
 
 

 
ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 

               

  

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ  
ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ  
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 
ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ 
 ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ K.M. 

 
 

ΔΡΓΟ: «Δπιζκεςή και ζςνηήπηζη 
κηιπίος ηος Πεπιθεπειακοω 
Δπγαζηηπίος Καβάλαρ», ηηρ 
Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ 
Μακεδονίαρ-Θπάκηρ, 
πποχπολογιζμοω 72.900,00 
Δςπϊ. 

   
   



  NET OIK  - ΔΚΓΟΗ 3.0 1 /32 

 
 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 
  

 
 

1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 
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 ινηπσλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ, ζχκθσλα κε ηελ 
Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
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1.3.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη 
αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ 
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο 
Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, 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. 

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)  Οηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί 
απφ ην Γεκφζην 

(β)  Οηαλ 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 Δξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα 

κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο 
ινπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή 
Τπνρξεψζεσλ ηνπ Δξγνπ. 
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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 Δξγνπ), ε 
απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Δξγν.  

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

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

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

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

αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θιπ.),  
(γ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ 

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

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

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

 
1.3.14 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 

αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, 
εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε 
ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο 
(φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην 
αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ. 
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Δπίζεο νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα 
ζεκέιηα, πςειφο νξηδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο 
Ωθειείαο [ΟΚΩ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ 
Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη 
Τγείαο ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ). 

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.23 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα 
εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 
ζθπξνδεκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θιπ. 
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1.3.24 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο 
αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο 
αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

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

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

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

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

 
  
1.4 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ 

Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν 
πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο 
δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, 
αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα 
ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην 
πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

 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 Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ 

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

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

2.1.3 Η πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε 
εξγαζίαο, επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, 
επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ 
Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην. 
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2.1.4 Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο 
θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ησλ 
παξαθάησ ΔΙΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ.  

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

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

 
2.2 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

 

2.2.1  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ  
 

Καηάηαξη εδαθϊν υρ ππορ ηην εκζκατιμψηηηα 
 

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

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

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

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

 
2.2.2  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. 
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- Υεηξνιαβή (γξπιφρεξν) γηα ζηξεπηφ παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα 
ζηεξέσζεο (κέζα), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη αληίθξηζκα ζην 
πιαίζην ή ζην άιιν θχιιν (δίθπιιν παξάζπξν). 

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

Κλειδαπιέρ - διαηάξειρ αζθάλιζηρ 

- Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο 

- Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο  

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

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

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

Μησανιζμοί λειηοςπγίαρ και επαναθοπάρ θςπϊν 

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

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

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

- Αλαζηνιείο (stoppers) 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ 

- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ 

- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ 

- Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι 

- χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο 

- Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα) 

- Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ 

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

- Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ 

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

 
Η πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο "πεξί Γεκνζίσλ 
Δξγσλ"δηαηάμεηο, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ, ε δε ηνπνζέηεζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θάζε είδνπο 
θνπθψκαηνο. 

 
 

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

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

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

 
Οη ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ 
αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν 
εξγαζίαο κέρξη 5,0 m. Οη ηηκέο γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ εθηεινχληαη ζε χςνο 
κεγαιχηεξν, θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία 
έρνπλ εθαξκνγή φηαλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ.  
 
ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ 
ρξσκάησλ, νη δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα 
θηλεηά ηθξηψκαηα ηα νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ηνπ αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ε εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο 
ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ θιπ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη ή 
επηβάιιεηαη. 

 
Όηαλ πξφθεηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ 
νινθιήξνπ, ε επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην 
γηλφκελν ηεο απιήο ζπκβαηηθήο επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο (βάζεη 
ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ ηεηξάμπινπ ή ηξίμπινπ) ή ηεο 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 ξνιιψλ 

ε) ζηδεξέληα 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 
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α/α Δίδορ ςνηελεζηήρ 

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

 

3,70 

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

 

2,60 

6. ηδεξέληεο ζχξεο : 

α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα 

β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο 

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

δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά : 

α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα 

β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα 

γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά : 

α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

 

1,00 

1,50 

9. Θεξκαληηθά ζψκαηα : 

Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ 
Πηλάθσλ ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο 
ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ 

 

