζεσο     EN 1451 
 8042. 2.  3  Γηακέηξνπ   50     mm  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 11,52 
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΣΔΚΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 317 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8044.1.5 Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο πνιππξνππιελίνπ ΡΡ κε δαθηύιην ζύλδεζεο 
 θαηά EN 1451 δηακέηξνπ Φ 75 mm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  100% 
 
 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο πνιππξνππιελίνπ ΡΡ κε δαθηχιην ζχλδεζεο, ζχκθσλα 
 κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηά ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα  ζην έλα άθξν ηνπ 
 ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο. 
 πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά 
 ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο 
 (1 m) 
 8042.  2   Πηέζεσο     EN 1451 
 8042. 2.  5  Γηακέηξνπ   75     mm  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 14,40 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 318 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8044.1.8 Πιαζηηθόο ζσιήλαο απνρεηεύζεσο πνιππξνππιελίνπ ΡΡ κε δαθηύιην ζύλδεζεο 
 θαηά EN 1451 δηακέηξνπ Φ 110 mm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  100% 
 
 Πιαζηηθφο ζσιήλαο απνρεηεχζεσο πνιππξνππιελίνπ ΡΡ κε δαθηχιην ζχλδεζεο, ζχκθσλα 
 κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηά ζχλδεζε κε δηακνξθνχκελε κνχθα  ζην έλα άθξν ηνπ 
 ζσιήλα θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνο. 
 πκπεξηιακβάλνληαη ηα εηδηθά ηεκάρηα θάζε ζρήκαηνο (πιελ ζηθψληα), ηα πιηθά 
 ζπλδέζεσο ζηεξεψζεσο θιπ θαη ε εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο 
 (1 m) 
 8042.  2   Πηέζεσο     EN 1451 
 8042. 2.  8  Γηακέηξνπ   110    mm  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 18,00 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΟΚΣΩ 
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Άρθρο 319 

 Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Α\12.10.01 Αγσγνί απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνύο ηνηρώκαηνο Αγσγνί 
 απνρέηεπζεο από ζσιήλεο PVC-U, SDR 41, DN 110 mm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6711.1  100% 
 
 Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-Uζπκπαγνχο 
 ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1401?1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-02 
 "Γίθηπα απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U". 
  
 Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ 
 εμσηεξηθή δηάκεηξν), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension 
 Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) 
 θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN. 
  
 Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε 
 ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε 
 επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα). 
  
 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 
 α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
 κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο 
 απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο). 
 β. Ζ δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ 
 ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ. 
 γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ 
 κεηαμχ ηνπο, νη ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε 
 δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα. 
  
 Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
 ηηκνινγίνπ: 
  - Οη ζηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη ε επαλεπίρσζε ηνπ 
 νξχγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 
 - Σα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ παξνρψλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ (ζακάξηα κε κνχθα) 
 - Σα εηδηθά ηεκάρηα ηνπ αγσγνχ (γσλίεο, ηαχ, πψκαηα θιπ) απφ PVC ή ρπηνζίδεξν 
 Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνχ κήθνπο ζσιήλσζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ κήθνπο 
 ησλ θξεαηίσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ. 
     Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U, SDR 41, DN 110 mm  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 3,80  
  (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
   
 
    Άρθρο 320 
 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8062.3 Τδξνξξόε αλνηθηή Φ125 PVC 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 1  100% 
 
 Τδξνξξφε αλνηθηή Φ125 PVC ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ησλ  πιηθψλ 
 ζπλδέζεσο, ησλ ζηεξηγκάησλ ζηεξεψζεσο ηνπνζεηνπκέλσλ ζηηο αιιαγέο θαηεπζχλζεσο 
 θαη ελδηακέζσο ην πνιχ αλά 1 m θαη ηεο εμ 6 cm ηνπιάρηζηνλ επηθαιχςεσο  ηνπ ελφο 
 ηεκαρίνπ κε ην άιιν  φπσο θαη ηεο εξγαζίαο πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 
 (1 m)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 25,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ  

 

Άρθρο 321 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8062.4 Τδξνξξνή ζσιελσηή (θαηεβαζηά) Φ80 PVC 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 1  100% 
 
 Τδξνξξφε ζσιελσηή (θαηεβαζηά) Φ80 PVC ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ 
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 ησλ  πιηθψλ  ζπλδέζεσο,  ησλ ζηεξηγκάησλ ζηεξεψζεσο ηνπνζεηνπκέλσλ ζηηο 
 αιιαγέο θαηεπζχλζεσο  θαη  ελδηακέζσο  ην  πνιχ  αλά  1  m  θαη  ηεο εμ 6 cm 
 ηνπιάρηζηνλ επηθαιχςεσο  (θαβαιιήκαηνο)  ηνπ ελφο ηεκαρίνπ κε ην άιιν  φπσο θαη 
 ηεο εξγαζίαο πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο 
 (1 m) ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 18,00 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΟΚΣΩ 

 

Άρθρο 322 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8048.1 ράξα νκβξίσλ δώκαηνο, γσληαθή αινπκηλίνπ δηακέηξνπ Φ 100 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  100% 
 
 ράξα νκβξίσλ δψκαηνο γσληαθή αινπκηλίνπ, εληφο ηζρπξνχ ηζηκεληνθνληάκαηνο 
 (θνιπκπεηφ), πιήξσο ηνπνζεηεκέλε, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο 
 πξνδηαγξαθέο. 
 (1 ηεκ) 
 Γηακέηξνπ   100     cm  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 138,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΣΡΗΑΝΣΑ ΟΚΣΩ 

 

Άρθρο 323 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8049.1 ράξα νκβξίσλ κπαιθνληνύ, αινπκηλίνπ δηακέηξνπ Φ75, γσληαθή αινπκηλίνπ 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  100% 
 
 ράξα νκβξίσλ κπαιθνληνχ, αινπκηλίνπ, εληφο ηζρπξνχ ηζηκεληνθνληάκαηνο 
 (θνιπκπεηφ), πιήξσο ηνπνζεηεκέλε, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο 
 πξνδηαγξαθέο. 
 (1 ηεκ) 
 Γηακέηξνπ   75      cm  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 31,20  
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 324 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8031.2 σιήλαο λεξνύ δηθηπσκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ, πνιπζηξσκαηηθόο ηύπνπ ΡΔ-Υ 
 δηακέηξνπ Φ18Υ2  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  100% 
 
 σιήλαο γηα πφζηκν λεξφ, θιηκαηηζκφ, ζέξκαλζε θαη ζέξκαλζε δαπέδνπ δηθηπσκέλνπ 
 πνιπαηζπιελίνπ, πνιπζηξσκαηηθφο ηχπνπ ΡΔ-Υ , δειαδή  ζσιήλαο  θαη θάζε  είδνπο 
 εηδηθά ηεκάρηα, άγθηζηξα γσλίεο ζηεξεψζεσο θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
 πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο, γηα ηνπνζέηεζε ζην έδαθνο ή 
 εληφο θηηξίνπ. 
 (1 m) 
 Ν\8036.  2   Γηακέηξνπ   Φ18Υ2  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 7,20 
 (Οινγξάθσο) : ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ  
 
 

Άρθρο 325 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8031.3 σιήλαο λεξνύ δηθηπσκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ, πνιπζηξσκαηηθόο ηύπνπ ΡΔ-Υ 
 δηακέηξνπ Φ20Υ2  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  100% 
 
 σιήλαο γηα πφζηκν λεξφ, θιηκαηηζκφ, ζέξκαλζε θαη ζέξκαλζε δαπέδνπ δηθηπσκέλνπ 
 πνιπαηζπιελίνπ, πνιπζηξσκαηηθφο ηχπνπ ΡΔ-Υ , δειαδή  ζσιήλαο  θαη θάζε  είδνπο 
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 εηδηθά ηεκάρηα, άγθηζηξα γσλίεο ζηεξεψζεσο θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
 πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο, γηα ηνπνζέηεζε ζην έδαθνο ή 
 εληφο θηηξίνπ. (1 m) 
 Ν\8036.  3   Γηακέηξνπ   Φ20Υ2  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 9,60 
 (Οινγξάθσο) : ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 326 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8032.1 σιελώζεηο Πνιππξνππιελίνπ PP-R80 δηακέηξνπ Φ 20 mm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  100% 
 
 σιελψζεηο Πνιππξνππιελίνπ PP-R80, 3εο γεληάο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
 πξνδηαγξαθέο, γηα εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο, ζέξκαλζεο θιηκαηηζκνχ, δειαδή  ζσιήλαο 
 θαη  θάζε  είδνπο  εηδηθά  ηεκάρηα, άγθηζηξα ζηεξεψζεσο  ζε  απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 
 ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην  θιπ)  επί  ηφπνπ θαη εξγαζία 
 πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο.  (1 m) 
 8036.  3   Γηακέηξνπ   20     κκ  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 12,00 
 (Οινγξάθσο) : ΓΩΓΔΚΑ 

 

Άρθρο 327 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8032.2 σιελώζεηο Πνιππξνππιελίνπ PP-R80 δηακέηξνπ Φ 25 mm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  100% 
 
 σιελψζεηο Πνιππξνππιελίνπ PP-R80, 3εο γεληάο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
 πξνδηαγξαθέο, γηα εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο, ζέξκαλζεο θιηκαηηζκνχ, δειαδή  ζσιήλαο 
 θαη  θάζε  είδνπο  εηδηθά  ηεκάρηα, άγθηζηξα ζηεξεψζεσο  ζε  απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 
 ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην  θιπ)  επί  ηφπνπ θαη εξγαζία 
 πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο.  (1 m) 
 8036.  5   Γηακέηξνπ   25     κκ  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 14,40 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 328 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8032.3 σιελώζεηο Πνιππξνππιελίνπ PP-R80 δηακέηξνπ Φ 32 mm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  100% 
 
 σιελψζεηο Πνιππξνππιελίνπ PP-R80, 3εο γεληάο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
 πξνδηαγξαθέο, γηα εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο, ζέξκαλζεο θιηκαηηζκνχ, δειαδή  ζσιήλαο 
 θαη  θάζε  είδνπο  εηδηθά  ηεκάρηα, άγθηζηξα ζηεξεψζεσο  ζε  απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 
 ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην  θιπ)  επί  ηφπνπ θαη εξγαζία 
 πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο. (1 m) 
 8036.  8   Γηακέηξνπ   1      κκ 

 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 15,60  
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ  

 

Άρθρο 329 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8032.4 σιελώζεηο Πνιππξνππιελίνπ PP-R80 δηακέηξνπ Φ  40 mm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  100% 
 
 σιελψζεηο Πνιππξνππιελίνπ PP-R80, 3εο γεληάο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
 πξνδηαγξαθέο, γηα εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο, ζέξκαλζεο θιηκαηηζκνχ, δειαδή  ζσιήλαο 
 θαη  θάζε  είδνπο  εηδηθά  ηεκάρηα, άγθηζηξα ζηεξεψζεσο  ζε  απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 
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 ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην  θιπ)  επί  ηφπνπ θαη εξγαζία 
 πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο 
 (1 m) 
 8036. 10   Γηακέηξνπ   1 1/4  κκ  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 18,00 
 (Οινγξάθσο) : ΓΔΚΑ ΟΚΣΩ 

 

Άρθρο 330 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8032.5 σιελώζεηο Πνιππξνππιελίνπ PP-R80 δηακέηξνπ Φ  50 mm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  100% 
 
 σιελψζεηο Πνιππξνππιελίνπ PP-R80, 3εο γεληάο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
 πξνδηαγξαθέο, γηα εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο, ζέξκαλζεο θιηκαηηζκνχ, δειαδή  ζσιήλαο 
 θαη  θάζε  είδνπο  εηδηθά  ηεκάρηα, άγθηζηξα ζηεξεψζεσο  ζε  απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 
 ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην  θιπ)  επί  ηφπνπ θαη εξγαζία 
 πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο 
 (1 m) 
 8036. 18   Γηακέηξνπ   50     κκ  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 21,60 
 (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 331 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8032.6 σιελώζεηο Πνιππξνππιελίνπ PP-R80 δηακέηξνπ Φ 63 mm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  100% 
 
 σιελψζεηο Πνιππξνππιελίνπ PP-R80, 3εο γεληάο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 
 πξνδηαγξαθέο, γηα εγθαηαζηάζεηο χδξεπζεο, ζέξκαλζεο θιηκαηηζκνχ, δειαδή  ζσιήλαο 
 θαη  θάζε  είδνπο  εηδηθά  ηεκάρηα, άγθηζηξα ζηεξεψζεσο  ζε  απφζηαζε κεηαμχ ηνπο 
 ην πνιχ 2 m θαη κηθξνυιηθά (θαλλάβη ζρνηλί, κίλην  θιπ)  επί  ηφπνπ θαη εξγαζία 
 πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο, ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ πηέζεσο 
 (1 m) 
 8036. 30   Γηακέηξνπ   63     κκ  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 26,40 
 (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΔΞΗ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 332 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8256.3 Θεξκνζίθσλαο  ειηαθόο, ρσξεηηθόηεηαο 200 ιη  
 ρεηηθφ : ΑΣΖΔ 8256 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 24  100% 
 
 Θεξκνζίθσλαο  ειηαθφο θαηάιιεινο  γηά  πίεζε  ιεηηνπξγίαο  10 αηκνζθαηξψλ, 
 θιεηζηνχ θπθιψκαηνο, απνηεινχκελνο απφ ην ζπιιέθηε θαη ην boiler, εθνδηαζκέλνο 
 κε φια ηα αλαγθαία φξγαλα απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο θαη ξπζκίζεσο φπσο δνρείν 
 δηαζηνιήο, ειεθηξηθή αληίζηαζε θαη ηα αζθαιηηθά ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 
 θαλνληζκνχο, 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  

 ι1 
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 
 
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1.320,00  
 (Οινγξάθσο) : ΥΗΛΗΑ ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΗΚΟΗ 
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Άρθρο 333 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8606.1 πιιεθηνδηαλνκέαο ύδξεπζεο ή ζέξκαλζεο νξεηράιθηλνο κέρξη 4 αλαρσξήζεηο 
 Φ1/2''  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 4  100% 
 
 πιιεθηνδηαλνκέαο  χδξεπζεο ή ζέξκαλζεο νξεηράιθηλνο πιήξεο, κε ηηο ζθαηξηθέο 
 βάλεο απνκφλσζεο, ηα ξαθφξ, θαη ην εληνηρηδφκελν εξκάξην (γαιβαληδέ), δειαδή 
 πξνκήζεηα  πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα θαη παξάδνζε ζε 
 ιεηηνπξγία, Φ1". 
 (1 ηεκ) 
 8603.  1                   ηεζζάξσλ  θπθισκάησλ  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 72,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΓΤΟ 

 

Άρθρο 334 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8606.2 πιιεθηνδηαλνκέαο ύδξεπζεο ή ζέξκαλζεο νξεηράιθηλνο 5 αλαρσξήζεεσλ Φ1/2'' 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 4  100% 
 
 πιιεθηνδηαλνκέαο  χδξεπζεο ή ζέξκαλζεο νξεηράιθηλνο πιήξεο, κε ηηο ζθαηξηθέο 
 βάλεο απνκφλσζεο, ηα ξαθφξ, θαη ην εληνηρηδφκελν εξκάξην (γαιβαληδέ), δειαδή 
 πξνκήζεηα  πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα θαη παξάδνζε ζε 
 ιεηηνπξγία, Φ1". 
 (1 ηεκ) 
 8603.  2                   πέληε     θπθισκάησλ  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 78,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΟΚΣΩ 

 

Άρθρο 335 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8606.3 πιιεθηνδηαλνκέαο ύδξεπζεο ή ζέξκαλζεο νξεηράιθηλνο 6 αλαρσξήζεεσλ Φ1/2'' 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 4  100% 
 
 πιιεθηνδηαλνκέαο  χδξεπζεο ή ζέξκαλζεο νξεηράιθηλνο πιήξεο, κε ηηο ζθαηξηθέο 
 βάλεο απνκφλσζεο, ηα ξαθφξ, θαη ην εληνηρηδφκελν εξκάξην (γαιβαληδέ), δειαδή 
 πξνκήζεηα  πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε πξνο ηα δίθηπα θαη παξάδνζε ζε 
 ιεηηνπξγία, Φ1". 
 (1 ηεκ) 
 8603.  3                   έμη       θπθισκάησλ  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 86,40 
 (Οινγξάθσο) : ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 336 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8219.4 Τπνβξύρην αληιεηηθό ζπγθξόηεκα αθαζάξησλ πδάησλ νλνκαζηηθήο ηζρύνο 6,0 
 m3/h  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 21  100% 
 
 Τπνβξχρην  αληιεηηθφ  ζπγθξφηεκα  αθαζάξησλ  πδάησλ , γηά καλνκεηξηθφ χςνο 10 m 
 κε  ηελ  ζσιήλσζε  θαηαζιίςεσο  θαη ηελ δηάηαμε ζπλδέζεσο πξνο ηελ θαηάζιηςε θαη 
 θαηάδπζε  πιήξεο κε ηνπο επηπιένληεο απηνεηδείο δηαθφπηεο εθθηλήζεσο θαη ζηάζεψο 
 ηνπ, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε πξνο δίθηπν απνρεηεχζεσλ 
 θαη ειεθηξηθφ δίθηπν θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία 
 (1 ηεκ) 
 Ολνκαζηηθήο ηζρχνο  6,0     m3/h 
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 720,00  
 (Οινγξάθσο) : ΔΠΣΑΚΟΗΑ ΔΗΚΟΗ 
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ΟΜΑΓΑ  ΗΣ: ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ  

 

Άρθρο 337 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9002.1 Αλειθπζηήξαο πξνζώπσλ, ειεθηξνκεραληθόο ρσξίο κεραλνζηάζην (MRL) 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 63  100% 
 
 Αλειθπζηήξαο πξνζψπσλ, ειεθηξνκεραληθφο ρσξίο κεραλνζηάζην (MRL), πιήξεο, δειαδή 
 πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, θαη εγθαηάζηαζε  ηνπ αλσηέξσ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ 
 ηερληθή πξνδηαγξαθή θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ζχλδεζε κε ηα ινηπά ζηνηρεία 
 ηνπ αλειθπζηήξα θαη ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε κε ηα απαηηνχκελα ινηπά πιηθά θαη 
 κηθξνυιηθά γηά ηελ παξάδνζε ηνπ αλειθπζηήξα ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, 
 (1 ηεκ)  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 31.000,00 
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ ΜΗΑ ΥΗΛΗΑΓΔ 

 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ  ΗΕ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΧΝ ΥΧΡΟ  

 

Άρθρο 338 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9763.5 Φσηηζηηθό  ζώκα  ππαίζξηνπ θσηηζκνύ,  LED 40W 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 103  100% 
 
 Φσηηζηηθφ ζψκα θαηάιιειν γηα αζηηθφ θσηηζκφ ππαίζξησλ ρψξσλ, πάξθσλ θιπ, ζε ζρήκα 
 αλεζηξακκέλνπ θψλνπ, γηα θσηηζκφ LED ηζρχνο 40W, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο 
 ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Γειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ζε πιήξε 
 ιεηηνπξγία. 
 (1 ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 434,00 
 (Οινγξάθσο) : ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΣΡΗΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ 

 

Άρθρο 339 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9325.3 ηδεξντζηόο θσηηζκνύ δηαθνζκεηηθόο θσληθόο θπθιηθόο ύςνπο 4 m 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 101  100% 
 
 Γηαθνζκεηηθφο θσληθφο θπθιηθφο ζηδεξντζηφο θσηηζκνχ χςνπο 4000mm, πάρνπο 
 ειάζκαηνο 3mm. Καηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ-40 απφ ράιπβαο ζεξκήο 
 έιαζεο πνηφηεηαο S235JR/EN 10025, γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκψ βάζεη δηεζλψλ πξνηχπσλ 
 EN ISO 1461 & ειεθηξνζηαηηθά βακκέλνο κε πνιπεζηεξηθά ρξψκαηα κε πηζηνπνίεζε CE. 
 Γειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε. 
 (1 ηεκ)  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 296,00 
 (Οινγξάθσο) : ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΔΞΗ 
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Άρθρο 340 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\9312 Βάζε  ζηδεξντζηνύ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πνηόηεηαο C20/25  
 ρεηηθφ : ΑΣΖΔ 9312 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΗΚ 3212  100% 
 
 Πξνθαηαζθεπαζκέλε βάζε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο  πνηφηεηαο C20/25 θαη ζηδεξνχ 
 νπιηζκνχ S500s, δηαζηάζεσλ 1000x500x700 mm αγθχξσζεο ηζηψλ. Δθνδηαζκέλε κε 4 
 γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ αγθχξηα Μ16x500mm ζε δηάηαμε 190x190mm, κε θξεάηην 
 δηαζηάζεσλ 325x325mm  θαη κε ζσιήλα δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ. Σν θξεάηην ζα έρεη 
 θάιπκκα απφ ζθαηξνεηδή γξαθίηε θιάζεο Β125. Γειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη 
 εγθαηάζηαζε 
 Σηκή αλά ηεκ. 