 
 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΗΚΑ  

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

 
ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Πεληέιεο Λεπθφ 

2 Κνθθηλαξά Σεθξφλ 

3 Κνδάλεο Λεπθφ 

4 Αγ. Μαξίλαο Λεπθφ ζπλεθψδεο 

5 Καπαλδξηηίνπ Κηηξηλσπφ 

6 Μαξαζψλα Γθξί 

7 Νάμνπ Λεπθφ 

8 Αιηβεξίνπ Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

9 Μαξαζψλα Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

10 Βέξνηαο Λεπθφ 

11 Θάζνπ Λεπθφ 

12 Πειίνπ Λεπθφ 

 
ΚΛΗΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Δξέηξηαο Δξπζξφηεθξν 

2 Ακαξχλζνπ Δξπζξφηεθξν 

3 Γνκβξατλεο Θεβψλ Μπεδ 

4 Γνκβξατλεο Θεβψλ Κίηξηλν 

5 Γνκβξατλεο Θεβψλ Δξπζξφ 

6 ηχξσλ Πξάζηλν 

7 Λάξηζαο Πξάζηλν 
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8 Ισαλλίλσλ Μπεδ 

9 Φαξζάισλ Γθξη 

10 Ύδξαο Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν 

11 Γηνλχζνπ Υηνλφιεπθν 

 
ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΚΛΗΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο  

 

1 Ισαλλίλσλ Ρνδφρξνπλ 

2 Υίνπ Σεθξφ 

3 Υίνπ Κίηξηλν 

4 Σήλνπ Πξάζηλν 

5 Ρφδνπ Μπεδ 

6 Αγίνπ Πέηξνπ Μαχξν 

7 Βπηίλαο Μαχξν 

8 Μάλεο Δξπζξφ 

9 Ναππιίνπ Δξπζξφ 

10 Ναππιίνπ Κίηξηλν 

11 Μπηηιήλεο Δξπζξφ πνιχρξσκν 

12 Σξίπνιεο Γθξη κε ιεπθέο θέηεο 

13 αιακίλαο Γθξη ή πνιχρξσκν 

14 Αξάρσβαο θαθέ 

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

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

ηζηκέλην. 
 

2.2.5.  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 αιινπκηλίνπ, κε ην άξζξν 
78.34 θαη ζηελ πεξίπησζε κε επίπεδεο κε ην άξζξν 78.35. ηελ 
πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδαο δηαθνξεηηθνχ πάρνπο απφ ην 
πξνβιεπφκελν ζηα παξαπάλσ άξζξα 78.34 θαη 78.35, νη ηηκέο 
πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ άξζξνπ 61.30. 
 

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

 - απφζηαζε < 5 km 0.28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Με παπαηεηαμένη αναμονή θοπηοεκθψπηυζηρ 
(αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, 
κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο) 

  

 - απφζηαζε < 5 km 0,22  

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,18   

Δκηψρ πψλευρ   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   
 

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

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

 

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

3
 θάζε εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 

 

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

 

Β. ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε 
[**] παξαηίζεηαη ε ηηκή πνπ αλαινγεί ζηελ θαζαξή εξγαζία (θαηνύξα) 
θαη ηα βνεζεηηθά πιηθά. Οηαλ δηαθνξνπνηνύληαη ηα πνηνηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηωλ θπξίωλ ελζωκαηνπκέλωλ πιηθώλ, έλαληη απηώλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζην Πεξηγξαθηθό Αξζξν, ε Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα 
πξνζαξκόδεη αλάινγα ηηο ηηκέο εθαξκνγήο (πεξηπηώζεηο μπιείαο, 
θαξακηθώλ πιαθηδίωλ θαη καξκάξωλ δηαθόξωλ θαηεγνξηώλ θαη 
πνηνηήηωλ). 
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1) ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η/Μ ΔΡΓΑΙΩΝ 

 Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη εηο  κνλάδαο  πιήξσο  θαη εληέρλσο  
πεξαησκέλαο  θαη  ηζρχνπλ  εληαίσο δη φιαο ηαο εθηειεζζεζνκέλαο εξγαζίαο ελ ηε πεξηνρή 
ηνπ ππ φςηλ έξγνπ αλεμαξηήησο ηεο ζέζεσο  θαη  ηεο εθηάζεσο απηψλ. Δηο ηαχηελ 
πεξηιακβάλνληαη άπαζαη αη απαηηνχκελαη δαπάλαη δηα  ηελ  πιήξε  θαη  έληερλνλ  εθηέιεζηλ 
ησλ εξγαζηψλ ηνπ ελ επηθεθαιίδη έξγνπ ζπκθψλσο πξνο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαη  ησλ  
ινηπψλ  ηεπρψλ  θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο.  
 2) Γηα πάζαλ ελ γέλεη δαπάλε κε ξεηψο θαηνλνκαδνκέλελ αιιά απαξαίηεηνλ δηα  ηελ  
πιήξε  θαη  έληερλνλ  εθηέιεζηλ ηεο ζρεηηθήο εξγαζίαο,  νπδεκία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζηο 
δχλαηαη λα ζεκειησζεί ζρέζηλ έρνπζα πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζηλ ησλ 
ρξεζηκνπνηνπκέλσλ κεραλεκάησλ σο θαη ηελ  εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ 
πξνζσπηθνχ.  
 3) Δηδηθψηεξνλ  εηο  ηαο  ηηκάο  ηνπ  ηηκνινγίνπ  πεξηιακβάλνληαη  αη αθφινπζνη 
δαπάλαη:  