 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 150,00  
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ  

 

Άρθρο 341 

 Άξζξν : ΝΑΖΛΜ 62.10.41.01 Καιώδηα ηύπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκ. ηάζεο 600/1000 V κε κόλσζε από 
 καλδύα PVC δηαηνκήο 3 x 1,5 mm2  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 102  100% 
 
 Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα, ζε θαλάιη, ζε εζράξα, 
 ζε νρεηφ, ζε θνξέα, ζε κνλσηήξεο, κέζα ζην έδαθνο, θιπ.) θαισδίνπ κε ράιθηλνπο 
 αγσγνχο θαη κφλσζε απφ πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V 
 ηχπνπ E1VV-U (κνλφθισλνο αγσγφο), E1VV-R (πνιχθισλνο αγσγφο), E1VV-S (πνιχθισλνο 
 αγσγφο θπθιηθνχ ηνκέα), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη 
 ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, ηαηλίεο 
 ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 
  Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) θαισδίνπ 
   
 ΔΤΡΩΓηαηνκήο 3 x 1,5 mm2  
  (Αξηζκεηηθά) : 2,90  
 (Οινγξάθσο) : ΓΤΟ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 342 

 Άξζξν : ΝΑΖΛΜ Ν\62.10.41.06 Καιώδηα ηύπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκ. ηάζεο 600/1000 V κε κόλσζε από 
 καλδύα PVC δηαηνκήο 5 x 2,5 mm2  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 102  100% 
 
 Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα, ζε θαλάιη, ζε εζράξα, 
 ζε νρεηφ, ζε θνξέα, ζε κνλσηήξεο, κέζα ζην έδαθνο, θιπ.) θαισδίνπ κε ράιθηλνπο 
 αγσγνχο θαη κφλσζε απφ πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V 
 ηχπνπ E1VV-U (κνλφθισλνο αγσγφο), E1VV-R (πνιχθισλνο αγσγφο), E1VV-S (πνιχθισλνο 
 αγσγφο θπθιηθνχ ηνκέα), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη 
 ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, ηαηλίεο 
 ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 
  Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) θαισδίνπ 
   
 Γηαηνκήο 5 x 2,5 mm2  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 5,50  
 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 343 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ Ν\8751.2.1 Αγσγόο ηύπνπ ΝΤΑ Πνιύθισλνο δηαηνκήο 6mm2 
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 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 44  100% 
 
 Αγσγφο  ηχπνπ ΝΤΑ ράιθηλνο πιαζηηθήο επελδχζεσο ηνπνζεηνχκελνο κέζα ζε ζσιήλεο, 
 δειαδή  πξνκήζεηα  θαη  πξνζθφκηζε αγσγνχ θαη κηθξνπιηθψλ (δηαθιαδσηήξεο, βίδεο, 
 ζχξκα  ζπλδέζεσο, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο, 
 ζπλδέζεσο θαη δνθηκψλ κνλψζεσο γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 (1 m) 
 8751.  2   Πνιχθισλνο 
 8751. 2.  1  Γηαηνκήο:  6   mm2  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 2,40  
 (Οινγξάθσο) : ΓΤΟ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ  

 

Άρθρο 344 

 Άξζξν : ΝΑΖΛΜ 62.10.48.03 Αγσγνί γπκλνί ράιθηλνη, πνιπθισλνη δηαηνκήο 25 mm² 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 45  100% 
 
 Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε γπκλνχ πνιχθισλνπ ράιθηλνπ 
 αγσγνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά 
 ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, πέδηια, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, ηαηλίεο ζεκάλζεσο, 
 αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 
  Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) γπκλνχ ράιθηλνπ αγσγνχ 
  
 δηαηνκήο 25 mm  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 5,70 
 (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 345 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ 9335.1 Αθξνθηβώηην Γηα κνλό βξαρίνλα 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 104  100% 
 
 Αθξνθηβψηην ηζηνχ  δειαδή  πξνκήζεηα,  κεηαθνξά,  ηνπνζέηεζε  θαη  ζχλδεζε ελφο 
 αθξνθηβσηίνπ  ηζηνπ  πνπ  θέξεη  ζην  θάησ κέξνο δχν νπέο γηα ηελ είζνδν θαη ηελ 
 έμνδν κέζσ θαηαιιήισλ ζηππηνζιηπηψλ ππνγείνπ θαισδίνπ ηεο απαηηνχκελεο δηαηνκήο 
 θαη ζην   επάλσ  κέξνο  κηα  νπή  γηα  ηελ  δηέιεπζε  επίζεο  κέζσ  θαηαιιήινπ 
 ζηππηνζιίπηνπ ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνηήζεσο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 
 Μέζα ζην αθξνθηβψηην ζα ππάξρνπλ δηαθιαδσηήξεο, νη απαηηνχκελεο αζθάιεηεο ησλ 6Α 
 ηχπνπ  ηακπαθηέξαο  θαζψο  θαη  θνριίεο  πξνζδφζεσο  ηνπ ραιθνχ γεηψζεσο θαη ηνπ 
 αγσγνχ γεηψζεσο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 
 (1 ηεκ) 
 9335. 1  Αθξηθηβψηην ηζηνχ γηα  κνλφ     βξαρίνλα  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 24,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΣΔΔΡΑ 

 

Άρθρο 346 

 Άξζξν : ΑΣΖΔ 9345 Φσηνειεθηξηθό θύηηαξν 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 105  100% 
 
 Φσηνειεθηξηθφ θχηηαξν , δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ελφο 
 θσηνειεθηξηθνχ   θχηηαξνπ   θαηάιιεινπ   γηα   απηφκαηε  αθή  θαη  ζβέζε  νδηθνχ 
 ειεθηξνθσηηζκνχ.   ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ησλ πιηθψλ (ζηδεξνζσιήλσλ, 
 θιπ.)  κέρξη  ηνλ  πίλαθα δηαλνκψλ, ησλ γιαβαληζκέλσλ πεξηιαηκίσλ ζηεξεψζεσο θαη 
 ινηπψλ κηθξνυιηθψλ. (1 ηεκ)  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 100,00 
 (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟ 
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Άρθρο 347 

 Άξζξν : ΝΑΖΛΜ 60.20.40.11 σιήλεο πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο DN 63 mm 
 από πνιπαηζπιέλην (HDPE), δηακέηξνπ DN 63 mm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 5  100% 
 
 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο ππνγείσλ 
 θαισδίσλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο 
 ππθλφηεηαο (HDPE), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ EN 50086-1 , ΔΛΟΣ EN 50086-2-4 
 θαη ΔΛΟΣ EN 61386 "πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ", θνξηίνπ 
 παξακφξθσζεο 5% > 400 Ν/m, κε ελζσκαησκέλε αηζαιίλα, παξαδηδνκέλσλ ζε θνπινχξα ή 
 επζχγξακκα ηκήκαηα. 
  
 ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ 
 ζσιήλσλ, ε εθηχιημε θαη ε επζπγξάκκηζε δίπια ζην φξπγκα ηνπνζέηεζεο, ε θνπή ζηα 
 κήθε πνπ απαηηνχληαη, ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (κνχθεο), ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο 
 ηαηλίαο επηζήκαλζεο ηεο ζσιελνγξακκήο, ε πξφζδεζε ησλ ζσιήλσλ ζε δέζκεο (φηαλ 
 πξνβιέπεηαη) θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνγή ηνπ ζσιήλα ζηα θξεάηηα έιμεο θαη 
 ζχλδεζεο θαισδίσλ πνπ παξεκβάιινληαη. 
 Ζ εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ 
 ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
  
 σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηακέηξνπ DN 63 mm. 
   
 ΔΤΡΩΣηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο.  
  (Αξηζκεηηθά) : 6,40  
 (Οινγξάθσο) : ΔΞΗ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 348 

 Άξζξν : ΝΑΠΡ Ζ09.2.5.1 Οηθηαθόο πξνγξακκαηηζηήο ξεύκαηνο εμσηεξηθνύ ρώξνπ, ειεγρόκελεο Ζ/Β 4-6 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 52  100% 
 
 Οηθηαθφο πξνγξακκαηηζηήο άξδεπζεο, ξεχκαηνο, εμσηεξηθνχ ρψξνπ, 3 ηνπιάρηζηνλ 
 αλεμάξηεησλ πξνγξακκάησλ γηα θάζε ειεγρφκελε ειεθηξνβάλα (Ζ/Β), κε 3 ηνπιάρηζηνλ 
 εθθηλήζεηο αλά εκέξα θαη πξφγξακκα, κε έμνδν εληάζεσο ηνπιάρηζηνλ 0,5 A αλά 
 ζηάζε, κε δπλαηφηεηα εθθίλεζεο αληιίαο ή θεληξηθήο ειεθηξνβάλαο θαη κε 
 ελζσκαησκέλν κεηαζρεκαηηζηή ηξνθνδνζίαο. 
 Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ πξνγξακκαηηζηή κε ηα πάζεο θχζεσο εμαξηεκάηά 
 ηνπ θαζψο θαη εξγαζία ζχλδεζεο ηνπνζέηεζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ, 
 ξπζκίζεσλ, δνθηκψλ θιπ. ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
  
 Ζ09.2.5. 1  Διεγρφκελεο Ζ/Β   4-6  
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) :  200,00  
 (Οινγξάθσο) : ΓΗΑΚΟΗΑ 

 

Άρθρο 349 

 Άξζξν : ΝΑΠΡ Ζ09.1.1.1 Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), ΡΝ 10 atm, πιαζηηθέο, ρσξίο 
 κεραληζκό ξύζκηζεο πίεζεο, δηαηνκήο 1 in  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  100% 
 
 Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), πιαζηηθέο, νλνκ. πίεζεο 10 atm, πεξηνρήο 
 ιεηηνπξγίαο απφ 0,7 κέρξη 10 atm, κε ή ρσξίο κεραληζκφ ξχζκηζεο παξνρήο (flow 
 controller), εζσηεξηθήο εθηφλσζεο, κε πελίν (actuator) 24 V / AC θαη δπλαηφηεηα 
 ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο. 
 Πξνκήζεηα βαλψλ θαη κηθξνυιηθψλ, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 
 ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
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 10-08-01-00. 
 Ζ09.1.1. 1   Υσξίο κεραληζκφ ξχζκηζεο πίεζεο 
 Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο  1 in 
   
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) :  32,00 
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ ΓΤΟ 

 

Άρθρο 350 

 Άξζξν : ΝΑΠΡ Ζ01.1.2 σιήλεο από πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) 6 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 20 mm 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  100% 
 
 σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΡΔ), πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm 
 (SDR 21), θαηά EN 12201-2, ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 
 8072 (SF = ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25  ή 1,40) γηα δηαηνκέο έσο Φ32 mm. ηελ 
 ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο 
 εμαξηεκάησλ θαη κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, 
 θαη ε εγθαηάζηαζε επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη 
 δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
  
 Ζ01.1. 2  Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ  Φ 20 mm 
 Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 0,35 
 (Οινγξάθσο) : ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 

 

Άρθρο 351 

 Άξζξν : ΝΑΠΡ Ζ08.1.1 ηαιάθηεο απηνξπζκηδόκελνο, επηζθέςηκνο 
 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΛΜ 8  100% 
 ηαιάθηεο επηθαζήκελνο, απηνξπζκηδφκελνο, απηνθαζαξηδφκελνο, επηζθέςηκνο, γηα 
 πίεζε  ιεηηνπξγίαο απφ 0,6 έσο 4,00 atm.  Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηα 
 εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ 
 θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
   
 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  
 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 0,22  
 (Οινγξάθσο) : ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ 
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(ΔΤ) 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ν 

: Αληηθείκελν θαη εηδηθό ζπκβαηηθό ρξεκαηηθό αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο. 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο είλαη ε  ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ 

ΚΣΙΡΙΟΤ Ι.Δ.Ν.Ν.Φ. Δ ΚΣΙΡΙΟ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΩΓΔΙΟΤ 

 
 

1.1. Σα είδε θαη νη πνζφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη πεξηέρνληαη ζην πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο. 
  πκβαηηθέο δε ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ είλαη νη ηηκέο κνλάδαο εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο. 

1.2. Αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξεκαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη, ε θαηά ηελ πξνζθνξά, αμία 
ηνπ έξγνπ Π, απμεκέλε κε πνζά γηα γεληθά έμνδα θαη εξγνιαβηθφ φθεινο, απξφβιεπηεο 
δαπάλεο θαη απνινγηζηηθή δαπάλε αζθάιηνπ (εθφζνλ ππάξρεη). Σα πνζά απηά είλαη 
αλάινγα πξνο ηα αξρηθά πξνβιεθζέληα κεησκέλα θαηά ην πνζνζηφ έθπησζεο ηεο 
εξγνιαβίαο.  

 
Η ζπλνιηθή θαηά ηελ πξνζθνξά δαπάλε ηνπ έξγνπ είλαη ην αξρηθφ ζπκβαηηθφ αληηθείκελν φπσο 
νξίδεηαη αλσηέξσ πξνζαπμεκέλν κε πνζφ γηα αλαζεψξεζε θαη ηνλ εθάζηνηε ηζρχνληα Φ.Π.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ν
 : Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

 
(1) Γεληθψο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ έρνπλ εθαξκνγή: 

i. Oη εγθξηζείζεο 440 ΔΣΔΠ ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απφθαζε 
ηνπ ΤΠΔΚΑ  θαη ηελ αξηζκ 26/4-10-2012 Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ 

Έξγσλ θαη νη 70 ΔΣΔΠ κε ηελ Απφθαζε Τπ. Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ: 
 Γ22/4193/22.11.2019 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019 ηεχρνο B’) 

ii. Η ΚΤΑ νηθ. 41020/819/25.09.2012 (ΦΔΚ 2776/15.10.2012 ηεχρνο Β’) Καζνξηζκφο ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηα εζσηεξηθά δίθηπα ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη 
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ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 30 (εζσηεξηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο) ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ 
Καλνληζκνχ. 

iii. H  ππ΄αξηζκ. Γ.Κ.Π./νηθ/1211 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη 
Γηθηχσλ (ΦΔΚ 2524 Β/16.08.2016) κε ηελ νπνία αλαζηέιιεηαη ε ππνρξεσηηθή 
εθαξκνγή πελήληα ελλέα (59) Διιεληθψλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (ΔΛΟΣ – ΔΣΔΠ), 
κέρξηο φηνπ απηέο αληηθαηαζηαζνχλ θαη πινπνηεζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο 
επηθαηξνπνίεζήο ηνπο. 

iv. Σα «Δπξσπατθά Πξφηππα», φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
Σππνπνίεζεο (CΔΝ).  

v. Σα δηεζλή πξφηππα, φπσο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο 
(ISO). 

vi. Οη Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΛΟΣ), θαλνληζκνί θαη πξφηππα θαη νη άιιεο δηαηάμεηο 
(λφκνη, δηαηάγκαηα, ππνπξγηθέο απνθάζεηο, εγθχθιηνη θηι.) πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΠΣΠ έξγσλ νδνπνηίαο έθδνζεο 1966 θαη εληεχζελ ηεο ηέσο 
Γ/λζεο Γ3β ηνπ ηέσο Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ησλ κε θαηαξγεζεηζψλ ΠΣΠ 
νδνπνηίαο (θσδηθνπνίεζε 1964) ηεο ηέσο Γ/λζεο Γ3β ηνπ ηέσο Τπνπξγείνπ Γεκνζίσλ 
Έξγσλ. ε πεξίπησζε πνχ νη αλσηέξσ πξνδηαγξαθέο ή/θαη πξφηππα δηαθέξνπλ απφ 
ηα αληίζηνηρα Δπξσπατθά ηφηε ηζρχνπλ απηά πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CΔΝ). 

(2) Γηα ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο παξαπάλσ Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο, θαλνληζκνχο 
θαη πξφηππα, κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ηα θαησηέξσ αλαθεξφκελα ελαιιαθηηθά εζληθά θαη 
δηεζλή πξφηππα: 
vii. Διιεληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί (ΔΛΟΣ, ΠΣΠ θηι.) 
viii. Γεξκαληθνί θαλνληζκνί θαη πξνδηαγξαθέο (DΙΝ, VDΔ) 
ix. Βξεηαληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί (ΒS) 
x. Γαιιηθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί (AFΝOR) 
xi. Ακεξηθαληθέο πξνδηαγξαθέο (ΑSΣΜ, AASHTO, ΑWWΑ) 
Πάλησο αλ ηπρφλ ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο ππάξρνπλ φξνη, δηαηάμεηο, πεξηνξηζκνί ή θαη 
αξηζκεηηθά φξηα πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε φζα νξίδνληαη ζηε Γεληθή ή Δηδηθή ΣΤ ή ζηα 
ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε γηα ην ίδην ζέκα, ζα ηζρχνπλ νη φξνη θαη νη δηαηάμεηο ησλ ζπκβαηηθψλ 
ηεπρψλ θαηά ηε ζεηξά ηζρχνο πνπ νξίδεηαη ζηε Γηαθήξπμε ή, εθφζνλ δελ νξίδεηαη εθεί, ζηε 
ΓΤ. 