 α) πξνκεζείαο,  κεηαθνξάο, απνζεθεχζεσο, θπιάμεσο, επεμεξγαζίαο θαη πξνζεγγίζεσο 
απάλησλ αλεμαηξέησο ησλ αλαγθαηνχλησλ δηα  ηα  έξγα  πιηθψλ κεζ   απαζψλ   ησλ   
απαηηνπκέλσλ   θνξηνεθθνξηψζεσλ  θαη  πάζεο  θχζεσο δηαθηλήζεσλ  κέρξη  ηεο   
πιήξνπο   απηψλ   ελζσκαηψζεσο. 

 β) κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, εκεξαξγηψλ, επηβαξχζεσο ιφγσ ππεξσξηαθήο εξγαζίαο  θαηά 
Κπξηαθάο,  ενξηάο,  ππεξσξηψλ,  αζθαιίζεσο, δψξσλ ενξηψλ θ.ι.π.  ηνπ πάζεο θχζεσο 
εηδηθεπκέλνπ  θαη  κε  πξνζσπηθνχ  εξγνηαμίσλ, κεραλεκάησλ ζπλεξγείσλ,  εξγνδεγψλ, 
ζεκεησηψλ,  επηζηαηψλ θ.ι.π. 

 γ)   Οη   δαπάλεο   ιεηηνπξγίαο   ησλ  απαηηνπκέλσλ  δηα  ηα  έξγα κεραλεκάησλ,  ήηνη  ηα  
κηζζψκαηα  απηψλ,  ε  απνζήθεπζηο, θχιαμηο  θαη αζθάιηζηο,  ε ιφγσ απνζβέζεσο 
επηβάξπλζηο, ε επηζθεπή θαη ζπληήξεζηο, αη εμ νηαζδήπνηε αηηίαο εκεξαξγίαη,  ε 
παξαιαβή,  κεηαθνξά  επί  ηφπνπ  θαη επηζηξνθή,  αη  άγνλνη κεηαθηλήζεηο,  ηα 
απαηηνχκελα θαχζηκα,  ιηπαληηθά θ.ι.π. 

 δ) Οη δαπάλεο  θαζπζηεξήζεσο  εμ  εξγνηαμηαθψλ  δπζρεξεηψλ  ιφγσ παξνπζίαο  
αγσγψλ  θνηλήο  σθειείαο  ή παξεκβάζεσο ησλ Οξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο ιφγσ ησλ 
πθηζηακέλσλ ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο  θαη  ησλ  εθ  ηνχησλ δεκηνπξγνπκέλσλ  
θπισκκάησλ  θαη  δπζρεξεηψλ  σο θαη κεησκέλεο απνδφζεσο κεραλεκάησλ θαη 
εξγαηνηερληηψλ. 

 ε)  Οη  δαπάλεο εθ ηεο θαζπζηεξήζεσο θαη εθ πξνζζέησλ εξγαζηψλ θαη ηπρφλ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ αζθαιείαο πξνο εθηέιεζηλ  ηνπ  φινπ  έξγνπ, παξαθσιχζεσο  
ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο ησλ δηαθφξσλ νρεκάησλ θ.ι.π.  κέζσλ κεηαθηλήζεσο θαη ηεο 
θπθινθνξίαο  ελ  γέλεη. 

 ζη)Οη  δαπάλεο  ησλ  ηπρφλ  απαηηνπκέλσλ  πξνο  απνθαηάζηαζηλ  ηεο θπθινθνξίαο 
πεδψλ,  πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ ησλ ζθακάησλ εχξνπο κηθξνηέξνπ ησλ 4,νν κ. 

 δ)  Οη  δαπάλεο  μπιίλσλ  ή  κεηαιιηθψλ  εκπνδίσλ θηλεηψλ ή κε, νη δαπάλεο κεηαθνξάο, 
πξνζεγγίζεσο,  απνκαθξχλζεσο ζηδεξψλ θχιισλ ιακαξίλεο πξνο   θάιπςηλ   
ζθακάησλ,   ηάθξσλ  θιπ.   φπνπ  ηνχην  απαηηείηαη  δηα  θπθινθνξηαθνχο ιφγνπο σο θαη 
μπιίλσλ θξαγκάησλ αληηζηεξίμεσο ρσκάησλ. 