(3) Κάζε επηκέξνπο πξφηππν ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαζ' νινθιεξία θαη ν Αλάδνρνο ζα είλαη 
ππεχζπλνο ψζηε λα εμαζθαιίδεη φηη ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ή ηκήκαηα ησλ θαηαζθεπψλ θαη 
ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο, ψζηε ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ λα αληαπνθξίλεηαη 
ζηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο. 

(4) Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα έξγα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ ηζρπφλησλ 
θαλνληζκψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηέο Δγθπθιίσλ θαη Απνθάζεσλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (φπσο 
π.ρ. ν θαλνληζκφο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ν θαλνληζκφο θφξηηζεο δνκηθψλ έξγσλ θηι). 

(5) Δθηφο αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, φια ηα πξφηππα θαη θαλνληζκνί πνπ ζα εθαξκνζηνχλ, 
ζα πξέπεη λα είλαη ζηηο πην πξφζθαηεο εθδφζεηο ηνπο σο πξνο ην ρξφλν δεκνπξάηεζεο ηνπ 
ππφςε έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ν
 : πκβαηηθά ηνηρεία ηνπ Έξγνπ 

 
πκβαηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ νξίδνληαη θαηά ζεηξά απηά πνπ αλαθέξνληαη  ζηε Γηαθήξπμε. Σα 
ηεχρε ηεο δεκνπξάηεζεο αιιεινζπκπιεξψλνληαη. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ φξσλ 
πνχ πεξηέρνληαη ζ’ απηά, ε ζεηξά ηζρχο ηνπο είλαη πάληα απηή πνχ αλαθέξεηαη ζηε Γηαθήξπμε 
Γεκνπξαζίαο, θαζψο θαη ηα παξαθάησ (φπνηα απφ απηά ππάξρνπλ). 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ 
2. Η Γηαθήξπμε Γεκνπξαζίαο. 
3. Σν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

http://segm.gr/wp-content/uploads/2016/08/APOFASH_OIK.-1211_2016_FEK-2524%CE%92_16.8.2016.pdf
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4. Σν Πεξηγξαθηθφ ηηκνιφγην δεκνπξάηεζεο ηεο κειέηεο. 
5. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 
6. Η ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα παξαξηήκαηά ηνπο 
7. Η Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 
8. Ο πξνυπνινγηζκφο δεκνπξάηεζεο. 
9. Οη εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (ζρέδηα, ηεχρε θ.ι.π) 
10. Σν ρξνλνδηάγξακκα- πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φπσο ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ 

Τπεξεζία. 
 
Δπίζεο έρνπλ ζπκβαηηθή ηζρχ, επφκελε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν: 
(1) Οη εγθεθξηκέλεο ΔΣΔΠ 
(2) Oη ππφινηπεο απφ ηηο εγθξηζείζεο 440 ΔΣΔΠ ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. 
ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απφθαζε ηνπ ΤΠΔΚΑ  θαη ηελ αξηζκ 26/4-10-2012 Δγθχθιην ηεο 
Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα 3 ηνπ 
Πεξηγξαθηθνχ Σηκνινγίνπ θαη νη 70 ΔΣΔΠ κε ηελ Απφθαζε Τπ. Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ 
 Γ22/4193/22.11.2019 (ΦΔΚ 4607/13.12.2019 ηεχρνο B’) 
(3) Σα εγθεθξηκέλα εληαία Σηκνιφγηα ΦΔΚ 363Β / 19 Φεβξνπαξίνπ 2013 
(3) Οη Δπξσθψδηθεο. 
(4) Οη Πξφηππεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (Π.Σ.Π.) ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. (ή ηνπ η. Τ.Γ.Δ.).  
(5) Οη πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. θαη I.S.O. 
 

ΑΡΘΡΟ  4
ν
 : ύκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

 

4.1. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ππνγξάθεηαη ζρεηηθή ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 45 ηνπ Ν. 4782/2021 θαη ηνπ 
άξζξνπ 135 ηνπ Ν.4412/2016, απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ. Η ζχκβαζε ζπλάπηεηαη κε βάζε ηελ 
εγθξηηηθή απφθαζε θαη ηα ηεχρε θαη ζρέδηα κε ηα νπνία δηελεξγήζεθε ε δεκνπξαζία. Σν έγγξαθν 
ηεο ζχκβαζεο έρεη απνδεηθηηθφ θαη φρη ζπζηαηηθφ ραξαθηήξα.  

4.2. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαιείηαη ν αλάδνρνο λα πξνζέιζεη ζην Γήκν Μεζζήλεο  
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ.4 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 45 ηνπ Ν. 4782/2021, μέζα ζε προθεζμία ποσ δεν μπορεί να 

σπερβαίνει ηις δέκα πένηε (15) ημέρες από ηην κοινοποίηζη ζτεηικής έγγραθης ειδικής 

πρόζκληζης. Η πξφζθιεζε γίλεηαη καδί κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο. Μέζα ζηελ 
ίδηα πξνζεζκία ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίζεη ηηο απαηηνχκελεο εγγπεηηθέο θαιήο 
εθηειέζεσο.  

4.3. Αλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ 
Ν4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 45 ηνπ Ν. 4782/2021..  
 
4.4. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ εγγξάθνπ ζπκθσλεηηθνχ ν αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα ηνπ θαη ηελ 
αθξηβή δηεχζπλζή ηνπ. Μέρξη ηελ πιήξε εθθαζάξηζε ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο θάζε κεηαβνιή 
ησλ ζηνηρείσλ απηψλ δειψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. 
Γηαθνξεηηθά θάζε θνηλνπνίεζε πνπ γίλεηαη ζηελ παιαηφηεξε δηεχζπλζε πνπ έρεη δειψζεη ν 
αλάδνρνο, επηθέξεη φια ηα λφκηκα απνηειέζκαηά ηεο.  
 Δπίζεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηνξίζεη αληίθιεην ηνπ θαη απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία. 
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ΑΡΘΡΟΝ 5
ν
 : Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

 
5.1 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 
άξζξν 21 ηνπ Ν. 4782/2021 γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο 
θαη θάζε απαίηεζε ηνπ θπξίνπ ηνπ έξγνπ θαηά ηνπ αλαδφρνπ, πνπ πξνθχπηεη έλεθα ηνπ έξγνπ, ν 
αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 21 ηνπ Ν.4782/2021. Σν χςνο ηεο εγγπεηηθήο θαιήο εθηέιεζεο θαζνξίδεηαη ζε ποζοζηό 

έως 5% επί ηεο αμίαο ηεο εθηηκψκελεο ζχκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. 
  
5.2  Αλ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αλαιεθζεί απφ θνηλνπξαμία, έρνπλ ηζρχ θαη νη εηδηθέο ξπζκίζεηο 
ησλ άξζξσλ 167 θαη 140 ηνπ Ν.4412/2016, πνπ αθνξνχλ ζηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο, ζηελ 
επζχλε ησλ θνηλνπξαθηνχλησλ απέλαληη ζηνλ θχξην ηνπ έξγνπ, ζην δηνξηζκφ εθπξνζψπνπ θαη 
αλαπιεξσηνχ απηνχ, ηεο θνηλνπξαμίαο, σο θαη ζηνλ ηξφπν αληηθαηάζηαζεο απηψλ, ζηνλ ηξφπν 
ζπλέρηζεο ησλ εξγαζηψλ αλ ππάξμεη πηψρεπζε ή ζάλαηνο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ κειψλ ηεο 
θνηλνπξαμίαο θ.ι.π.  

 
5.3  Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα 
ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε – 
κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ 
θπξψζεθε κε ην Ν.2513/1997 (Α΄139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα 
απηφ. Μπνξνχλ επίζεο λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. – Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ, ηνπ αληίζηνηρνπ 
ρξεκαηηθνχ πνζνχ, ζχκθσλα ην άξζξν 157 παξ. 4 ηνπ Ν.4281/08-08-2014 (ΦΔΚ ηεχρνο Α΄160). 
 

ΑΡΘΡΟΝ  6
ν 

: Πξόγξακκα θαηαζθεπήο – Πξνζεζκία - Γηεύζπλζε ηνπ έξγνπ από 
πιεπξάο αλαδόρνπ 

 

6.1 Σν έξγν ζα εθηειεζζεί ζε ηριάνηα ( 30 ) ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΑΚΟΤ ΜΗΝΔ  
6.2 Παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο  κε αλαζεψξεζε δελ αλαγλσξίδεηαη παξά κφλν γηα 

ιφγνπο επζχλεο ηνπ εξγνδφηε.  
Η παξάηαζε  ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Ν.4412/2016  
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλήζεη πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 
(Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο έξγνπ), ην νπνίν λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο 
παξνχζεο Δ..Τ. πνπ ζα  ππνβιεζεί ζηελ Τπεξεζία πνπ δηεπζχλεη ην έξγν κέζα ζε  
πξνζεζκία 15 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ηνπ.  
Η δηεπζχλνπζα ππεξεζία εγθξίλεη κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο ην ρξνλνδηάγξακκα θαη 
κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ ζρεηηθά κε ηε ζεηξά θαη ηε δηάξθεηα 
θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ρξνληθήο θιηκάθσζεο ησλ πηζηψζεσλ, 
κέζα ζηα φξηα ησλ ζπκβαηηθψλ πξνζεζκηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ 
άξζξνπ 145 ηνπ Ν.4412/2016. Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ζπκβαηηθφ 
ζηνηρείν ηνπ έξγνπ. Αλαπξνζαξκνγέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθξίλνληαη φηαλ 
κεηαβιεζνχλ νη πξνζεζκίεο, ην αληηθείκελν ή νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ. Η έλαξμε ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ απφ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ δελ κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη πέξα ησλ 
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η κε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ 
πξνζεζκίαο κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη 
παξεπφκελσλ ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ θαη απνηειεί ιφγν έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ  

6.3 Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα θαηαζθεπήο θιηκαθψλεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη  ζην 
παξφλ άξζξν γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ θιπ. θαη ζπληάζζεηαη κε βαζηθή επηδηψμε ηνλ 
ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο απφδνζε θαηά ην δπλαηφλ νινθιεξσκέλσλ 
ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ. 
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6.4 Σν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
Σν ρξνλνδηάγξακκα αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη πάλησο αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν ηηο 
εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ. Σν ρξνλνδηάγξακκα ζπληάζζεηαη κε ηε κνξθή 
ηεηξαγσληθνχ πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ 
αλά εξγαζία ή νκάδα εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή 
έθζεζε.  
ε έξγα πξνυπνινγηζκνχ άλσ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000,00) € είλαη ππνρξεσηηθή ε 
ζχληαμε ηεπρψλ ή δηαγξακκάησλ ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ηεο δηθηπσηήο αλάιπζεο (παξ.3 
ηνπ άξζξνπ 145, Ν.4412/2016).  
Σν παξαπάλσ δηάγξακκα ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε απηά πνπ παξέρνληαη ζην άξζξν 145 
ηνπ Ν.4412/2016 ζε φηη αθνξά ην κεραληθφ εμνπιηζκφ θαη ην πξνζσπηθφ αλάιπζεο 
εθπαίδεπζεο, γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

6.5 Η Γηεχζπλζε ηνπ Έξγνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Αλάδνρνπ ζηνλ ηφπν θαηαζθεπήο ηνπ γίλεηαη 
απφ ζπγθεθξηκέλα ηνπ Δξγνηαμίνπ ζα πξνΐζηαηαη Γηπισκαηνχρνο Μεραληθφο ή πηπρηνχρνο 
Μεραληθφο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ή πηπρηνχρνο κεραληθφο έξγσλ ππνδνκήο 
Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α.Σ.Δ.Ι) ή ηνπνγξάθνο κεραληθφο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο 
(Α.Σ.Δ.Ι).  
O Πξντζηάκελνο ηνπ Δξγνηαμίνπ ζα παξεπξίζθεηαη θαζεκεξηλά ζην έξγν. 
Μέζα ζε δέθα ήκεξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη 
ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έγγξαθν κε ηνλ ελ ιφγσ νξηζκφ ηνπ “επί ηνπ έξγνπ κεραληθνχ” 
κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ, έλα ζχληνκν βηνγξαθηθφ ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη νη ηίηινη 
ζπνπδψλ, ε άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο (αλ απαηηείηαη), ε επηζηεκνληθή & επαγγεικαηηθή 
ηνπ εκπεηξία θαζψο επίζεο θαη κηα Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/85 ηνπ ελ ιφγσ ηερληθνχ 
φηη απνδέρεηαη ηελ αλάζεζε. Η Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα κελ απνδερηεί 
ηνλ νξηζκφ ηνπ ηερληθνχ απηνχ φηαλ εηθάδεηαη βάζηκα ε αλεπάξθεηα ηνπ. 
Ο νξηζκφο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ σο “επί ηνπ έξγνπ κεραληθνχ” δελ απνθιείεη λα ηνπ 
αλαηεζνχλ παξάιιεια θαη ηα θαζήθνληα ηνπ πληνληζηή Αζθάιεηαο & Τγηεηλήο, θαζψο 
επίζεο θαη θαζήθνληα εθπξνζψπεζεο ηνπ Αλάδνρνπ._ 
 

ΑΡΘΡΟ 7ν Πξόγξακκα Πνηόηεηαο έξγνπ (ΠΠΔ) 

 

Γηα ην έξγν απαιηείηαι η καηάθεζη ΠΠΔ, δηφηη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο ππεξβαίλεη 
ην πνζφ ησλ 1.500.000 € (ρσξίο ΦΠΑ), ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ΓΙΠΑΓ/611/01 
– ΦΔΚ 1013Β/2-8-01 θαη ΓΙΠΑΓ/501/03-ΦΔΚ928Β/4-7-03, θαη ην άξζ. 158 ηνπ Ν. 4412/16. 
Αλ ν Αλάδνρνο έρεη ήδε εγθαηεζηεκέλν ζηελ Δπηρείξεζε ηνπ χζηεκα Γηαζθάιηζεο 
Πνηφηεηαο εγθεθξηκέλν απφ αλαγλσξηζκέλν Διιεληθφ ή αιινδαπφ Οξγαληζκφ 
Πηζηνπνίεζεο, είλαη ππνρξεσκέλνο εληφο δέθα (10) ήκεξσλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 
χκβαζεο λα ην πξνζθνκίζεη ζηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζε δπν αληίγξαθα 
 

ΆΡΘΡΟ 8ν.  Λήςε γλώζεο ηνπηθώλ εδαθηθώλ ζπλζεθώλ 

 
Ο Αλάδνρνο ζαλ δηαγσληδφκελνο, πξηλ απφ ηελ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ νθείιεη λα έρεη 
πξνβεί ζε επί ηφπνπ επίζθεςε, εμέηαζε θαη ελδερνκέλσο έξεπλα θάζε είδνπο, ησλ γεληθψλ 
θαη ηνπηθψλ  ζπλζεθψλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο 
πεγέο ιήςεο πιηθψλ, ηηο δπλαηέο ζέζεηο ηεο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο απφζεζεο ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθήο, ηηο κεηαθνξέο, ηε δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ, ηε 
δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ γεληθά, λεξνχ, ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο θαη νδψλ πξνζπέιαζεο, ηηο επηθξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο ηηο ζπλζήθεο 
ππφγεησλ πδάησλ, πνηακψλ, ρεηκάξξσλ, παιίξξνηαο, ή παξφκνηεο θπζηθέο ζπλζήθεο ζηνλ 
ηφπν ησλ έξγσλ θιπ. 
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Δπίζεο ν Αλάδνρνο, ζαλ δηαγσληδφκελνο θαη πξηλ απφ ηελ επίδνζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 
νθείιεη λα έρεη πξνβεί ζε πιήξε εμέηαζε θαη λα έρεη πιήξε γλψζε ησλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ, 
ψζηε λα ζρεκαηίζεη ίδηα γλψκε, πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 
Η ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ δηαγσληζκφ ζεκαίλεη φηη έρεη πξνβεί ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ εμέηαζε 
θαη έξεπλα θαη φηη απνδέρεηαη φηη ηα ζρεηηδφκελα κε ηηο εδαθηθέο ζπλζήθεο ηκήκαηα ηνπ 
έξγνπ, κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζζνχλ κε ηηο παξαδνρέο, ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε νξηζηηθή κειέηε, ηεο νπνίαο έρνπλ ιάβεη γλψζε. Ο Αλάδνρνο 
ηνπ έξγνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απηψλ, ρσξίο θακία πξφζζεηε 
απνδεκίσζε πέξαλ απηήο πνπ πξνβιέπεη ζπκβαηηθφ ηνπ Σηκνιφγην  , νπνηαδήπνηε αλάγθε 
θαη αλ πξνθχςεη εθ ησλ πζηέξσλ. 
 
Δθφζνλ, παξά ηαχηα, ν Αλάδνρνο πξνηείλεη γξαπηά θαη αηηηνινγεκέλα γηα ηκήκαηα ηνπ 
έξγνπ, αιιαγέο ζηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο πνπ νθείινληαη ζηηο ηνπηθέο εδαθηθέο ζπλζήθεο θαη 
ε Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία απνδερζεί ηηο πξνηάζεηο ηνπ, ηφηε νθείιεη λα πξνβεί ζε κειέηε 
ηξνπνπνίεζεο θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ, πάληα κεηά απφ έιεγρν θαη έγθξηζε ηεο 
Δπηβιέπνπζαο Τπεξεζίαο. Γηα ηελ κειέηε θαη ηηο εξγαζίεο απηέο ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη 
νπδεκηάο πξφζζεηεο απνδεκίσζεο. 