 ε)  Οη δαπάλεο εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ δνθηκψλ φπνπ νχηαη απαηηνχληαη ζπκθψλσο 
πξνο ηα νηθεία άξζξα  ηνπ  παξφληνο  ηηκνινγίνπ  ηεο  ζπγγξαθήο  ππνρξεψζεσλ  θαη  
ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 ζ) Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ραξάμεσλ,  παζζαιψζεσλ, ρσξνζηαζκίζεσλ, ιήςεσο 
δηαηνκψλ,  εγθαηαζηάζεσο πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ, δηα  ηελ  αθξηβή εθηέιεζε  ηνπ έξγνπ,  
θαηακεηξήζεσλ θαη επηκεηξήζεσλ ελ γέλεη,  ζχληαμεο ζρεδίσλ, γηα πιήξε θάθειιν 
έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θηηξηαθψλ έξγσλ,ελεξγεηψλ γηα ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ απφ 
ΓΔΗ, ΟΣΔ, Γ/λζε Γαζψλ, Τπεξεζίεο  ΤΠΔΥΩΓΔ.  

 η) Οη δαπάλεο ζεκάλζεσο θαηά ηα ηζρχνληα θαη  ηηο  ππνδείμεηο  ηεο Τπεξεζίαο  πξνο  
δηαζθάιηζηλ  ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη απφ παληφο θηλδχλνπ.     

 4) Σν πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ  φπεξ  πεξηέρεη  ηηο  δαπάλεο  εξγαιείσλ, επηζθαιψλ 
εμφδσλ θαη ηαο παληφο είδνπο θξαηήζεηο, θφξνπο, ραξηφζεκα, ηέιε δαζκνχο, δηθαηψκαηα, 
αζθάιηζηξα θ.ι.π. σο επίζεο θαη ην εξγνιαβηθφ φθεινο δελ πεξηέρεηαη εηο ηαο ηηκάο ηνπ 
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παξφληνο ηηκνινγίνπ αιιά πξνζηίζεηαη εηο ηελ ζπλνιηθή δαπάλε ησλ πηζηνπνηνπκέλσλ 
εθάζηνηε εξγαζηψλ.  
 Δθ  ησλ  αλαθεξνκέλσλ ηηκψλ ελ ησ ηηκνινγίσ ηζρχνπλ θαη αη ηηκαί νη κε 
ζπκπεξηιακβαλφκελαη ελ ησ πξνππνινγηζκψ ηεο κειέηεο.   
 

 
     ΒΑΗΚΔ ΣΗΜΔ  
  
Α) ΒΑΗΚΔ ΣΗΜΔ ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΧΝ  
 Δθ  ηνπ  πξαθηηθνχ θαζνξηζκνχ ηηκψλ εκεξνκηζζίσλ θαη πιηθψλ ηνπ Α' εμακήλνπ, 
έηνπο 1998 ηεο εηδηθήο επηηξνπήο  δηαθπκάλζεσο, δηαπηζηψζεσο ηηκψλ  (ηεο πξνζαπμήζεσο 
ιφγσ ΙΚΑ, δψξνπ ενξηψλ θιπ) νξηδνκέλεο εηο 73,71% 
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ΟΜΑΓΑ  Α – ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 
 
 
 
 

 10.  ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΧΔΗ - ΜΔΣΑΦΟΡΔ  
  

 
 
 

  
 Τα άξζξα ηνπ παξόληνο θεθαιαίνπ έρνπλ εθαξκνγή κόλνλ γηα ηηο κεηαθνξέο πιηθώλ (θαη 

όρη ηωλ πξνϊόληωλ εθζθαθώλ, νη νπνίεο ξπζκίδνληαη ζηα αληίζηνηρα απηώλ θεθάιαηα) ζε 
πεξηπηώζεηο δπζπξνζίηωλ θαη εηδηθώλ έξγωλ.  

 Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο απαηηείηαη πιήξεο ηεθκεξίωζε ζε επίπεδν Μειέηεο.  

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

 

 
ΑΡΘΡΟ 1 
10.01 Φνξηνεθθφξησζε πιηθψλ επί απηνθηλήηνπ ή ζε δψα. 

 

Φνξηνεθθφξησζε πεηξσδψλ πιηθψλ θαη παξεκθεξψλ, δειαδή αξγψλ ιίζσλ 
γεληθά, ζθχξσλ, ραιίθσλ, άκκνπ, ακκνραιίθνπ, αζβέζηνπ ζε βψινπο, ζεξατθήο 
γεο, θίζζεξεο θαη ζθσξηψλ, επί νπνηνπδήπνηε ηξνρνθφξνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ή 
δψνπ. 
 

Σηκή αλά ηφλν (ton) 
 
10.01.01 Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-1101 
 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 13,50 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 
ΑΡΘΡΟ 2 
10.07  Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην  
 

Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο. 
 

Σηκή αλά ηνλνρηιηφκεηξν (ton.km) 
 

10.07.01  δηα κέζνπ νδψλ θαιήο βαηφηεηαο 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-1136 
 

Δπί νδνχ επηηξέπνπζαο ηαρχηεηα άλσ ησλ 40 km/h 
 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 0,35 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 
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 22. ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ  
 

 
 
 

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

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

22.61 θαη 22.62 απνδεκηψλνληαη νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ φηαλ γίλνληαη 
κεκνλσκέλα θαη δηαηεξείηαη ην ζηνηρείν ην νπνίν ζπλήζσο επηθαιχπηνπλ (ηνίρνο, πιάθα, 
ππνζηχισκα, νξνθή, δάπεδν θιπ).  

 
 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. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 3 
22.21  Καζαίξεζε επηζηξψζεσλ ηνίρσλ παληφο ηχπνπ  

 

Καζαίξεζε πιαθηδίσλ ηνίρσλ παληφο ηχπνπ (πνξζειάλεο, θεξακεηθψλ θιπ), 
θαζψο θαη πιαθψλ καξκάξνπ νπνηνπδήπνηε πάρνπο, κε ην θνλίακα ζηξψζεσο 
απηψλ, ζε νπνηνδήπνηε χςνο. πκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ησλ απαηηνπκέλσλ 
ηθξησκάησλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε.  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

22.21.02 Με πξνζνρή, γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ ζε πνζνζηφ > 50%  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2239 
 

πκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αθεξαίσλ ρξεζίκσλ πιαθψλ 
απφ ην θνλίακα θαη ε απφζεζή ηνπο ζε θαλνληθά ζρήκαηα. 
 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 7,80 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΠΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 
ΑΡΘΡΟ 4 
22.23  Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2252  
 

Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ (αζβεζηνθνληακάησλ, αζβεζηνηζηκεληνθνληακάησλ, 
καξκαξνθνληακάησλ, αζβεζηνηζηκεληνκαξκαξνθνληακάησλ, ηζηκεληνθνληακάησλ 
θαη ζεξατθνθνληακάησλ), νπνηνπδήπνηε πάρνπο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην 
έδαθνο εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ θαη ε 
ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε. (ηππηθφο φγθνο αρξήζησλ 0,03 
m3/m2), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-01-01 "Καζαίξεζε 
επηρξηζκάησλ ηνηρνπνηίαο". 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο.  
 

 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 5,60 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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ΑΡΘΡΟ 5 
22.30 Γηάλνημε νπψλ, θσιεψλ, ή αλνηγκάησλ ζε πιηλζνδνκέο  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2261.Α  
 

Γηάλνημε νπήο, θσιηάο ή δηακφξθσζε αλνίγκαηνο (ζχξαο, παξαζχξνπ θιπ) ζε 
νπηνπιηλζνδνκέο νπνηνπδήπνηε πάρνπο θαη ηχπνπ, κε ή ρσξίο επίρξηζκα, ζε 
νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο 
απαηηνχκελα ηθξηψκαηα ή πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο, ε εξγαζία κφξθσζεο ησλ 
παξεηψλ ηεο νπήο ή ησλ παξαζηάδσλ (ιακπάδσλ) ηνπ αλνίγκαηνο θαη ε 
ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζηηο ζέζεηο θνξηψζεσο.  
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
22.30.08  Γηα αλνίγκαηα επηθαλείαο άλσ ησλ 2,00 m2 θαη έσο 2,50 m2  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2264.1Γ 
 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 39,00 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΔΤΡΧ 

 
ΑΡΘΡΟ 6 
22.45 Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ θνπθσκάησλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2275  
 

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

 

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

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 16,80 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΔΚΑΔΞΗ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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ΟΜΑΓΑ  Β – ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
 
 
 

 53. ΞΤΛΗΝΑ ΓΑΠΔΓΑ  
 

 
Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 53 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη 
αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

 
 

α)  Η θαηαζθεπή ςεπδνπαηψκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ησλ άξζξσλ 
φηαλ απηφ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ. Δάλ δελ 
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε, ην ςεπδνπάησκα ζα απνηειείηαη:: 

-  απφ ζαλίδεο απφ πγηή ιεπθή μπιεία πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 13 mm, πιάηνπο 
έσο 200 mm θαη πγξαζία κηθξφηεξε απφ 10%  

-  απφ ισξίδεο δαπέδσλ πνπ δελ πιεξνχλ ηα πνηνηηθά θξηηήξηα απνδνρήο 
πξνο ηνπνζέηεζε  

- απφ κνξηνζαλίδεο πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 13 mm κε πγξαζία κηθξφηεξε απφ 
10%. 