 
Υαξάμεηο – δηαηνκέο – επηκεηξήζεηο 
 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ραξάμεη θαη λα ζεκάλεη κε δαπάλεο ηνπ ηηο γξακκέο 
πνπ θαζνξίδνπλ ηα έξγα πνπ ζα εθηειεζζνχλ, ηνπνζεηψληαο φια ηα αλαγθαία ζήκαηα γηα 
ηελ ππφδεημε ηεο δηεχζπλζεο θαη ησλ νξίσλ θάζε έξγνπ. Δπίζεο, νθείιεη λα δηαζέζεη ζηνλ 
Δξγνδφηε ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ ραξάμεσλ, θαζψο θαη ηα 
εξγαιεία θαη πιηθά (π.ρ. ζεκαληήξαο, αθφληηα, παζζάινπο ράξαμεο, ηαρχκεηξν, ρσξνβάηε 
θιπ).παξνπζία  ηνπ Δπηβιέπνληα θαη εθπξνζψπνπ ηεο Τπεξεζίαο, ζα πξνβεί ζηελ αθξηβή 
απνηχπσζε ηνπ ρψξνπ ηνπ Έξγνπ θαη ησλ ινηπψλ ζέζεσλ, ζηηο νπνίεο κε βάζε ηα ζρέδηα 
πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ησλ ηερληθψλ θαη αθφκα, ζηε ιήςε δηαηνκψλ ζηηο ζέζεηο ηεο 
κειέηεο ή θαη ππθλφηεξα. Δπίζεο ζα πξνβεί ζηελ ηνπνζέηεζε, επηζήκαλζε θαη εμαζθάιηζε 
ηεο πςνκεηξηθήο αθεηεξίαο (REPER), απ' ηελ νπνία ζα εμαξηεζνχλ φιεο νη εξγαζίεο. 
Οη δηαηνκέο πνπ ζα ιεθζνχλ ζα ππνγξαθνχλ απφ ηνλ Δπηβιέπνληα, θαη ηνλ Αλάδνρν. Δάλ 
ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί ππνγξάθεη κε επηθχιαμε θαη ππνβάιιεη, κέζα ζε 5 εκέξεο, ηηο 
ελζηάζεηο ηνπ ζηελ Τπεξεζία, ε νπνία θαη απνθαζίδεη. 
Δάλ ν Αλάδνρνο αξλεζεί λα ρνξεγήζεη ηα αλαγθαία κέζα γηα ηηο εξγαζίεο επαιήζεπζεο ησλ 
ραξάμεσλ θαη πςνκεηξήζεσλ, θαηαβάιιεη ηηο δαπάλεο ν Δξγνδφηεο ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ 
θαη ηηο παξαθξαηεί απφ ηνλ 1ν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ.__ 

 

ΆΡΘΡΟ  9ν : Γηνίθεζε ηνπ έξγνπ –Δπίβιεςε από ηε Γ/λνπζα Τπεξεζία  

 
Η Γηνίθεζε ηνπ Έξγνπ, ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο απηνχ αζθνχληαη απφ ηελ αξκφδηα 
ηερληθή ππεξεζία ηνπ θνξέα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα 
Τπεξεζία) θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 136 ηνπ Ν.4412/2016, ν δε Αλάδνρνο είλαη 
ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηε χκβαζε θαη ηηο δηαηαγέο ηεο Δπίβιεςεο. 
Η Δπίβιεςε απνζθνπεί ζηελ πηζηή εθπιήξσζε απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο 
θαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Έξγνπ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηνπο ηζρχνληεο 
θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ. 
Η Δπίβιεςε κπνξεί λα αζθεζεί θαη εθηφο ησλ ζηελψλ νξίσλ ηνπ Έξγνπ επεθηεηλφκελε θαη 
ζε νπνηνλδήπνηε άιιν ρψξν θαηαζθεπάδνληαη ηκήκαηα πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην Έξγν 
(ιαηνκεία,  αζθαιηηθά ζπγθξνηήκαηα, εξγνηάμηα έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο, κεραλνπξγεία, 
ζπγθξνηήκαηα θνπήο & δηακφξθσζεο ζηδεξνπιηζκνπ θιπ). 
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Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ηεο Δπίβιεςεο 
θαη ζε φινπο ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ρψξνπο παξακέλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε 
απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο,  ηφζν γηα ηελ αζηηθή φζν θαη ηελ πνηληθή επζχλε, αλαθνξηθά κε ηα 
αηπρήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβνχλ ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Δπηβιέπνπζαο 
Τπεξεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 
Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε θάζε ππαιιήινπ ηνπ 
Αλαδφρνπ ή εξγαηνηερλίηε, ν νπνίνο είηε απείζεζε είηε έδεημε αζέβεηα πξνο ηνπο 
αληηπξνζψπνπο ηεο ή άιισλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ηελ άζθεζε ειέγρσλ, είηε 
ζπκπεξηθέξζεθε θαηά ηξφπν πνπ ζίγεη ην θχξνο ησλ ππαιιήισλ. 
Η άζθεζε απφ ηελ Γηεπζχλνπζα ή Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία ηεο επίβιεςεο ησλ έξγσλ δελ 
απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε επζχλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο ή ηνπο θείκελνπο Νφκνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ  10
ν
 : Τπέξβαζε πξνζεζκηώλ - Πνηληθέο ξήηξεο. 

 
10.1 Γηα θάζε εκεξνινγηαθή εκέξα ππέξβαζεο, κε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο πεξαίσζεο ηνπ φινπ έξγνπ, επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 
148 ηνπ Ν.4412/2016.  

10.2  Η πνηληθή ξήηξα πνπ επηβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο 
πξνζεζκίαο νξίδεηαη ζε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ 
θαη επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο πξνβιεπφκελεο 
απφ ηε ζχκβαζε αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο. Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο κέρξη αθφκα 
δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο, ε πνηληθή ξήηξα γηα θάζε 
εκέξα νξίδεηαη ζε είθνζη ηνηο εθαηφ(20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ. Ωο κέζε 
εκεξήζηα αμία λνείηαη ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, καδί κε ην 
πνζφ ησλ ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ρσξίο ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 
(Φ.Π.Α.), πξνο ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία ηνπ έξγνπ. Οη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα 
ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ 
έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Π.Α. (άξζξν 148 παξ. 2 
ηνπ Ν.4412/2016).  

10.3  Οη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο 
θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ.  
Η πνηληθή ξήηξα γηα ηελ ζπλνιηθή πξνζεζκία είλαη αλέθθιεηε (148 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ν
 : Δπείγνπζεο θαη απξόβιεπηεο πξόζζεηεο εξγαζίεο. - 

Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. (Απμνκεηώζεηο εξγαζηώλ λέεο 
εξγαζίεο. Καλνληζκόο ηηκώλ κνλάδαο λέσλ εξγαζηώλ). 

 
Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ, απαηηεζεί ε απμνκείσζε ησλ πνζνηήησλ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ είηε ε εθηέιεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ  ή επεηγνπζψλ εξγαζηψλ, ηφηε ηζρχνπλ 
νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 155 θαη 156 ηνπ N.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ  12
ν
 : Αλαζεώξεζε ηηκώλ. 

 
Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηηκψλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 153  ηνπ N. 4412/2016. 
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ΆΡΘΡΟ 13ν : Σξόπνο επηκέηξεζεο εξγαζηώλ 

 
Γηα ηνλ ηξφπν  κέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εηδψλ εξγαζηψλ ηζρχνπλ απηά πνπ νξίδνληαη απφ ην άξζξν 

151 ηνπ N.4412/2016 θαη ηα ηηκνιφγηα ηεο εξγνιαβίαο, ε Σερληθή πεξηγξαθή ε Δηδηθή 
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξαηήζεσο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ν : Πηζηνπνηήζεηο εληνιέο πιεξσκώλ. 

 
14.1 Οη ινγαξηαζκνί θαη νη πηζηνπνηήζεηο ζπληάζζνληαη θαηά κήλα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην  άξζξν 152 ηνπ N.4412/2016. 
14.2 Μεηά ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζπληάζζεηαη πξνηειηθφο ινγαξηαζκφο κε βάζε 

ηηο πνζφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ εγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο 
Παξαιαβήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ν
 : Υξόλνο εγγύεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Έξγνπ: 

 
15.1 Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ, ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία 

θαη ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ γηα ηνπο επφκελνπο δεθαπέληε (15) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 
ηεο βεβαησκέλεο πεξαηψζεψο ηνπ. 

15.2 Καηά ηα ινηπά, ηζρχεη ην άξζξν 171 ηνπ Ν.4412/2016 
 

ΆΡΘΡΟ 16ν : Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή - Βεβαίσζε πεξάησζεο 
εξγαζηώλ Γηνηθεηηθή παξαιαβή  

 
Γηα ηελ βεβαίσζε πεξάησζεο ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 168 ηνπ Ν.4412/2016. 
Γηα ηελ δηνηθεηηθή παξαιαβή γηα ρξήζε, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Ν.4412/2016  
Γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ 
Ν.4412/2016.  
Γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν. 

4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 17
ν
 : Σειηθόο Λνγαξηαζκόο. 

 
17.1 Ο ηειηθφο ινγαξηαζκφο εθδίδεηαη βάζεη ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο  ηνπ έξγνπ 

θαη ηεο ζρεηηθήο, εγθξηηηθήο απφθαζεο απηνχ. 
17.2 Σα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηεινχλ ηα κφλα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ηνπ ηειηθνχ 

εμνθιεηηθνχ ινγαξηαζκνχ, αληίηππα δε ή αληίγξαθα απηψλ επηζπλάπηνληαη ζε απηφλ. Πξηλ απφ 
ηελ ζεψξεζε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ θαζψο θαη φισλ ησλ ελδηάκεζσλ ινγαξηαζκψλ ν 
αλάδνρνο πξέπεη λα θέξεη βεβαίσζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνθαηαζηήκαηνο ηνπ ΙΚΑ θαη ινηπψλ 
Σακείσλ φηη εμνθιήζεθαλ φιεο νη ζρεηηθέο κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.  

 

ΑΡΘΡΟ 18
ν
 : Πνηόηεηα θαη πξνέιεπζε πιηθώλ θαη εηνίκσλ θαη εκηθαηεξγα-

ζκέλσλ πξντόλησλ - παξάιεηςε ζπληήξεζεο. 
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18.1. Όια ηα πιηθά, πξντφληα θιπ. πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο ηεο 
αγνξάο, ρσξίο βιάβεο ή ειαηηψκαηα θαη ζα θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE.  
Η ελζσκάησζε ζηα έξγα πιηθψλ κε ζήκαλζε CE είλαη επηβεβιεκέλε ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 
ΤΠΑΝ –ΤΠΤΓΔΜΙ  ππ’αξηζκ. 6690 (ΦΔΚ 1914Β/15-6-2012) ζε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ ΠΓ 334/94  
Σα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη θαηά πξνηίκεζε απφ ηελ εγρψξηα βηνκεραλία θαη ζχκθσλα κε 
ηηο πξνδηαγξαθέο, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ δελ πξνζθέξνληαη ζηελ Διιάδα.  

18.2  Δπίζεο φια ηα πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηα 
ζπκβαηηθά δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ Ν.4412/2016 πεξί ησλ 

ηζρχνλησλ θαλνληζκψλ θαη ηων Δθνικών ηετνικών προδιαγραθών (Δ.ΣΔ.Π), θαζψο 
επίζεο θαη κε ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα ηεο εξγνιαβίαο, αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφιπηεο 
έγθξηζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο, ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε, ηηο δηαζηάζεηο, 
ηελ αληνρή, ηελ πνηφηεηα, ηελ εκθάληζε θ.ι.π.  

18.3  ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ εξγνιάβν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ν εξγνιάβνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη 
φθεινο επί ηεο αμίαο ηνπο, νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ 
πιηθψλ απηψλ.  
Ο εξγνιάβνο δελ θέξεη θακηά επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ 
πνπ παξαδίδνληαη ζ' απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε, εθφζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη εγγξάθσο.  
Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγνιάβν κε πξσηφθνιιν, κεηά 
δε ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ εξγνιάβν, απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα βιάβε, δεκηά 
ή απψιεηα πνπ ηπρφλ ζα ζπκβεί ζηα πιηθά απηά.  

18.4  ε φηη αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα ή κε ησλ πιηθψλ, ηα ειαηηψκαηα θαη ηελ παξάιεηςε 
ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν.4412/2016.  

18.5  Η παξαιαβή θαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ, γίλεηαη απφ δχν (2) ή πεξηζζφηεξνπο 
ηερληθνχο ππαιιήινπο, πνπ νξίδνληαη απφ ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία. Ο νξηζκφο ηεο 
επηηξνπήο αλαθνηλψλεηαη ζηελ πξντζηακέλε αξρή, ε νπνία κπνξεί λα νξίζεη θαη άιινλ 
ππάιιειν λα ζπκκεηέρεη ζην έξγν ηεο επηηξνπήο. Η πξντζηακέλε αξρή κπνξεί ζε θάζε 
πεξίπησζε λα νξίζεη άιιε επηηξνπή γηα ηνλ επαλέιεγρν ηεο παξαιαβήο πιηθψλ θαη λα 
δηαηάζζεη ηε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί ην ηερληθφ 
πξνζσπηθφ ή ζε πεξίπησζε αδπλακίαο λα ιεθζεί απφθαζε ιφγσ δηαθσλίαο ησλ 
ππαιιήισλ πνπ νξίδνληαη ζε άξηην αξηζκφ, ν αλσηέξσ έιεγρνο θαη παξαιαβή πιηθψλ 
γίλεηαη θαηά ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν κε απφθαζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο.  

18.6  Αλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ε επίβιεςε ζεσξεί φηη ηα πξνο ρξεζηκνπνίεζε πιηθά 
δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ή γεληθά είλαη αθαηάιιεια, δηαηάζζεηαη απφ 
ηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ε κε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ. Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί, ηα 
πιηθά δελ ρξεζηκνπνηνχληαη αλ δελ θξηζεί ε θαηαιιειφηεηά ηνπο απφ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν 
πνπ γίλεηαη απφ ηα εξγαζηήξηα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. ή Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ή άιια αλαγλσξηζκέλα 
εξγαζηήξηα. Η δαπάλε γηα ηηο εξγαζηεξηαθέο έξεπλεο πξνθαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν 
θαη ηνλ βαξχλεη ηειηθά, αλ απνδεηρζεί ε αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ. ηελ αληίζεηε 
πεξίπησζε ε δαπάλε βαξχλεη ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη απνδίδεηαη ζηνλ αλάδνρν απφ ηηο 
πηζηψζεηο ηνπ έξγνπ.  

18.7  Αλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή νπνηαδήπνηε 
εξγαζία παξνπζηάζεη ειαηηψκαηα πνπ δελ απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ αλάδνρν, θνηλνπνηείηαη 
ζε απηφλ εηδηθή δηαηαγή ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο. Η εηδηθή δηαηαγή πξνζδηνξίδεη ηα 
ειαηηψκαηα θαη ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. ηελ απνθαηάζηαζε 
κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ε θαζαίξεζε ησλ ειαηησκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ε αλαθαηαζθεπή 
ηνπο, αλ απηφ επηβάιιεηαη. Αλ ην ειάηησκα δελ είλαη νπζηψδεο θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπ 
απαηηεί δπζαλάινγεο δαπάλεο κε ηελ εηδηθή δηαηαγή θαζνξίδεηαη πνζνζηφ κείσζεο ηεο 
ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο.  

 

 



ΕΣΥ     - ΣΕΛ. 13 

 

ΑΡΘΡΟ 19
ν
 : Αζθάιηζε θαηά παληόο θηλδύλνπ θαη αζηηθήο επζύλεο. 

 
Αζθάιηζε θαηά παληφο θηλδχλνπ θαη αζηηθήο επζχλεο, ε νπνία θαιχπηεη ηελ απνθαηάζηαζε 

δεκηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο. Η αζθάιηζε 
απηή δεηείηαη ππνρξεσηηθά ζηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ζχκθσλα ην άξζξν 157 παξ. 2β) ηνπ 
Ν.4281/08-08-2014 (ΦΔΚ ηεχρνο Α΄160). 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ην αξγφηεξν εληφο 
δέθα πέληε (15) εκεξψλ, λα πξνζθνκίζεη απαξαηηήησο «Βεβαίσζε Αζθάιηζεο» (Cover Note), 
φπνπ λα αλαθέξνληαη νη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο θαη ηα φξηα απνδεκίσζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην 
αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. ηελ πεξίπησζε απηή, ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα ππνβιεζεί 
ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟΝ 20
ν
 : Αζθάιηζε Πξνζσπηθνύ. 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη φπσο, αλεμάξηεηα ηνπ εάλ ην έξγν εθηείλεηαη κέζα ή έμσ απφ ηελ 
αζθαιηζηηθή πεξηνρή ηνπ Ι.Κ.Α. αζθαιίδεη ζην Ι.Κ.Α. φιν ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ 
πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο δηαηάμεηο πεξί Ι.Κ.Α.  
 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίδεη γηα πεξίπησζε αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθέο 
εηαηξείεο αλαγλσξηζκέλεο απφ ην θξάηνο ην εξγαηνηερληθφ θαη ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ πνχ 
απαζρνιείηαη ζηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ, εάλ απηφ δελ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί ΙΚΑ θαζψο θαη 
ηξίηνπο θαη θαηά ησλ δεκηψλ πξνο ηξίηνπο.  
 

ΑΡΘΡΟ 21
ν
 : ήκαλζε θαηά ην ζρέδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ. 

 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηηο εξγνηαμηαθέο ζέζεηο θαη ζηηο ζέζεηο πνχ εθηεινχληαη νη 
εξγαζίεο λα ηνπνζεηήζεη ηα απαηηνχκελα αλάινγα κε ηελ θχζε ησλ έξγσλ (ζπγθνηλσληαθά, 
πδξαπιηθά, νηθνδνκηθά θ.ι.π.) ζήκαηα θαη γεληθά πηλαθίδεο αζθαιείαο, πξνζέρνληαο γηα ηελ 
ζπληήξεζε ηνπο.  
ηηο επηθίλδπλεο γηα ηελ θπθινθνξία ζέζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά απηφκαηα 
ζπηλζεξίδνληαο ζήκαηα (FLASH LIGHTS). Αθφκα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη, φπνπ ππάξρεη αλάγθε, θαη 
ηξνρνλφκνη ππάιιεινη ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ αζθαιή θαζνδήγεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, γηα ηελ 
απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία ζηνπο δξφκνπο, ζηνπο παξαθακπηεξίνπο δξφκνπο θαη ηηο 
πξνζπειάζεηο θαη γεληθά ζε φια ηα εξγνηάμηα ηνπ έξγνπ θαηά ηελ εκέξα θαη ηελ λχθηα.  
Σα παξαπάλσ κέηξα ζα ιακβάλνληαη κε επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο επζχλεηαη 
πνηληθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηχρεκα πνχ νθείιεηαη ζηε κε ιήςε ησλ απαξαηηήησλ κέηξσλ 
αζθαιείαο θαη ηδηαίηεξα ζηελ ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ Π.Γ. πεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηψλ πνχ ηζρχνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 22
ν
 : Δγθαηαζηάζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκώλ Κνηλήο Ωθέιεηαο 

 
Ο Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη είλαη δπλαηφλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα ππάξρνπλ 
ελαέξηεο ή ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.Γ.Γ. πνχ πξέπεη λα κεηαηνπηζζνχλ ή λα 
θαηαζθεπαζηνχλ λέεο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο 
Με ηηο εξγαζίεο απηέο θακία νηθνλνκηθή ή ηερληθή αλάκημε δελ ζα έρεη ν Αλάδνρνο (εθηφο αλ νξίδεηαη 
αιιηψο ζηελ Δ..Τ.) ππνρξενχηαη φκσο λα δηεπθνιχλεη ρσξίο θακία δηθαηνινγία ηελ εθηέιεζε ησλ 
παξαπάλσ εξγαζηψλ, ρσξίο λα δηθαηνχηαη απφ ηνλ ιφγν απηφ ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο, γηα 
θαζπζηεξήζεηο ή δπζρέξεηεο πνχ ζα παξνπζηαζηνχλ ζηηο εξγαζίεο πνχ εθηεινχληαη απφ απηφλ. 
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Άξζξν 23
ν
 :    Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην*  

1.  0 αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ 
δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ 
ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη 
θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : ΠΓ 
305/96 (αξ. 7-9), Ν.4412/2016 (αξ. 138 παξ.7), Ν. 3850/10 (αξ. 42). 
 