 

β)  ηελ ηηκή ησλ άξζξσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ε θαηαζθεπή ησλ 
δηαηάμεσλ αεξηζκνχ ηνπ θαδξνληαξίζκαηνο (αξκφο κεηαμχ ησλ ισξίδσλ 
δαπέδνπ θαη ηνπ ςεπδνζνβαηεπηνχ). 

 

γ)  Η ελδερφκελε θαηαζθεπή ζηξψζεσο γαξκπηινκσζαΙθνχ, ζηξψζεσο ζηεγλήο 
άκκνπ, ζηξψζεσο απνκφλσζεο πγξαζίαο,  θξάγκαηνο πδξαηκψλ, ζηξψζεο 
δηαθνπήο θηππνγελνχο ζνξχβνπ ή ζεξκνκνλσηηθήο ζηξψζεο, ηηκνινγνχληαη 
ηδηαίηεξα, εθηφο άλ ζηελ πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή κνλάδαο. 

 

δ)  Η μπιεία ησλ ισξίδσλ δαπέδνπ ζα είλαη πξψηεο δηαινγήο κε ηα παξαθάησ 
ραξαθηεξηζηηθά: 

δ1)  Τγξαζία μπιείαο 

o ηχπνπ νπεδίαο, θαζηαληάο θαη πεχθεο κεζνγείνπ, 
ειάηεο θαη εξπζξνειάηεο  9-15% 

o δξπφο  7-13% 
o θνιιεηέο ισξίδεο  7-11%   

δ2)  Αλνρέο ησλ δηαζηάζεσλ: 

o πάρνπο  - 0,5 mm έσο + 0,1 mm  
o πιάηνπο  ± 0,7%  
o κήθνπο  ± 0,2 mm 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

53.50  νβαηεπηά πιάηνπο 5 έσο 8 cm, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 12 mm 
 

νβαηεπηά απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο πιάηνπο 5 έσο 8 cm, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 
12 mm θαη κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 2,00 m, πιήξσο θαηεξγαζκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα 
κε αηζαιφπξνθεο ή UPAT θαη μπιφβηδεο αλά 0,80 m θαη νπσζδήπνηε ζηηο 
ζπλδέζεηο ησλ πεξηζσξίσλ θαη ζε θάζε πιεπξά ησλ γσληψλ (θαιχπηνληαη κε 
ζηφθν ζηελ απφρξσζε ηνπ μχινπ), κε ηα ςεπδνζνβαηεπηά πνπ ηνπνζεηνχληαη 
ζηνλ αλεπίρξηζην ηνίρν, ηηο εγθνπέο-αξκνχο αεξηζκνχ θαη ηα εηδηθά πξνο ηνχην 
ζνβαηεπηά κε αλνμείδσηε ζίηα γηα ηε δεκηνπξγία δηαθέλνπ αεξηζκνχ (ζηηο 
απαηηνχκελεο ζέζεηο), πιήξσο ηνπνζεηεκέλα. 
 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) 
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53.50.01 Απφ μπιεία ηχπνπ Ρνπκαλίαο 

  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5351  
 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 5,60 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 
 

 

 54.  ΠΟΡΣΔ - ΠΑΡΑΘΤΡΑ - ΤΑΛΟΣΑΗΑ ΑΠΟ ΞΤΛΔΗΑ  
 

 
 

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

 

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

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

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

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

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

- Οη ζχλδέζκνη αθακςίαο γηα ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ 
κέρξη ηε πήμε ησλ θνληακάησλ ζηήξημεο, 

- Σα πεξηζψξηα (πεξβάδηα) δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 12x50 mm, ή 
εκηθπθιηθφ αξκνθάιππηξν δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 2,5x2,5 mm (εθηφο αλ 
νξίδνληαη κεγαιχηεξα ζηα επηκέξνπο άζξα), 

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

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

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

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

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

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

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

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

γ) Οη ηηκέο κνλάδαο (Σ1) ησλ άξζξσλ ηζρχνπλ θαη γηα κεηαβνιέο ησλ 
δηαζηάζεσλ ηεο βαζηθήο δνκηθήο μπιείαο ηνπ θνπθψκαηνο κέρξη 10%. Πέξαλ 



  NET OIK  - ΔΚΓΟΗ 3.0 19 /32 

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. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

54.46 Θχξεο μχιηλεο πξεζζαξηζηέο 
 

 Καηαζθεπή πξεζζαξηζηήο ζχξαο απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-01-00 "Ξχιηλα θνπθψκαηα", Θπξφθπιια κνλφθπιια 
ή δίθπιια, πξεζζαξηζηά, απφ μπιεία ιεπθή θαη θφληξα πιαθέ πάρνπο 5 mm, 
ζπλνιηθνχ πάρνπο ζπξνθχιινπ 5 cm, απνηεινχκελα απφ πιαίζην (ηειάξν) θαη 
ζθειεηφ θπςεισηφ απφ περάθηα ιεπθήο μπιείαο, επέλδπζε πξεζζαξηζηή κε 
θφληξα πιαθέ θαη ζηηο δχν φςεηο, θαη πεξηζψξηα απφ περάθηα ζθιεξήο μπιείαο 
(νμηάο, δξπφο, θαζηαληάο) ζρήκαηνο «π» πεξηκεηξηθά ηνπ θχιινπ ηεο ζχξαο γηα 
ηελ πξνζηαζία ησλ άθξσλ ηεο θνξκάηθαο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη γεληθά 
μπιεία, θφληξα πιαθέ, πιηθά ζχλδεζεο, ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη 
θχιιν αινπκηλίνπ γηα ιαζπσηήξα θαη πιήξεο εξγαζία θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο 
θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ζχξαο. 

 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  
 

54.46.01.ΥΔΣ Με θάζζα δξνκηθή, πιάηνπο έσο 13 cm 
 

  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5446.1  
 

 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 250,00 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΧ  

 
ΑΡΘΡΟ 9 

54.90 Ξχιηλεο ςεπηφθαζζεο ηνίρσλ 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5446.1 
 

 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ςεπηνθαζζψλ απφ ιεπθή μπιεία.  
 

 Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  
 

54.90.01 Γξνκηθψλ ηνίρσλ 
 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 11,00 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΝΣΔΚΑ ΔΤΡΧ  

   
 

61.  ΗΓΖΡΟΤΡΓΗΚΑ ΓΗΑΦΟΡΑ  
 

  
 
 Γηα ηηο εξγαζίεο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 61 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚέρνπλ 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 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),  
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- 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. 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

61.12  Γσληφθξαλα πξνζηαζίαο αθκψλ ηνηρνπεηαζκάησλ απφ γπςνζαλίδεο 
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6116 
 

 Γσληφθξαλα απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 1,00 mm, θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλε, δηαηνκήο 30x30 mm, ηνπνζεηνχκελα γηα πξνζηαζία ησλ 
θαηαθφξπθσλ αθκψλ γσληψλ ηνηρνπεηαζκάησλ, ζηεξενχκελα κε γαιβαληζκέλεο 
βίδεο, ζηνλ κεηαιιηθφ ζθειεηφ ηνπ ηνηρνπεηάζκαηνο.  

 

 Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  
  

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 3,90 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΣΡΗΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

61.31  Μεηαιιηθφο ζθειεηφο ηνηρνπεηάζκαηνο 
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 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 κνξθνζηδήξνπ ή δηαηνκέο 
ζηξαληδαξηζηήο ιακαξίλαο (ζηξσηήξεο, νξζνζηάηεο, θιπ), ζηεξεσκέλεο κε 
γαιβαληζκέλα εθηνλνχκελα ή ρεκηθά βχζκαηα θαη γεληθά κνξθνζίδεξνο, 
ζηξαηδαξηζηέο δηαηνκέο, βχζκαηα, ζχλδεζκνη θαη κηθξνυιηθά θαζψο θαη εξγαζία 
πιήξνπο θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξεψζεο. 

 

 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 
 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 2,80 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΤΟ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 
 
 

 62.  ΗΓΖΡΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ ΚΟΗΝΑ - ΓΚΑΡΑΕΟΠΟΡΣΔ  
 

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

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

- ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ. 
  

Όηαλ κεηαβάιινληαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ 
ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ, ζηε πεξίπησζε πνπ ε ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κε 
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βάζε ηε κνλάδα κήθνπο ή ηελ επηθάλεηα, ε ηηκή αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηελ 
αλαινγία ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο θαη παιαηάο θαηαζθεπήο. 
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62.38  Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά πηπζζφκελα γηά ζχξεο θαη παξάζπξα 
 
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6238  
  

 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ πηπζζφκελσλ πξνπεηαζκάησλ 
(θπζαξκφληθεο), νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, κε θαηαθφξπθα ζηνηρεία απφ 
δεχγε ξάβδσλ δηαηνκήο Π 15/10/3 mm κε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε (φηαλ ην 
πξνπέηαζκα είλαη θιεηζηφ) 11 - 13 cm, κε ιάκεο ςαιηδηψλ δηαηνκήο 15x5 mm 
ζπλδεφκελεο κεηαμχ ηνπο κε πείξνπο Φ 6 mm, κε άλσ θαη θάησ νδεγνχο απφ 
ξάβδν δηαηνκήο I ησλ 45 mm.  