2. Σηα πιαίζηα ηεο επζύλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη : 
α. Να εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ 
θιπ.) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Ν.4412/2016 (αξ.138 παξ.7).  
β. Να ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην ρέδην Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο (ΑΤ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ : ΓΙΠΑΓ/νηθ. 177/2-3-01, 
ΓΔΔΠΠ/85/14-5-01 θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ889/27- 11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο 
ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο 
κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ : Ν.3669/08 (αξ. 37 παξ.8 θαη αξ. 182). 
γ. Να επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο ελεκεξψλεη / εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ 
απηψλ θαηά ηελ εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα 
αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 1073/81 (αξ. 111), ΠΓ 305/96 (αξ. 10,11), Ν.3850/10 (αξ. 42- 49). 
Γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε 
απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ 
αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ 
πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε 
εηαηξεία). 
 
3. Σύκθωλα κε ηα πξναλαθεξόκελα ηεο παξ. 2, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηεξεί ηα αθόινπζα : 
 
3.1 Εθ ηωλ πξνηέξωλ γλωζηνπνίεζε - Σρέδην Αζθάιεηαο Υγείαο ( ΣΑΥ ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο 
Υγείαο (ΦΑΥ) θαη ζπγθεθξηκέλα : 
α. Να δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ 
ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ 
πνπ ζα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα 
πεξηζζφηεξνη απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 
εκεξνκίζζηα : ΠΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 12 θαη 13). Η γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην 
παξάξηεκα III ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΠΓ 305/96. 
β. Να αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο / πξνβιέςεηο ησλ ΑΤ-ΦΑΤ ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο 
ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 305/96 (αξ.3 παξ.8) θαη 
ηελ ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 
παξ.8 θαη αξ. 182).ε πεξίπησζε πνπ ε ηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ δελ πεξηέρεη ΦΑΤ & ΑΤ, ν 
αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ εθπφλεζή ηνπο κε ίδηεο δαπάλεο θαη γηα ηελ ππνβνιή ηνπο 
πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ. Η 
Τπεξεζία ππνρξενχηαη γηα ηελ εληφο 15κέξνπ έγθξηζή ηνπο. 
γ. Να αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ηεο κειέηεο (ηπρφλ 
παξαιήςεηο πνπ ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), ζχκθσλα κε 
ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο 
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή 
αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο, θιπ). 
δ. Να αλαπξνζαξκφζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ 
ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.9) θαη ΤΑ 
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ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 
παξ.8 θαη αξ. 182). 
ε. Να ηεξήζεη ηα ΑΤ-ΦΑΤ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ. 
10) θαη ΤΑ ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.)ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ησλ 
ειεγθηηθψλ αξρψλ. 
ζη. πκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην ρέδην Αζθάιεηαο Τγείαο (ΑΤ) θαη ζην Φάθειν Αζθάιεηαο 
Τγείαο (ΦΑΤ). 
Σν ΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη 
γηα ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ. 
Αληίζηνηρα ν ΦΑΤ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο 
κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 
1.Σν πεξηερφκελν ηνπ ΑΤ θαη ηνπ ΦΑΤ αλαθέξεηαη ζην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ.5- 7) θαη ζηηο ΤΑ : 
ΓΙΠΑΓ/νηθ/177/2001 (αξ.3) θαη ΓΙΠΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ νη νπνίεο 
ελζσκαηψζεθαλ ζην Ν.3669/08 (αξ. 37 θαη 182). 
2.Η ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΑΤ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.4), φηαλ: 
α. Απαηηείηαη πληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ 
ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 
β. Οη εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο : Π.Γ.305/96 (αξζ. 12 
παξάξηεκα II). 
γ. Απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 
δ. Γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο 
λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΑΤ,ΦΑΤ) ηνπ 
έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ.1 εδάθην α' ηνπ Ν 
4030/2011 (ΦΔΚ 249/Α/25-11- 2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. 
Γξακκαηέα ηνπ .ΔΠ.Δ. 
3.Ο ΦΑΤ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή θάζε 
Γεκφζηνπ Έξγνπ : ΤΑ ΓΔΔΠΠ/νηθ. 433/2000 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην 
Ν.3669/08 αξ. (73 θαη 75). 
4.Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑΤ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην 
ζπλνδεχεη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΠΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.11) θαη ΤΑ ΓΙ ΠΑΓ/νη 
θ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 
5.Γηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΑΤ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑΤ πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ ΔΓΚΤΚΛΙΟ 6 κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ. 
 
3.2 Αλάζεζε θαζεθόληωλ ζε ηερληθό αζθαιείαο, γηαηξό εξγαζίαο - ηεξεζε ζηνηρείωλ αζθάιεηαο θαη 
πγείαο 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
α. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 
εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Ν. 3850/10 (αξ.8 παξ.1 θαη αξ. 12 παξ.4). 
β. Να αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 
θαη άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Ν.3850/10 (αξ.8 παξ.2 θαη αξ. 4 έσο 25). 
γ. Σα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα 
εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο Τπεξεζίεο Πξνζηαζίαο θαη 
Πξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. 
Η αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη 
αληίγξαθν ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ 
αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο : Ν.3850/10 (αξ.9). 
δ. ηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ : ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ 
εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ : 
1.Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθάιεηαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ 
πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
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εθείλσλ πνπ αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Ν.3850/10 
(αξ.43 παξ. 1 α θαη παξ.3-8). 
2.Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο 
ππνδείμεηο ηνπο ν Σερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Ν.3850/10 (αξ. 14 παξ.1 θαη αξ. 17 
παξ. 1). 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 
Σν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ 
ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 
Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ 
εξγαζίαο (Ν 3850/10 αξ.20 παξ.4 ), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη 
ζηελ Δπηηξνπή Τγείαο θαη Αζθάιεηαο (Δ.Τ.Α.Δ) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ 
ε ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Ν.3850/10. 
ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 
3.Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην 
ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2β). 
Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξφκνησλ αηπρεκάησλ, 
θαηαρσξνχληαη ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 
Ο αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο 
αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη 
ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ 
ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα 
εμαθξίβσζε ησλ αηηίσλ ηνπ αηπρήκαηνο Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2α). 
4.Καηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα 
εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Ν.3850/10 (αξ.43 παξ.2γ). 
5.Ιαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδφκελνπ Ν 3850/10 (αξ. 18 παξ.9). 
 
3.3 Ηκεξνιόγην Μέηξωλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 
0 αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ηκεξνιφγην Μέηξσλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ), φηαλ 
απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε 
ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ.3 παξ. 14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Τ.Α 
130646/1984 ηνπ (η.) Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 
Σν ΗΜΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Τ.Α, απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Σκήκαηα ή 
Γξαθεία Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ 
αλαδφρνπ θαη ηεο Γ/λνπζαο Τπεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ 
ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φ,ηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην 
φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ : ΠΓ 1073/81 (αξ.113 ), Ν. 1396/83 (αξ. 8) θαη 
ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) ΤΠΔΥΩΓΔ κε αξ.πξση. ΓΔΔΠΠ/208 /12-9-2003. 
 
 
3.4 Σπζρεηηζκόο Σρεδίνπ Αζθάιεηαο Υγείαο (ΣΑΥ) θαη Ηκεξνιόγηνπ Μέηξωλ Αζθάιεηαο (ΗΜΑ) 
Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ  ΑΤ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζπζρεηίδεηαη κε ην Η 
Μ Α. 
ηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Η.Μ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη 
εκπινπηηζκφο ηνπ ΑΤ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ 
ππνδείμεσλ / δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΑΤ. 
Με ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 

 
4 Απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε όιωλ ηωλ εξγαζηώλ ζην εξγνηάμην. 

 
4.1 Πξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Μέηξα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) 
0 αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα 
παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο : 
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α. Σελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ : ΠΓ 105/95, ΠΓ 305//96 
(αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1). 
β. Σνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ 
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ 
απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηνλ θίλδπλν 
ειεθηξνπιεμίαο : ΠΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2). 
γ. Σε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ 
θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ απηψλ : ΠΓ 1073/81 (αξ.92 - 95), ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.6). 
δ. Σε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο : θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο - 
δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, 
πξφιεςε - αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε 
ππξνζβεζηήξσλ, θιπ. : ΠΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ.3, 
4, 8-10), Ν.3850/10 (αξ.30, 32, 45). 
ε. Σελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ 
(χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ) : ΠΓ 1073/81 
(αξ. 109,110), Ν. 1430/84 (αξ. 17,18), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξάξη. IV κέξνο Α, παξ. 13, 14). 
ζη. Σελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ) ζηνπο 
εξγαδφκελνπο φπσο πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο 
δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο 
θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο 
γηα ηε ρξήζε ηνπ : Π.Γ. 1073/81 (αξ. 102-108), Ν. 1430/84 (αξ. 16-18), ΚΤΑ Β.4373/1205/93 θαη νη 
ηξνπνπ. απηήο ΚΤΑ 8881/94 θαη Τ.Α. νηθ.Β.5261/190/97, Π.Γ. 396/94, Π.Γ. 305/96 (αξ.9,παξ.γ). 
 
4.2 Εξγνηαμηαθή ζήκαλζε - ζεκαηνδόηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θόξηωζε - εθθόξηωζε - 
ελαπόζεζε πιηθώλ, ζόξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 
0 αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 
α. Να πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ 
πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : 
-Σελ Τ.Α αξηζ. ΓΜΔΟ/Ο/613/16-2-2011 ηνπ η.ΤΠΤΜΔΓΙ: «Οδεγίεο ήκαλζεο Δθηεινχκελσλ 
Έξγσλ» (ΟΜΟΔ-ΔΔΟ, ηεχρνο 7) 
-Σε ΚΤΑ αξηζ.6952/14-2-2011 ηνπ η.ΤΠΔΚΑ θαη η.ΤΠΤΜΔΓΙ «Τπνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ 
αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη 
νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ » 
Σηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο : Ν.2696/99 (αξ. 9-11 θαη αξ.52 ) θαη ηελ ηξνπ. 
απηνχ : Ν.3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ.46). 
β. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, 
θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ : Ν. 2696/99 (αξ. 47 , 48) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Ν. 
3542/07 (αξ.43,44). 
γ. Να ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο 
απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ 
θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ : 
ΠΓ 1073/81 (αξ.75-84), ΠΓ 305/96 (αξ.8.δ θαη αξ. 12,παξαξη.ΙΝ/κέξνο Α, παξ.2), Ν.3850/10 (αξ. 
31,35). 
δ. Να πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, 
απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ : ΠΓ 216/78, ΠΓ 
1073/81 (αξ.85-91), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΠΓ 305/96 [αξ. 8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ. 12 παξαξη. IV 
κέξνο Α παξ. 11 θαη. κέξνο Β ηκήκα II παξ.4], Ν.2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ : Ν. 3542/07 
(αξ.30). 
ε. Να ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ : α) θξαδαζκνχο : ΠΓ 176/05, β) 
ζφξπβν : ΠΓ 85/91, ΠΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο θαη ηεο ξάρεο απφ 
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ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ : ΠΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη 
βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Ν.3850/10 (άξ. 36-41), ΠΓ 82/10. 
 
4.3 Μεραλήκαηα έξγωλ / Εμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηώλ. 
Οη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΠΓ 304/00 
(αξ.2). 
α. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ 
(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ), ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε 
κεραληζκφ αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ ) : ΠΓ 1073/81 (αξ. 
17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αξ. 11-15), ΠΓ 31/90, ΠΓ 499/91, ΠΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΠΓ 89/99, 
ΠΓ 304/00 θαη ΠΓ 155/04, ΠΓ 105/95 (παξαξη. IX), ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη.IV κέξνο Β ηκήκα II 
παξ.7 - 9), ΚΤΑ 15085/593/03, ΚΤΑ αξ.Γ13ε/4800/03, ΠΓ 57/10, Ν.3850/10 (αξ. 34, 35). 
β. Σα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη.IV, κέξνο Β', ηκήκα II, 
παξ.7.4 θαη 8.5) θαη ην ΠΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία : 
1.Πηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 
2.Άδεηα θπθινθνξίαο 
3.Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο. 
4.Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 
5.Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV, κέξνο Β', ηκήκα 
II, παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΠΓ 89/99 (παξαξη. II, παξ.2.1). εκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ 
κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ηνλ ρεηξηζηή. 
6.Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε - 
εγθαηάζηαζε, θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΠΓ 89/99 (αξ. 4α παξ.3 θαη 6). 
7.Πηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη 
αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 15085/593/03 ( αξ.3 θαη 
αξ.4. παξ.7 ). 

 
5.Ννκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηα απαηηνύκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην, 
ηα νπνία ηεξνύληαη θαηά πεξίπηωζε, αλάινγα κε ην είδνο ηωλ εξγαζηώλ ηνπ εθηεινύκελνπ έξγνπ. 
0 αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα 
απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
εθηεινχκελνπ έξγνπ. 
Σα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα : 

 
5.1 Καηεδαθίζεηο : 
Ν 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ. 18 -33, 104), ΚΤΑ 8243/1113/91 (αξ.7), ΤΑ 31245/93, Ν. 
2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill ), Τ.Α. 3009/2/21- γ/94, Τ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη 
ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, 
παξαξη.ΙΝ/ κέξνο Β ηκήκα II, παξ.11), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : Τ.Α. Φ.28/18787/1032/00, 
ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΠΓ 2/06, ΠΓ 212/06,ΤΑ 21017/84/09. 
 
5.2 Εθζθαθέο (ζεκειίωλ, ηάθξωλ, θξεάηωλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο : 
Ν. 495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 1073/81 (αξ.2-17, 40-42 ), ΤΑ αξ. 3046/304/89 (αξ.8- αζθάιεηα θαη 
αληνρή θηηξίσλ, παξ.4), ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΠΓ 
396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), ΤΑ 3009/2/21-γ/94, ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο ΤΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 
305/96 (αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 10 ). 
 
5.3 Ιθξηώκαηα θαη θιίκαθεο, Οδνί θπθινθνξίαο - δώλεο θηλδύλνπ, Εξγαζίεο ζε ύηκνο, Εξγαζίεο ζε 
ζηέγεο. 
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ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.34-44), Ν. 1430/84 (αξ. 7-10), ΚΤΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, ΠΓ 396/94 
(αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), ΠΓ 155/04, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.IV κέξνο Α παξ.1, 10 θαη κέξνο Β 
ηκήκα II παξ.4-6,14 ). 
 
5.4 Εξγαζίεο ζπγθόιιεζεο, νμπγνλνθθνπεο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 
ΠΓ 95/78, ΠΓ 1073/81 (αξ.96, 99,. 104, 105 ), ΠΓ 70/90 (αξ. 15), ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. 
IΙΙ), Ππξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΚΤΑ αξ.νηθ. 16289/330/99. 
 
5.5 Καηαζθεπή δνκηθώλ έξγωλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηεξημεο, δεμακελέο, θιπ.) 
ΠΓ 778/80, ΠΓ 1073/81 (αξ.26- 33, αξ.98), ΤΑ 3046/304/89, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), 
ΠΓ 305/96 (αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ. 12). 
 
5.6 Πξνεηνηκαζία θαη δηάλνημε ζεξάγγωλ θαη ινηπώλ ππνγείωλ έξγωλ. 
(ήξαγγεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ, αξδεπηηθέο ζήξαγγεο, ππφγεηνη ζηαζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο 
θαη εξγαζίεο πνπ εθηεινχληαη ζηα ππφγεηα ζηεγαζκέλα ηκήκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ή άιιεο θχζεο 
έξγσλ θαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ησλ 6.00 κ. θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.) 
Ν.495/76, ΠΓ 413/77, ΠΓ 225/89, ΚΤΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο : ΤΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 
2168/93, ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. Ill), ΤΑ 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο : ΤΑ 
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη ΤΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΤΑ 3009/2/21 -γ/94, ΠΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. 
απηνχ : ΠΓ 2/06, ΠΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II παξ.10). 

 
5.7 Καηαδπηηθέο εξγαζίεο ζε Ληκεληθά έξγα 
(Τπνζαιάζζηεο εθζθαθέο, δηακφξθσζε ππζκέλα ζαιάζζεο, θαηαζθεπή πξνβιήηαο θιπ κε ρξήζε 
πισηψλ λαππεγεκάησλ θαη θαηαδπηηθνχ ζπλεξγείνπ.) ΠΓ 1073/81 (αξ. 100), Ν 1430/84 (αξ.17), 
ΠΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη.ΙΙΙ), ΤΑ 3131.1/20/95/95, ΠΓ 305/96 (αξ. 12, παξαξη.ΐλ κέξνο Β 
ηκήκα II παξ.8.3 θαη παξ. 13). 

Άξζξν 24
ν
 .  Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο - Πεξηβαιινληηθνί όξνη 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ ρξφλν ππνρξεσηηθήο 
ζπληήξεζεο απηνχ, λα ιακβάλεη ππ’ φςε ηνπ θαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα φινπο ηνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί γηα ην έξγν , ζην κέηξν πνπ ηνλ αθνξνχλ. ηηο ηηκέο 
πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλεο φιεο νη δαπάλεο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ππφςε έξγνπ θαη 
αθνξνχλ ζηνλ αλάδνρν. 
 
Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ηα πξντφληα εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζε 
πεξίπησζε πνπ δελ επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ίδην ην έξγν, ζα δηνρεηεχνληαη απαξαίηεηα ζε 
αδεηνδνηεκέλνπο ρψξνπο δηαρείξηζεο  απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο 
(ΑΔΚΚ), ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 36259/1757/Δ103/23-08-2010 ΚΤΑ, «Μέηξα, όξνη θαη πξόγξακκα 
γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ηωλ απνβιήηωλ από εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο(ΑΕΚΚ), 
(ΦΔΚ Β΄1312/24-08-2010). 

Άξζξν 25
ν
 .  Αξραηόηεηεο 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, ακέζσο κφιηο δηαπηζηψζεη ηελ χπαξμε αξραηνηήησλ νπνηαζδήπνηε 
ειηθίαο ζην έξγν, λα εηδνπνηήζεη ηελ Τπεξεζία θαη κέζσ απηήο ηελ αξκφδηα Αξραηνινγηθή 
Τπεξεζία θαη λα δηαθφςεη θάζε εξγαζία ζηελ πεξηνρή ησλ επξεκάησλ, ιακβάλνληαο φια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αλέπαθε δηαηήξεζε θαη δηαθχιαμε ησλ ελ ιφγσ αξραηνηήησλ. 
Μεηά ηνλ πξψην ραξαθηεξηζκφ απφ ηελ Αξραηνινγηθή Τπεξεζία, ζα δνζνχλ νδεγίεο ζηνλ αλάδνρν, 
είηε γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ, είηε γηα ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ 
δηελέξγεηα αξραηνινγηθήο έξεπλαο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαη ηελ κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ 
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θαη πξνζσπηθνχ ηνπ ζε άιιν κέησπν εξγαζίαο έσο ηελ ιήμε ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ, κε 
αλάινγε πηζαλφλ αιιαγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ. 
Η κεηαηφπηζε απφ ην έλα κέησπν εξγαζίαο ζε άιιν γίλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε 
απνδεκίσζε θαη άκεζα πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξρεη θαζπζηέξεζε εμ’ αηηίαο ηνπ γηα ηελ δηελέξγεηα 
ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ. 

Άξζξν 26
ν
  : Καζαξηζκόο εξγνηαμίσλ - θαηαζθεπώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη κε δαπάλεο ηνπ θαη πξηλ απφ ηελ παξάδνζε γηα θάζε ηκήκαηνο έξγνπ, 
φπσο θαη κεηά ηελ πεξάησζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη απνκαθξχλεη απφ ηνπο 
πιεζίνλ ηνπ ηκήκαηνο απηνχ, ρψξνπο θαη γεληθά απφ ηα εξγνηάμηα θάζε απαηηεζείζα πξνζσξηλή 
εγθαηάζηαζε , ηα απνξξίκκαηα, εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα, κεραλήκαηα, πιηθά πιενλάδνληα ρξήζηκα 
ή άρξεζηα, πξνζσξηλέο εγθαηαζηάζεηο κεραλεκάησλ θ.ι.π. λα απνκαθξχλεη(θαηαζηξέςεη θ.ι.π.) 
θάζε βνεζεηηθφ έξγν θ.ι.π., ην νπνίν ζα ήηαλ θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο άρξεζην ή επηδήκην 
γηα ηελ κεηέπεηηα ιεηηνπξγία π.ρ. ησλ θηηξίσλ, λα ηζνπεδψζεη ηνπο ρψξνπο πάλσ ζηνπο νπνίνπο 
ήηαλ απνηεζεηκέλα ή εγθαηεζηεκέλα απηά, λα παξαδψζεη δε ηειείσο θαζαξέο ηφζν ηηο θαηαζθεπέο 
φζν θαη ηνπο γχξσ ρψξνπο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα θάζε άιιν απαηηνχκελν γηα 
ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο ή 
πξνδηαγξαθφκελν ζηηο Δ..Τ. 
 
Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα πξνβαίλεη, φηαλ ιείςεη ν ιφγνο θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο 
θαη ζηελ άξζε (θαζαίξεζε απνθφκηζε θ.ι.π.) θάζε θαηαζθεπαζζείζαο θ.ι.π. γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ (εξγαζηψλ θαη παξαγσγήο πιηθψλ), πξνζηαηεπηηθήο θαηαζθεπήο επηβιεζείζα απφ 
νπνηνλδήπνηε ιφγν, γηα απνθπγή θάζε θχζεσο δεκηψλ, θζνξψλ, αηπρεκάησλ, θ.ι.π. ζε 
ηδηνθηεζίεο, νηθνδνκέο δέλδξα, αγξνχο, θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη 
θάζε θχζεσο έξγα, φπσο θαη απνκάθξπλζε πεξηθξαγκάησλ ησλ εξγνηαμίσλ. 
 Δάλ ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε ππφκλεζε απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία δελ πξνβεί 
ζηελ έλαξμε θαη ζε εχινγε πξνζεζκία, πεξαίσζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ, απηέο εθηεινχληαη ζε 
βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ, εθπηπηφκελεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο απφ ηελ πξψηε ζρεηηθή πιεξσκή, πέξα 
απφ ηελ κε έθδνζε βεβαηψζεσο εκπξφζεζκνπ εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο ηνχηνπ, γηα ην 
ιφγν απηφ. 

Άξζξν 27
ν
 : Δξγαζίεο εθηεινύκελεο από ηελ ππεξεζία ή από άιινπο αλαδόρνπο. 

Απνθαηάζηαζε θζνξώλ θιπ. ιόγσ ησλ εξγαζηώλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 
Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα κελ παξαθσιχζεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ άιινπο εξγνιήπηεο 
ρξεζηκνπνηνπκέλσλ απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ζε εξγαζίεο, κε πεξηιακβαλφκελεο ζηε ζχκβαζή  
ηνπ θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε κε ηα απ απηφλ ρξεζηκνπνηνχκελα κέζα ξπζκίδνληαο έηζη ηε 
ζεηξά εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ψζηε θαλέλα εκπφδην λα κελ παξεκβάιιεηαη απ απηφλ ζηηο  
εθηεινχκελεο, απφ ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή απφ άιινπο αλαδφρνπο, εξγαζίεο. 

Άξζξν 28
ν
 : Πηλαθίδεο ελδεηθηηθέο ηνπ έξγνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε ζηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ 
ελδεηθηηθψλ ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη θαζψο θαη αλακλεζηηθψλ πηλαθίδσλ ζε πεξίπησζε 
ρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ απφ ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα, ζχκθσλα κε ππφδεηγκα πνπ ζα 
δνζεί απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία . 

Άξζξν 29
ν
 : Πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο – Μέηξα Αζθαιείαο. 

 
Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο, ρσξίο θακία ηδηαίηεξε απνδεκίσζε λα πξνβεί ζηε ιήςε ησλ 
απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο, φπσο απηά  πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξνπ 138 ηνπ N. 4412/2016. 
Η δαπάλε απηή πεξηιακβάλεηαη ζην πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ νθέιε θιπ. 
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 Σα κέηξα αζθαιείαο θαη νη πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο ηζρχνπλ γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
εμέιημεο ηνπ έξγνπ θαη γηα φιν ην κήθνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 
Δπίζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα ζπληεξεί ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη ηηο πξνζηαηεπηηθέο θαηαζθεπέο ηνπ 
έξγνπ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.  

Άξζξν 30
ν
 : Πνηόηεηα θαη ηξόπνο εθηέιεζεο εξγαζηώλ. 

 
30.1. Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο απφ εηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ, θαηά ηξφπν άκεκπην απφ ηερληθή άπνςε θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 178 ηνπ Ν4412/2016, ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο γεληθά θαη ηηο εληνιέο ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο ηνπ έξγνπ. 

30.2.  Σπρφλ πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζα επηιχνληαη άκεζα 
κε ππφδεημε  ηεο ππεξεζίαο.  

30.3. Γηα ειαηηψκαηα πνπ δηαπηζηψλνληαη κέρξη θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή , εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Ν 4412/2016. 

Άξζξν 31ν : Ηκεξνιόγην ηνπ έξγνπ - Λνηπέο ππνρξεώζεηο - Αθαλείο εξγαζίεο. 

 
31.1. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα ηεξείηαη εκεξνιφγην έξγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 146 

ηνπ Ν 4412/2016 φπσο αληηθαζίζηαηαη απφ ην άξζξν 65 ηνπ Ν 4782/2021 
31.2.  Ο εξγνιάβνο έρεη ηελ ππνρξέσζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ λα ζπληάζζεη θαη λα  

ππνβάιιεη γηα έιεγρν ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θάηνςε θαη 
ζρεκαηηθή ηνκή, φπσο εθηεινχληαη, επί ησλ νπνίσλ ζα ζεκεηψλνληαη νη δηαζηάζεηο ή ην 
βάζνο ησλ  εθάζηνηε εθηεινπκέλσλ ηκεκάησλ είηε είλαη εκθαλή είηε αθαλή. 

31.3. Γηα ηηο αθαλείο εξγαζίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζπκβαηηθά ζην έξγν, ζα θαηαξηίδνληαη θαηά 
ηνλ ρξφλν εθηέιεζήο ηνπο θαη πνηέ εθ ησλ πζηέξσλ πξσηφθνιια αθαλψλ εξγαζηψλ φπνπ 
ζα βεβαηψλεηαη φηη απηέο εθηειέζηεθαλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηε κειέηε, 
αιιηψο ζα ζεσξνχληαη άθπξεο θαη νη εξγαζίεο φηη δελ εθηειέζηεθαλ θαη ζπλεπψο δελ 
δχλαληαη λα πηζηνπνηεζνχλ (άξζξν 151  ηνπ Ν 4412/2016). 

Άξζξν 32
ν
 : Δπζύλε ηνπ αλαδόρνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κειέηεο θαη γηα ηελ 

πνηόηεηα ηνπ έξγνπ. 

 
χκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 ηφζν γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο κειέηεο φζν, θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο ππεχζπλνο είλαη 
ν αλάδνρνο. Ο πάζεο θχζεσο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ηελ Τπεξεζία δελ απαιιάζζεη ηνλ 
αλάδνρν θαηά θαλέλα ηξφπν απφ ηελ επζχλε απηή.  

32.1 Δπίζεο ν αλάδνρνο είλαη εμ' νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ εθινγή ησλ πιηθψλ ηελ 
ρξεζηκνπνίεζε ηνπο θαη ηελ εθηέιεζε γεληθά ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 
παξνχζαο, ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ 
ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ.  

32.2  Ο αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. ε 
πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ, έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή κφλν νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε 
δηαδηθαζία επίιπζεο δηαθσληψλ επί εθηέιεζεο έξγσλ (ελζηάζεηο – αηηήζεηο ζεξαπείαο – 
δηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ).  

32.3  Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακηά απνδεκίσζε γηα κεηαβνιέο ζην έξγν, πνπ έγηλαλ ρσξίο 
έγγξαθε δηαηαγή θαη νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξε δαπάλε ηνπ έξγνπ, αθφκε θαη αλ 
νη κεηαβνιέο απηέο θαζηζηνχλ ην έξγν ζηεξεφηεξν ή βειηηψλνπλ ηε κνξθή ηνπ (άξζξν 138 
παξ.3 ηνπ Ν.4412/2016)  

32.4  Γηα θάζε δαπάλε ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή απφ ηελ νπνία επήιζε κείσζε πνζνηήησλ ή 
δηαζηάζεσλ, θαηαβάιιεηαη ζηνλ αλάδνρν κφλν ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ 
πξάγκαηη εθηειεζζεί ρσξίο λα απνθιείεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί θαθνηερληψλ.  
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32.5 ε πεξίπησζε πνπ δίλεηαη πξνθνξηθή εληνιή ηξνπνπνηήζεσλ ή ζπκπιεξψζεσλ ζηνλ ηφπν 
ηνπ έξγνπ, ιφγσ επείγνπζαο αλάγθεο ζα πξέπεη λα θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ 
(άξζξν 138 παξ.4 ηνπ Ν.4412/2016) θαη λα επαθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 155 ηνπ 
Ν.4412/2016.  

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ έγγξαθεο 
ζπκπιεξψζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ  
δηαηεξψληαο ηα δηθαηψκαηά ηνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 152 ηνπ Ν.4412/2016, ιφγσ 
ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ.  

32.6 ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο ρνξεγήζεη ζηνλ αλάδνρν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ έξγσλ, ν εξγνιάβνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη 
φθεινο απηνχ επί ηεο αμίαο ησλ, νχηε απνδεκίσζε γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμήο 
ηνπο.  

 Ο αλάδνρνο δελ θέξεη θακηά επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ 
πνπ παξαδίδνληαη ζ’ απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε εθ’ φζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη εγγξάθσο.  

Σα παξαπάλσ πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ αλάδνρν κε πξσηφθνιιν, κεηά 
δε ηελ παξαιαβή ηνπο απηφο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε δεκηά ή απψιεηα 
πνπ ελδερνκέλσο επέιζεη ζ’ απηά.  

32.7 Πξηλ απφ θάζε παξαγγειία ην πιηθφ ή κεράλεκα ή ζπζθεπή ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία 
σο εμήο:  
Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ «ζεηξάο» βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζα πξνζθνκίδεηαη ζηελ ππεξεζία 
εγρεηξίδην (πξνζπέθηνπο) θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο θαζψο θαη 
δείγκαηα (εάλ δελ πξφθεηηαη γηα νγθψδεο κεράλεκα).  
Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ απηνζρέδην πνπ πξφθεηηαη λα παξαρζεί εηδηθά γηα ην ελ ιφγσ έξγν ζα 
πξνζθνκίδνληαη ζηελ ππεξεζία δείγκαηα, ζρέδηα ή κνληέια.  
Σα παξαπάλσ δείγκαηα θιπ. πνπ ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ ππεξεζία ζα θπιάζζνληαη απφ 
απηήλ κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ εξγνιάβνπ ιφγσ 
επηινγήο. Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θαηά ηελ θξίζε ηεο θάζε πιηθφ, 
κεράλεκα ή ζπζθεπή πνπ δελ ζα είλαη ζχκθσλν κε ηα δείγκαηα ή ηηο πξνδηαγξαθέο σο 
αλσηέξσ. Όια ηα κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ 
ειέγρνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Η Τπεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα παξαπέκπεη απηά γηα 
εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ.  

32.8 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ πιηθψλ, κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ 
θιπ. λα ππνβάιιεη ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία πιήξε θαηάινγν ησλ πξνο παξαγγειία 
πιηθψλ γηα έγθξηζε, γλσζηνπνηψληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο ησλ 
αλσηέξσ πιηθψλ.  

32.9 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίδεη είζνδν θαη δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη 
ειέγρνπ ηεο Τπεξεζίαο ζην εξγνηάμην ή εξγνηάμηα παξαγσγήο πιηθψλ.  

32.10  Ο αλάδνρνο νθείιεη επίζεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ λα θξνληίζεη γηα ηελ έθδνζε 
θάζε άδεηαο, πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο, είλαη δε νπζηαζηηθά θαη απνθιεηζηηθά 
ππεχζπλνο γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

Η αλαγξαθή ηεο επσλπκίαο ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο θαη ηνπ γξαθείνπ ησλ κειεηεηψλ 
ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη θάζε άιινπ ζηνηρείνπ απηήο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν.  

32.11  ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ 
ηνπ εξγνηαμίνπ, ηελ απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, αρξήζησλ πιηθψλ θιπ. θαη ηε 
κεηαθνξά ηνπο ζε ηνπνζεζίεο θαζνξηζκέλεο απφ ηηο Γεκφζηεο Αξρέο.  

32.12  Ο αλάδνρνο επζχλεηαη ζην αθέξαην γηα θάζε δεκηά ή θζνξά ζε ηπρφλ ππάξρνπζεο 
θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο, ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ, πνπ ζα νθείινληαη ζηα 
κεραλήκαηα, φξγαλα θαη κέζα πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ζα 
πξέπεη λα πάξεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα θαη λα νξγαλψζεη θαηά ηέηνην ηξφπν ηηο εξγαζίεο, 
ψζηε λα απνθεπρζεί θάζε θίλδπλνο δεκηάο ή θζνξάο.  
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Άξζξν 33
ν
 : Μεηξών έξγνπ - Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα (έξγν as built) -  Λήςε 

θσηνγξαθηώλ. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ καδί κε ηελ ηειηθή 
επηκέηξεζε θαη πξηλ απφ ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή, λα ζπληάμεη κε δαπάλεο ηνπ θαη λα 
παξαδψζεη ζε δχν (2) αληίγξαθα θαη ζε έλα cd ζηελ Τπεξεζία ην κεηξψν ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε 
ηελ παξ 2 ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ Ν 4412/2016  ,ήηνη :  

Καηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο αθξηβψο απηέο εθηειέζζεθαλ, πνπ λα  
πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξή δηαγξάκκαηα δηαηάμεηο θαη εθηειέζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ο αλάδνρνο 
είλαη ππνρξεσκέλνο λα πάξεη θαη λα εθηππψζεη κε δαπάλεο  ηνπ θσηνγξαθίεο θαηά ηηο 
ελδηαθέξνπζεο θάζεηο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο θαη 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Λ.7603/5.2.60 εγθχθιην  20  ηνπ Τπ. πγθνηλσληψλ θαη Γεκνζίσλ 
Έξγσλ. 

Άξζξν 34
ν
 : Γεληθνί Όξνη . 

Αληηπξνζψπεπζε θαη πξνζσπηθφ αλαδφρνπ - κέηξα αζθαιείαο θιπ. 
34.1. Ο αληίθιεηνο ηνπ αλαδφρνπ, νξίδεηαη θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ  

Ν.4412/2016 
34.2. Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα δηαζέζεη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ έλαλ δηπισκαηνχρν  

κεραληθφ θαζψο θαη ηνπο αλαγθαίνπο ππνκεραληθνχο θαη εξγνδεγνχο. 
34.3.  Δπίζεο o αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα παίξλεη φιεο ηηο 

πξνθπιάμεηο θαη αλαγθαία κέηξα θαη, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, λα πξνθπιάζζεη θαηάιιεια ηηο 
γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο νριήζεηο ζ' 
απηέο. Η αλσηέξσ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο φπνπ 
εθηεινχληαη εξγαζίεο, φπσο π.ρ. ηα εξγνηάμηα θαζαπηά, ηα άθξα ηνπ έξγνπ, ηα ιαηνκεία, νη 
δαλεηνζάιακνη, νη ρψξνη απφζεζεο, νη δξφκνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηξίηνπο θηι. 
 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη κφληκε, ζπλερή θαη ειεχζεξε πξνζπέιαζε πξνο θαη απφ 
ηηο ζέζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ πεξηφδσλ. Γηα ηηο 
θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ππνβαζκηζκέλσλ πιηθψλ, φπσο, π.ρ.  ζηδεξά 
βαξέιηα, θνξδέιεο, πξφρεηξεο πηλαθίδεο, πξφρεηξνη κεηαιιηθνί  νξηνδείθηεο, ζθαισζηέο, θηι, 
επηηξεπφκελσλ ηνχησλ κφλν γηα εληειψο πξνζσξηλήο θαη ειαρίζηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο επείγνπζεο 
ηνπηθέο ξπζκίζεηο. 

 

 

Άξζξν 35
ν
 : Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ . 

 
Γηα ηελ δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ, ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ηζρχνπλ νη 
δηαηάμεηο : 
Σνπ Ν. 4782/2021(ΦΔΚ 36 Α΄)» Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 
πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο 
θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 

 Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ Α’ 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 Σν Ν. 4782/2021 (ΦΔΚ 36/Α’/09-03-2021), «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη 
αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο 
πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ 
αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία». 

 Σσλ άξζξσλ 80-110 ηνπ Ν. 3669/2008 (ΦΔΚ Α’ 116) «Κχξσζε ηεο Κσδηθνπνίεζεο ηεο 
λνκνζεζίαο θαηαζθεπήο δεκνζίσλ έξγσλ» (ΚΓΔ) 

 Σνπ Ν.4278/2014 (ΦΔΚ Α’ 157) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 59 «Άξζε πεξηνξηζκψλ 
ζπκκεηνρήο εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε δεκφζηα έξγα». 
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 Σνπ Ν.4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα - Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 
318/1992 (ΦΔΚ .Α' 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ Α’ 74) θαη εηδηθφηεξα ην άξζ. 1 απηνχ. 

  ηνπ Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζωκάηωζε 
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΕΕ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη 

  Σνπ Ν. 4129/13 (ΦΔΚ Α' 52): «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην». 

  Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…» 

  Σνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 
λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην 
δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

  Σνπ Ν. 3548/2007 (ΦΔΚ Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο  ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν 
4412/2016 

  Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2859/2000 (ΦΔΚ Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο 
Αμίαο» 
Ωο πξνο ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ : 

1) Π.Γ. 171/1987 «Όξγαλα πνπ απνθαζίδνπλ θαη γλσκνδνηνχλ θαη εηδηθέο ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα 
έξγσλ πνπ εθηεινχληαη απφ Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) θαη άιιεο ζρεηηθέο 
ξπζκίζεηο≫ (Φ.Δ.Κ. 84Α΄/2.06.1987) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη (εθηφο ησλ θαηαξγνχκελσλ δηαηάμεψλ 
ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 377 ηνπ Ν. 4412/2016), 
2) Ν. 3463/2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ≫ (Φ.Δ.Κ. 114Α΄/8.06.2006), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87Α/7-6-
2010) φπσο εθάζηνηε ηζρχνπλ (εθηφο ησλ θαηαξγνχκελσλ δηαηάμεψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 
377 ηνπ Ν. 4412/2016). 

 
Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη ινηπέο 
δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 
παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Νφκνο, Π.Γ., Τ.Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο 
πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 
                         
 

    ΜΕΗΝΗ        /7/2022   ΜΕΗΝΗ   
         Ο  ΤΝΣΑΚΣΗ                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                          Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ Δ/ΝΣΡΙΑ Σ.Τ. 
                                                                                    ΔΗΜΟΤ ΜΕΗΝΗ 
 

 
     ΔΙΟΝΤΗ ΚΟΤΒΕΛΑ                                           ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΣΑΘΗ                

                               ΠΟΛΙΣΙΚΟ  ΜΗΧΑΝΙΚΟ                                      ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 



ΥΔΓΙΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ 

( .Α.Τ ) 
(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3 παξ. 3,4,5,6,8,9,10) 

 
 
 
Α. ΓΔΝΙΚΑ 
 

1. ΔΡΓΟ :  ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: 1.Αιιαγή 
δηαξξύζκηζεο θαη  αιιαγή ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ Ι.Δ.Δ.Ν.Φ. ζύκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκόλ 730/84 
Οηθ. Άδεηα ζε θηίξην Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο θαη Γεκνηηθνύ Ωδείνπ 2.Πξνζζήθεο θαη' επέθηαζε 
ηκήκαηνο ηζνγείνπ (foyer, βηβιηνζήθε) & ηκήκαηνο νξόθνπ (είζνδνο σδείνπ), 
3.Πξνζζήθε θαζ' ύςνο απόιεμεο θεληξηθνύ θιηκαθνζηαζίνπ  
4.Πξνζζήθε αλειθπζηήξα ΑκεΑ & 2 αλνηρηώλ θιηκαθνζηαζίσλ 

2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΡΓΟΤ: ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ – ΟΓΟΙ ΑΝ. ΜΟΤΣΟΠΟΤΛΟΤ – ΓΗΜ. 
ΚΟΤΣΙΚΑ – ΓΗΜ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 

3. ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ :  ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ 

4. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ:    

5. ΤΠΟΥΡΔΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ .Α.Τ : ΜΑΚΡΗ ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ 

6. ΑΡΙΘΜΟ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΑΓΔΙΑ : 

 
 
 
ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
Δπηζθεπή θαη Πξνζζήθε ζε ππάξρνλ θηίξην επί νηθνπέδνπ κε επίπεδν ακκνραιηθώδεο έδαθνο. Η 
πξόζβαζε γίλεηαη άκεζα από ηηο αζθαιηνζηξσκέλεο νδνύο ζηα 3 πξόζσπα ηνπ νηθνπέδνπ.   
Πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ, πεξηθξάζζεηαη ν ρώξνο ηνπ εξγνηαμίνπ.  
Η θαηαζθεπή είλαη από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαη πεξηιακβάλεη έλα ππόγεην θαη δύν νξόθνπο. 
Γηα ην έξγν ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ: 
- Δθζθαθέαο αλεζηξακκέλνπ θάδνπ (ζθπξί θαη ηζάπα) γηα ηα ρσκαηνπξγηθά ηνπ πεξηβάιινληνο 
ρώξνπ θαη ησλ πξνζζεθώλ, θαη θνξηεγά απηνθίλεηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πξντόλησλ 
εθζθαθώλ θαη θαζαηξέζεσλ. 
- Μεραλήκαηα έγρπζεο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο. 
- Απηνθηλνύκελνο γεξαλόο γηα ηελ δηαθίλεζε ησλ πιηθώλ θαη θνξηεγά απηνθίλεηα. 
Η ζθπξνδέηεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ ησλ πξνζζεθώλ ηνπ θηηξίνπ ζα γίλεη κε 
ρξήζε μπινηύπσλ θαη κεηαιιηθώλ ηθξησκάησλ. Η έγρπζε ζα γίλεηαη κε ηε ρξήζε αληιίαο 
ζθπξνδέκαηνο (πξέζα), ηξνθνδνηνύκελεο από νρήκαηα κεηαθνξάο (βαξέιεο) έηνηκνπ 
ζθπξνδέκαηνο.  
Σα πιηθά θαηαζθεπήο ζα πεξηιακβάλνπλ ηνύβια, πιαθίδηα επέλδπζεο ηνίρσλ, πιαθίδηα γηα ηελ 
επίζηξσζε ησλ δαπέδσλ, κάξκαξα γηα ηελ επίζηξσζε ησλ θιηκάθσλ, θνπθώκαηα από αινπκίλην 
θιπ. Σα πιηθά ζα κεηαθέξνληαη ζην έξγν κε θνξηεγά απηνθίλεηα θαη ζα δηαθηλνύληαη ζηα ππέξ ηνπ 
ηζνγείνπ ηκήκαηα ηνπ έξγνπ κε απηνθηλνύκελν γεξαλό, πνπ ζα είλαη κόληκα εγθαηεζηεκέλνο ζην 
έξγν γηα όζν δηάζηεκα απαηηείηαη. 
Θα θαηαζθεπαζηνύλ επίζεο νη ειεθηξηθέο θαη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νη εγθαηαζηάζεηο 
ζέξκαλζεο.   
 
 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ 
 
1. Καζαηξέζεηο 
2. Δθζθαθέο γηα ηα ηκήκαηα ησλ πξνζζεθώλ 
3. Θεκειίσζε θαη θαηαζθεπή θέξνληνο νξγαληζκνύ ησλ πξνζζεθώλ 
4. Πιήξσζε ηνίρσλ 
5. Μόλσζε ππαξρόλησλ ηαξαηζώλ θαη ζπκπιήξσζε, επηζθεπή ζηέγεο ζε έλα ηκήκα ηνπ 



θηηξίνπ 
6. Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε 
7. Ηιεθηξηθή εγθαηάζηαζε 
8. Δπηρξίζκαηα 
9. Ξπινπξγηθά 
10. Μαξκαξηθέο εξγαζίεο 
11. Γάπεδα 
12. Κεληξηθή ζέξκαλζε 
13. Κνπθώκαηα θαη ληνπιάπηα 
14. Υξσκαηηζκνί 
15. Ταινπίλαθεο 

 
 
 
 
Β. ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΠΟΤ ΔΝΓΔΥΔΣΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΣΟΤΝ 

 
1. Πηζαλόο θίλδπλνο από πηώζε πιηθώλ θαη αληηθεηκέλσλ ησλ θαζαηξέζεσλ. 
 
2. Πηζαλόο θίλδπλνο από αζηνρία ηνπ εδάθνπο (θαηνιηζζήζεηο, θαηαξξεύζεηο, ππνρσξήζεηο 

πξαλώλ, ζύγθξνπζε - αλαηξνπή κεραλεκάησλ). Θόξπβνο ησλ κεραλεκάησλ εθζθαθήο. 
 

3. Κίλδπλνο πηώζεο από ύςνο, εξγαζία ζε ηθξηώκαηα, πέξαηα πιαθώλ, αλνίγκαηα, πηώζε  
πιηθώλ θαη αληηθεηκέλσλ 

 
4. Πηώζε πιηθώλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθώλ, πιεζίνλ αλνηγκάησλ. 

 
5. Κίλδπλνο πηώζεο από ύςνο, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθώλ, πηώζε πιηθώλ θαη αληηθεηκέλσλ. 

 
6. Κίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθώλ. 

 
7. Κίλδπλνο εθξήμεσλ, ειεθηξνπιεμίαο. 

 
8. Πηώζε πιηθώλ, εξγαζία ζηα πέξαηα πιαθώλ, πιεζίνλ αλνηγκάησλ, εξγαζία ζε ηθξηώκαηα, 

ρξήζε αζβέζηε. 
 

9. Καλέλαο νξαηόο θίλδπλνο. 
 

10. Κίλδπλνο εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο από δίζθν θνπήο, ζόξπβνο. 
 

11. Κίλδπλνο κόλν ζηε κεηαθνξά πιηθώλ αλά όξνθν. 
 

12. Κίλδπλνο ππξθαγηάο από ρξήζε θιόγαο, θίλδπλνο εθξήμεσλ. 
 

13. Κίλδπλνο κόλν ζηε κεηαθνξά πιηθώλ αλά όξνθν. 
 

14. Δξγαζία ζε ηθξηώκαηα, ζθόλε. 
 

15. Κίλδπλνο θνπήο ή αηπρήκαηνο θαηά ηε κεηαθνξά. 
 
 
 
 
 



Γ. ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΡΟΠΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ 

 
1. Γελ πθίζηαληαη θίλδπλνη ιόγσ ηνπ επηπέδνπ ηνπ εδάθνπο θαη ηε κε ύπαξμε πηζαλόηεηαο 

θαηνιηζζήζεσλ βξάρσλ, έηζη θαη αιιηώο ζα ιεθζνύλ όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα 
πξνζηαηεπζνύλ νη εξγαδόκελνη, όπσο θξάλνο θαη κπόηεο, αιιά θαη λα απνθεπρζνύλ ηπρόλ 
πξνβιήκαηα. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζνξύβνπ ζπλίζηαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κέζα 
αηνκηθήο πξνζηαζίαο ηεο αθνήο από ηνπο ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ εθζθαθήο. Οη εξγαζίεο 
εθζθαθήο πνπ πξνθαινύλ ζόξπβν πξέπεη λα δηαθόπηνληαη θαηά ηηο ώξεο θνηλήο εζπρίαο. 
 

2. Οη ζεκειηώζεηο ησλ πξνζζεθώλ ζα γίλνπλ κε εληαία θνηηόζηξσζε, ζα θαηαζθεπαζζνύλ 
πεξηκεηξηθά ηνηρεία από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. ηελ αλσδνκή ζα ιεθζνύλ όια ηα 
απαξαίηεηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα γηα ηε ρξήζε ηθξησκάησλ. 

 
3. Γελ ππάξρεη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο πέξαλ από απηόλ ηεο θύζεο ηεο δνπιεηάο, δηόηη δελ 

ππάξρνπλ νύηε κεγάια θνξηία, αιιά νύηε θαη κεραλήκαηα. 
 

4. Πξόζδεζε θαηά ηελ εξγαζία ζε θεθιηκέλα θαη ζε αθξαία ηκήκαηα ηεο ζηέγεο είλαη απαξαίηεηε 
γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ηεο πηώζεο. Αληηνιηζζεηηθά παπνύηζηα θαηά ηελ εξγαζία πάλσ 
ζηε ζηέγε. 

 
5. Γελ ππάξρεη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο πνπ ζα κπνξνύζε λα αληηκεησπηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ 

πέξαλ από ηνπο ζπλήζεηο. 
 

6. Γελ ππάξρεη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο πνπ ζα κπνξνύζε λα αληηκεησπηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ 
πέξαλ από ηνπο ζπλήζεηο. 

 
7. Σίζεηαη ζέκα εμσηεξηθήο ζθαισζηάο, γηα ηελ νπνία ζα αθνινπζεζεί ε πξνβιεπόκελε 

ιεπηνκεξώο πεξηγξαθόκελε από ην λόκν δηαδηθαζία, νξαηόο θίλδπλνο έμσ από απηά δελ 
ππάξρεη, ιόγσ ηεο νπζηαζηηθά αλύπαξθηεο πέξαλ από ην θαλνληθό δπζθνιίαο ζε έδξαζε θαη 
πξόζβαζε. 

 
8. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο πνπ ζα κπνξνύζε λα αληηκεησπηζηεί εθ ησλ  

πξνηέξσλ πέξαλ από ηνπο ζπλήζεηο. 
 

9. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο πνπ ζα κπνξνύζε λα αληηκεησπηζηεί εθ ησλ 
πξνηέξσλ πέξαλ από ηνπο ζπλήζεηο. 

 
10. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο πνπ ζα κπνξνύζε λα αληηκεησπηζηεί εθ ησλ 

πξνηέξσλ πέξαλ από ηνπο ζπλήζεηο. 
 

11. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο πνπ ζα κπνξνύζε λα αληηκεησπηζηεί εθ ησλ  
πξνηέξσλ πέξαλ από ηνπο ζπλήζεηο. 

 
12. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο πνπ ζα κπνξνύζε λα αληηκεησπηζηεί εθ ησλ 

πξνηέξσλ πέξαλ από ηνπο ζπλήζεηο. 
 

13. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο πνπ ζα κπνξνύζε λα αληηκεησπηζηεί εθ ησλ 
πξνηέξσλ πέξαλ από ηνπο ζπλήζεηο. 

 
14. Γελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο νξαηόο θίλδπλνο πνπ ζα κπνξνύζε λα αληηκεησπηζηεί εθ ησλ  

πξνηέξσλ πέξαλ από ηνπο ζπλήζεηο. 
 

 
 
 



Γ. ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
 
1. Πξνζπέιαζε ζην εξγνηάμην θαη πξόζβαζε ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο :  Η πξνζπέιαζε ζην 

έξγν θαη ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο είλαη άκεζε από ηηο αζθαιηνζηξσκέλεο νδνύο ζηα πξόζσπα 
ηνπ νηθνπέδνπ. 
 

2. Κπθινθνξία νρεκάηωλ θαη πεδώλ εληόο ηνπ εξγνηαμίνπ : Η δηέιεπζε θαη παξακνλή 
αηόκσλ ζην ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ απαγνξεύεηαη εθηόο από ην εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηελ 
θαηαζθεπή πξνζσπηθό ηνπ έξγνπ. Η θπθινθνξία πεδώλ γίλεηαη ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ 
εξγνηαμίνπ (νηθνπέδνπ θαη θηίζκαηνο. Καηά ηηο ινηπέο θάζεηο ηεο θαηαζθεπήο δελ ζα ππάξρεη 
θπθινθνξία νρεκάησλ πιελ ηνπ αθαιύπηνπ ηκήκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζην πξόζσπν ηνπ 
νηθνπέδνπ. 

 
3. Υώξνη εγθαηάζηαζεο ηνπ βαζηθνύ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ: Ο εμνπιηζκόο γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ έξγνπ είλαη θηλεηόο θαη ζα εγθαζίζηαηαη θάζε θνξά ζηνλ πξνζθνξόηεξν ρώξν αλάινγα 
κε ηηο αλάγθεο. πλήζσο νη ρώξνη απηνί ζα είλαη νη αθάιππηνη ρώξνη ζηα πξόζσπα ηνπ 
νηθνπέδνπ. 

 
4. Υώξνη απνζήθεπζεο πιηθώλ: Αλάινγα κε ην είδνο ησλ πιηθώλ θαη ηελ ρξήζε ηνπο ζηελ 

νηθνδνκή, απηά ζα απνζεθεύνληαη θαη εληόο ησλ εκηπεξαησκέλσλ ρώξσλ ηνπ ππνγείνπ νη 
νπνίνη ζα αζθαιηζηνύλ θαηάιιεια.      

 
5. Σξόπνο απνθνκηδήο αρξήζηωλ θαη επηθίλδπλωλ πιηθώλ:  Σα άρξεζηα αληηθείκελα, 

ππνιείκκαηα πιηθώλ, θζαξκέλα πιηθά, πξντόληα θαηεδαθίζεσλ θιπ. ζα ζπιιέγνληαη ζην 
λόηην αλαηνιηθό αθάιππην ρώξν ηεο νηθνδνκήο από όπνπ θαη ζα γίλεηαη απνθνκηδή ηνπο κε 
θνξηεγό απηνθίλεην. Δπηθίλδπλα πιηθά δελ ππάξρνπλ ώζηε λα πξνβιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα 
γηα ηελ απνθνκηδή ηνπο. 

 
6. Υώξνη πγηεηλήο, εζηίαζεο θαη πξώηωλ βνεζεηώλ:  Θα δεκηνπξγεζεί πξόρεηξν W.C. Σν 

πξόρεηξν θαγεηό ζα γίλεηαη ζε ππάξρνληα ζηεγαζκέλν ρώξν ηνπ εξγνηαμίνπ πνπ ζα 
ππνδεηρζεί από ηελ επίβιεςε. Σα απνξξίκκαηα θαη ππνιείκκαηα ηξνθώλ ζα απνξξίπηνληαη 
ζε πξνβιεπόκελν θάδν απνξξηκκάησλ ζην πξόζσπν ηνπ νηθνπέδνπ από όπνπ θαη ζα 
γίλεηαη ε απνθνκηδή ηνπο από ηα απνξξηκκαηνθόξα ηνπ Γήκνπ. ην εξγνηάμην ζα 
δηακνξθσζεί κηθξό θαξκαθείν κε ηα απαξαίηεηα είδε πξώησλ βνεζεηώλ. ε εκθαλή ζέζε 
δίπια ζην θαξκαθείν ζα αλαγξάθνληαη ε δηεύζπλζε θαη ην ηειέθσλν ηνπ πιεζηέζηεξνπ 
θαξκαθείνπ θαη ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ ΙΚΑ πνπ θαιύπηεη ηελ πεξηνρή. 

 
7. Καηαζθεπή ηθξηωκάηωλ: Σα ηθξηώκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ νηθνδνκή είλαη 

ζπλήζνπο κνξθήο όπσο απηά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί ηθξησκάησλ 
(Π.Γ. 778/80 θαη Π.Γ. 1073/81) θαη δελ απαηηείηαη θάπνηα επηπξόζζεηε κειέηε ιόγσ εηδηθήο 
θαηαζθεπήο. 
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ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ 

(Φ.Α.Τ) 
(Π.Γ. 305/96, άξζξν 3 παξ. 3,7,8,9,10,11) 

 
 

Α. ΓΔΝΙΚΑ 
 
1. ΔΡΓΟ :  ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ: 1.Αιιαγή 
δηαξξύζκηζεο θαη  αιιαγή ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ Η.Δ.Δ.Ν.Φ. ζύκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκόλ 730/84 
Οηθ. Άδεηα ζε θηίξην Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο θαη Γεκνηηθνύ Ωδείνπ 2.Πξνζζήθεο θαη' επέθηαζε 
ηκήκαηνο ηζνγείνπ (foyer, βηβιηνζήθε) & ηκήκαηνο νξόθνπ (είζνδνο σδείνπ), 
3.Πξνζζήθε θαζ' ύςνο απόιεμεο θεληξηθνύ θιηκαθνζηαζίνπ  
4.Πξνζζήθε αλειθπζηήξα ΑκεΑ & 2 αλνηρηώλ θιηκαθνζηαζίσλ 
 
2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΡΓΟΤ:  ΓΖΜΟ ΜΔΖΝΖ – ΟΓΟΗ ΑΝ. ΜΟΤΣΟΠΟΤΛΟΤ – ΓΖΜ. 
ΚΟΤΣΗΚΑ – ΓΖΜ. ΛΑΜΠΡΑΚΖ 
 
3. ΑΡΙΘΜΟ ΑΓΔΙΑ :  
 
4. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΚΤΡΙΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ : (θαηαγξάθνληαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά αξρίδνληαο από ηνλ αξρηθό 

/αξρηθνύο ηδηνθηήηεο θαη ζπκπιεξώλνληαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ έξγνπ, νπόηε επέξρεηαη θάπνηα αιιαγή ζηε 
ζπλνιηθή ή ζηηο επηκέξνπο ηδηνθηεζίεο) 
            

Ολνκαηεπώλπκν Γηεύζπλζε Ζκεξ/λία θηήζεσο  Πνζνζηό ηδηνθηεζίαο           
 ΓΖΜΟ ΜΔΖΝΖ  ΜΔΖΝΖ  100%                                 

                                               

                                                

                                               

                                               

 
5. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΝΣΑΚΣΗ ΣΟΤ Φ.Α.Τ. :   ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟ ΜΑΚΡΖ  ΑΡΥΗΣΔΚΣΩΝ 
 
6. ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΩΝ ΔΝΗΜΔΡΩΗ / ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Φ.Α.Τ. :  
 

Ολνκαηεπώλπκν  Ηδηόηεηα  Γηεύζπλζε   Ζκεξ/λία αλαπξνζαξκνγήο    
                                                

                                                

                                                

                                               

                                                

 
 
 
Β. ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ : 
 

 Ι. ΓΔΓΟΜΔΝΑ 
(α) Θέζε ηνπ έξγνπ - Οηθόπεδν. 
Ζ κειέηε αθνξά ππάξρνλ δηώξνθν θηίζκα κε ππόγεην ζην νπνίν γίλνληαη κηθξέο πξνζζήθεο, 
επηζθεπή θαη απνπεξάησζε. 
Ζ νηθνδνκή έρεη ζαλ θύξηα ρξήζε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε θαη Γεκνηηθό Ωδείν. Σν ππόγεην ζα 



ρξεζηκνπνηεζεί γηα ρώξνπο βνεζεηηθήο ρξήζεο ησλ αλσηέξσ ρώξσλ, θαζώο θαη γηα ρώξν 
ζηάζκεπζεο θαη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ.  
Ζ επηθάλεηα ηνπ νηθνπέδνπ ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην έξγν είλαη 3.092,18 κ2 θαη 
βξίζθεηαη ζηελ νδό Αλ. Μνπηζόπνπινπ – Γήκ. Κνύηζηθα – Γήκ. Λακπξάθε ηνπ Γήκνπ  
Μεζζήλεο. 
 
(β) Όξνη δόκεζεο. 
Γηάηαγκα: ΣΟΜΔΑ Γ IV – ΥΔΓΗΟ ΠΟΛΔΩ ΓΖΜΟΤ ΜΔΖΝΖ

 Έγθξηζε ηεο Π.Μ. Αλαζεώξεζεο ηνπ Ρ.. 1985 Μεζζήλεο 
Απόθ. Ννκ. Οίθνζελ 4577/1198/16-06-93 (ΦΔΚ 769 Γ΄/9-7-93) 
ΔΓΚΡΗΖ Γ.Π.. ΜΔΖΝΖ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 2186 ΑΠΟΦΑΖ Γ.Γ. 
ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΦΔΚ 304/26-06-09 ΥΡΖΔΗ ΓΖ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  &  Ν.4067/12 (ΦΔΚ 79/9-4-12) (ΝΟΚ)  

Αξηηόηεηα:                400 η.κ. 
Πξόζσπν:               15 κ. 
πληειεζηήο θάιπςεο:     50% 
πληειεζηήο δόκεζεο:     0,8  

 
ΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΛΤΗ. 

Γελ γίλεηαη εμάληιεζε ηεο επηηξεπόκελεο θάιπςεο ηνπ νηθνπέδνπ. 
Γελ γίλεηαη εμάληιεζε ηεο επηηξεπόκελεο δόκεζεο ηνπ νηθνπέδνπ. 
Ο ρώξνο ηνπ ππνγείνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο, απνζεθεπηηθνύο θαη 
βνεζεηηθνύο ρώξνπο θαη ρώξν ζηάζκεπζεο. 
Σν ππόγεην έρεη εκβαδόλ 1.156,54 κ2. 
Σν ηζόγεην θαη ν όξνθνο έρνπλ ζπλνιηθό εκβαδόλ 1.961,84 κ2. 
Ζ θαηαθόξπθε επηθνηλσλία επηηπγράλεηαη κε εζσηεξηθό θιηκαθνζηάζην από νπιηζκέλν 
ζθπξόδεκα. 
 

ΙΙΙ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
 
2.1. Φέξσλ νξγαληζκόο: Ο ππάξρνλ είλαη από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, νη πξνζζήθεο 
γίλνληαη από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C30/35 θαη ράιπβα S500 S όζνλ αθνξά ηελ ζεκειίσζε 
θαη γηα ηηο αλνδνκέο από κεηαιιηθή θαηαζθεπή. 
2.2. Δμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο:  Μπαηηθή νπηνπιηλζνδνκή κε ελδηάκεζα ηνπνζεηεκέλε 
κόλσζε θαη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά γπςνζαλίδα 2 θύιισλ. 
2.3. Δζσηεξηθά ρσξίζκαηα:  Γξνκηθέο νπηνπιηλζνδνκέο πάρνπο 0.10 κ. θαη ρσξίζκαηα 
γπςνζαλίδαο πάρνπο 0.12 κ. 
2.4. Δπηθάιπςε: Τπάξρνπζεο πιάθεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο επί ησλ νπνίσλ ζα 
ηνπνζεηεζεί ζεξκν-πγξνκόλσζε. Οη επηθαιύςεηο ησλ πξνζζεθώλ ζα είλαη κεηαιιηθέο, κε 
πάλει αινπκηλίνπ θαη θξύζηαιια θαη ην ππάξρνλ ηκήκα ζηέγεο κε θεξακίδηα ζπκπιεξώλεηαη 
θαη επηζθεπάδεηαη. 
2.5. Δπίζηξσζε δαπέδσλ: Πιαθάθηα θαη κάξκαξν ζηηο θιίκαθεο.  
2.6. Δμσηεξηθά θνπθώκαηα:  Από αινπκίλην ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο κε δηπινύο 
έγρξσκνπο παινπίλαθεο δηάθελνπ 12 mm. 
2.7. Δμώζπξα:  Αινπκηλίνπ. 
2.8. Δζσηεξηθέο πόξηεο: Ξύιηλεο πξεζζαξηζηέο κε θάζεο δξνκηθέο μύιηλεο θαη ζα 
ειαηνρξσκαηηζηνύλ. 
2.9. Δπηρξίζκαηα εμσηεξηθά:  Αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ηξηώλ ζηξώζεσλ κε ηελ ηειεπηαία 
ζηξώζε ηξηθηή. 
2.10. Δπηρξίζκαηα εζσηεξηθά:  Αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ηξηώλ ζηξώζεσλ κε ηελ 
ηειεπηαία ζηξώζε ηξηθηή. 
2.11. Υξσκαηηζκνί:  Δμσηεξηθά ηζηκεληόρξσκα, εζσηεξηθά πιαζηηθό θαη ζηηο νξνθέο 
πδξόρξσκα.  
2.12. Δπελδύζεηο ηνίρσλ:  Πιαθάθηα ζηα ινπηξά θαη ζηελ θνπδίλα. 

 
 



2. ΠΑΡΑΓΟΥΔ ΜΔΛΔΣΗ 
 

Α. ΤΛΗΚΑ  
Α.1.ΔΝΗΥΤΔΩΝ 
Καηεγνξία ζθπξνδέκαηνο            C20/25 
Καηεγνξία ράιπβα                 B500C 
Καηεγνξία ράιπβα ζπλδεηήξσλ     S400 
Α.2.ΝΔΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 
Καηεγνξία ζθπξνδέκαηνο            C16/20 
Καηεγνξία ράιπβα                 S400 
Καηεγνξία ράιπβα ζπλδεηήξσλ     S400 
Α.3.ΝΔΩΝ ΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 
Καηεγνξία ράιπβα            F360 (fy=235.0Mpa, fu=360.0Mpa, E=210 Gpa,G=81.0Gpa) 
Πνηόηεηα θνριίσλ                  8.8 
 
Β. ΔΓΑΦΟ 
Καηεγνξία εδάθνπο              Β 
πληειεζηήο ζεκειίσζεο          0.9  
Δπηηξεπόκελε ηάζε εδάθνπο (επζν): 0,25 Mpa 
Γείθηεο εδάθνπο K               100  
 
Γ. ΔΗΜΟΛΟΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 
Εώλε ζεηζκηθόηεηαο                         ΗΗ  (0,144g) (40% x 0.24g) 
εηζκηθή επηηάρπλζε α                    0.24g 
πνπδαηόηεηα θαηαζθεπήο                3 (γ=1.20) 
πληειεζηήο ζεηζκηθήο ζπκπεξηθνξάο    q = 1.0 
Δμίζσζε θάζκαηνο                          Από 0 έσο 0.15 sec, γξακκηθά από 0.80 έσο 
3.00 
                                             Από 0.15 έσο 0.50 sec, γξακκηθά από 3.00 έσο 
3.00 θαη 
                                             Από 0.50 έσο άπεηξν, εθζεηηθά από 3.00 έσο 
ν.20 κε εθζέηε 0.67 
Υαξαθηεξηζηηθνί πεξίνδνη              Σx=0.30   Σy=0.30 
εηζκηθόο αξκόο:                         4 cm 
Πξόβιεςε κειινληηθώλ νξόθσλ         0      (Καλέλαο) 

 
 
3. ΜΔΛΔΣΔ - ΥΔΓΙΑ 
 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ νη κειέηεο θαη λα ζπληαρζνύλ ηα ζρέδηα 
πιήξνπο Αξρηηεθηνληθήο, ηαηηθήο θαη Ζ/Μ κειεηώλ όπσο απηέο απαηηνύληαη από ην έξγν.  
 
Θα πξνζαξηεζνύλ ζην Φ.Α.Τ. κε ηε κνξθή παξαξηήκαηνο ηα “σο θαηαζθεπάζηεθε” ζρέδηα 
ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ. 

 
 

Γ. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 
(Αλαθέξνληαη ηπρόλ ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ' όςηλ θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 
ηνπ έξγνπ θαη απεπζύλνληαη ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζπληεξεηέο / επηζθεπαζηέο ηνπ.)   

 
1. Θέζεηο δηθηύσλ. 
Οη ζέζεηο δηθηύσλ ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ειεθηξνδόηεζεο θαη ζέξκαλζεο είλαη όπσο απηά 
εκθαλίδνληαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα. Θα γίλεη ζήκαλζε ζην ειεθηξνζηάζην ηνπ ππνγείνπ. Όπνπ 
ππάξρεη εηδηθή απαίηεζε θαη δπλαηόηεηα (π.ρ. ππόγεην, εμσηεξηθνί ρώξνη) νη ζέζεηο ησλ δηθηύσλ 
ζα έρνπλ ζήκαλζε. 
 



2. εκεία ησλ θεληξηθώλ δηαθνπηώλ. 
Θέζεηο ησλ θεληξηθώλ δηαθνπηώλ όπνπ απηνί δελ είλαη άκεζα εκθαλείο ζα ζεκαλζνύλ. 
 
3. Θέζεηο πιηθώλ πνπ ππό νξηζκέλεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα πξνθαιέζνπλ θίλδπλν. (π.ρ. 

ακίαληνο θαη πξντόληα απηνύ, παινβάκβαθαο, πνιπνπξεζάλε, πνιπζηεξίλε θ.α.)  
Γελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ηέηνηα πιηθά, εθηόο από ηελ πνιπζηεξίλε ζηελ ελδηάκεζε κόλσζε ησλ 
ηνίρσλ ε νπνία όκσο δελ εκπεξηέρεη θαλέλαλ ηδηαίηεξν θίλδπλν ζηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη.   
 
4. Ιδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ θηηξίνπ. 
Γελ ππάξρνπλ ηδηαηηεξόηεηεο ζηε ζηαηηθή δνκή, επζηάζεηα θαη αληνρή ηνπ έξγνπ. 
 
5. Οδνί δηαθπγήο θαη έμνδνη θηλδύλνπ. 
Όπσο θαίλνληαη ζηε κειέηε ππξνπξνζηαζίαο. Θέζεηο εμόδσλ θηλδύλνπ θαη πηζαλέο 
ππξνζβεζηηθέο θσιηέο ζα επηζεκαλζνύλ όπνπ απηό απαηηείηαη από ηνλ θαλνληζκό 
ππξνπξνζηαζίαο. 
 
6. Πεξηνρέο εθπνκπήο ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο. 
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηνη ρώξνη. 
 
7. Υώξνη κε ππεξπίεζε ή ππνπίεζε. 
Γελ ππάξρνπλ ηέηνηνη ρώξνη. 
 
8. Άιιεο δώλεο θηλδύλνπ. 
Γελ ππάξρνπλ άιιεο δώλεο ηδηαηηέξνπ θηλδύλνπ ζηελ νηθνδνκή. 
 
9. Καζνξηζκόο ζπζηεκάησλ πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία. (γηα ιόγνπο π.ρ. 

εμαεξηζκνύ, απαγσγήο βιαπηηθώλ παξαγόλησλ, απνκάθξπλζεο πδάησλ θιπ.)  
Γελ ππάξρνπλ ζπζηήκαηα πνπ πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία. 
 
 

Γ. ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΙ ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
(Καηαγξάθνληαη ζηνηρεία πνπ απνζθνπνύλ ζηελ πξόιεςε θαη απνθπγή θηλδύλσλ θαηά ηηο ελδερόκελεο κεηαγελέζηεξεο 
εξγαζίεο ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ επηζθεπήο θιπ. θαζ' όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ θαη δίλνληαη νδεγίεο γηα ηνλ 
αζθαιή ηξόπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ)  

 
1. Δξγαζίεο απνμειώζεσλ θαη θαζαηξέζεσλ πιαθώλ θαη θιηκάθσλ. Θα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη κε κεραληθά κέζα. 
 

2. Δξγαζίεο ζε ζηέγεο. Πξόζδεζε θαηά ηελ εξγαζία ζε θεθιηκέλα θαη ζε αθξαία ηκήκαηα ηεο 
ζηέγεο είλαη απαξαίηεηε γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ηεο πηώζεο. Αληηνιηζζεηηθά 
παπνύηζηα θαηά ηελ εξγαζία πάλσ ζηε ζηέγε. 

 
3. Δξγαζίεο ζηηο εμσηεξηθέο όςεηο ηνπ έξγνπ θαη ζηνπο θσηαγσγνύο. Σα παινζηάζηα 

θαζαξίδνληαη από ην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ, θαζώο ηα παξάζπξα πξνβιέπνληαη αλνηγόκελα 
θαη αλαθιηλόκελα. Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο, θαζαξηζκνύ θαη ρξσκαηηζκνύ ησλ εμσηεξηθώλ 
ηκεκάησλ ηεο νηθνδνκήο θαη ηπρόλ θσηαγσγώλ πνπ απαηηνύλ ηε ρξήζε ηθξησκάησλ, ζα 
γίλνληαη κόλν από εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία κε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 
βάζεη ησλ ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ. 

 
4. Δξγαζίεο ζε ύςνο ζην εζσηεξηθό ηνπ έξγνπ. Σν εζσηεξηθό ύςνο ησλ ρώξσλ είλαη 3 κ. 

νπόηε νη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κε θνηλή θνξεηή αλνηγόκελε ζθάια ιακβάλνληαο 
όια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο από πηώζε. 

 
5. Δξγαζίεο ζε θξέαηα, ππόγεηα ή ηάθξνπο, εξγαζίεο γεληθά ζε ζέζεηο όπνπ ππάξρεη 

θίλδπλνο αζθπμίαο, πληγκνύ θαη έθζεζεο ζε ρεκηθνύο, θπζηθνύο θαη βηνινγηθνύο 
παξάγνληεο.  Γελ ππάξρνπλ ηέηνηεο ζέζεηο θηλδύλνπ. 



 
6. Δξγαζίεο ζε πεξηβάιινλ κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο.  ην ιεβεηνζηάζην θαη ζηνλ 

ρώξν απνζήθεπζεο θαπζίκσλ ζα απαγνξεύεηαη απζηεξά ην θάπληζκα θαζώο θαη εξγαζίεο 
κε εξγαιεία πνπ παξάγνπλ ζπηλζήξεο. Ζ ζπληήξεζε ησλ δηθηύσλ δηαλνκήο ειεθηξηθνύ 
ξεύκαηνο ζα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κόλν από εμεηδηθεπκέλνπο ηερλίηεο, 
ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 

    

 
Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΔΠΙΘΔΩΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΔΩΝ ΣΟΤ 
ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΟΤ 
 
1. Δξγαζίεο απνμειώζεσλ θαη θαζαηξέζεσλ πιαθώλ θαη θιηκάθσλ. 
2. Σν έξγν πξέπεη λα βάθεηαη εμσηεξηθά θάζε δέθα ρξόληα. Αθήλεηαη ζηελ θξίζε ηνπ θπξίνπ ηνπ 
έξγνπ ην ελδερόκελν ζπρλόηεξεο βαθήο αλ, ιόγσ ηεο ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, δηαπηζησζεί 
όηη είλαη αλαγθαίν. 
3. Οη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα επηζεσξνύληαη θαη λα ζπληεξνύληαη θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα. 

3.1 Οη αλειθπζηήξεο ζα ζπληεξνύληαη κηα θνξά ηνλ κήλα. 
3.2 Οη εγθαηαζηάζεηο απνρέηεπζεο κηα θνξά ην ρξόλν, θαηά ηνλ κήλα επηέκβξην. 
3.3 Οη εγθαηαζηάζεηο ύδξεπζεο δύν θνξέο ην ρξόλν, ηνπο κήλεο Μάξηην θαη επηέκβξην. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηα θαδαλάθηα ησλ ρώξσλ πγηεηλήο, γηα ιόγνπο 
πεξηνξηζκνύ ησλ δηαξξνώλ θαη απνθπγήο ζπαηάιεο λεξνύ. 

3.4 Οη θαπζηήξεο πξέπεη λα ζπληεξνύληαη θάζε Απξίιην. 
3.5 Οη βιάβεο πνπ ηπρόλ δηαπηζηώλνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα απνθαζίζηαληαη άκεζα 

από ηνλ ζπληεξεηή ή άιιν εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν.     
 
 
     
 
 

                                                                                                 
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2017                      ΜΔΗΝΗ, 28.03.2017                ΜΔΗΝΗ, 28.03.2017 
  ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ                            ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ                         ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ Γ/ΝΗ 
   ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 
 
 
 
     ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΜΑΚΡΗ            ΓΔΩΡΓΙΑ ΚΟΤΡΟΤΠΗ             ΚΑΡΑΜΠΔΣΟ ΑΝΓΡΔΑ 
     ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ         ΑΡΥΙΣΔΚΣΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ              ΠΔ6 ΜΔ Α’ ΒΑΘΜΟ 

 

 


		2022-09-09T15:10:26+0300
	GEORGIA KARASTATHI