 

 πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο πιηθά, εμαξηήκαηα αλαδίπισζεο ησλ 
θχιισλ ζηνπο ιακπάδεο, νη θιεηδαξηέο αζθαιείαο, ρξσκαηηζκφο κε δχν 
ζηξψζεηο αληηζθσξηαθήο βαθήο ςεπδαξγχξνπ θαη ε εξγαζία θαηαζθεπήο θαη 
ηνπνζέηεζεο. 

  

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθάλεηαο κεηαμχ αθξαίσλ νξζνζηαηψλ θαη 
νξηδνληίσλ νδεγψλ 

 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 123,00 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΑ ΔΤΡΧ  
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62.45  Πξνπέηαζκα αζθαιείαο ειεθηξνθίλεην 
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 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  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 255,00 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ  

 
 

 65.  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ  
 

 
 

 Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 65 ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ 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%.  
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β) Σα ειάρηζηα πάρε επίζηξσζεο αλνδίσζεο ζα είλαη:  

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

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

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

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

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

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

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

δ5) Η ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη αλνδίσζε ησλ πξνθίι ηνπ αινπκηλίνπ, 
εθηφο άλ ξεηά αλαθέξεηαη ζην άξζξν φηη ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα. Σν 
ρξψκα ηεο βαθήο ησλ αινπκηλνθαηαζθεπψλ ζα επηιεγεί απφ ηελ 
Τπεξεζία.  

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

 
 
ΑΡΘΡΟ 14 

65.02  Ταιφζπξεο αινπκηλίνπ αλνηγφκελεο 
 

 Ταιφζπξεο απφ αινπκίλην, αλνηγφκελεο κε κεληεζέδεο, νπνπνησλδήπνηε 
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  
65.02.01.03 Ταιφζπξεο αλνηγφκελεο, δίθπιιεο, κε ζηαζεξφ θεγγίηε 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6504 
 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 145,00 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΚΑΣΟΝ ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ  

 
ΑΡΘΡΟ 15 

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". 
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 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

65.17.04 Ταινζηάζηα δίθπιια, κε ή ρσξίο ζηαζεξφ θεγγίηε, αλνηγφκέλα πεξί 
θαηαθφξπθν ή νξηδφληην άμνλα 

 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6522 
 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 190,00 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΚΑΣΟΝ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΔΤΡΧ  
 

 

 71.  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 νηθνδηθφ ραξηί. 
- Η δηακφξθσζε ηάθσλ δπγίζκαηνο, θαηαθνξχθσλ νδεγψλ, μχιηλσλ 

νδεγψλ νξηνζέηεζεο θελψλ θαη νξίσλ θιπ 

γ) ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη , εθηφο άλ αλαθέξεηαη ξεηά 
ζηελλ 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). 
 

ΑΡΘΡΟ 16 

71.22  Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7122  
 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 
2,5 cm, εηο ηξείο ζηξψζεηο, επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε 
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". 
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Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν 
κεραληθφ εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 14,00 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΔΚΑΣΔΔΡΑ ΔΤΡΧ  

 
 

 75.  ΛΟΗΠΑ ΜΑΡΜΑΡΗΚΑ  
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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  
 

Oη ηηκέο ηνπ παξόληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, 
ιεπθό, εμαηξεηηθήο πνηόηεηνο (extra) 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
 

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

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7534  
 

 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 95,00 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ  

 
 

 76.  ΤΑΛΟΤΡΓΗΚΑ  

ΑΡΘΡΟ 18 
76.27 Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7609.2 
 

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

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
 
76.27.02 Γηπινί παινπίλαθεο ζπλνιηθνχ πάρνπο 22 mm, (θξχζηαιιν 5 mm, 

θελφ 12 mm, θξχζηαιιν 5 mm)  

 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 54,00 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΠΔΝΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΧ  
 

 

 77.  ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ  
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Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ έρνπλ εθαξκνγή νη 
αθφινπζνη εηδηθνί φξνη: 
 
α)   ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα 

απαηηνχκελα κηθξνυιηθά γηα ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε 
πξφζζεησλ θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, δηαθφπηεο, 
θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία 
ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο (θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή 
εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ απφ ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςε 
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, θχιισλ 
λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 

 

β)  Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα 
θιπ), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη ζπλζήθεο 
ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη 
θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ παξαγσγφ.   

 

γ)  Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή 
εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ παξφληνο πνπ αθνξνχλ 
πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.  

 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο 
ηνπ Τιηθνχ (MSDS: Material Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν 
πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε 
κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο 
ηηκέο κνλάδαο.  

 
ΑΡΘΡΟ 19 
77.15  Πξνεηνηκαζία επηρξηζκέλσλ επηθαλεηψλ ηνίρσλ γηα ρξσκαηηζκνχο 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7735  
 

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

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

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 1,70 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΝΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 20 
77.80 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, 

αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. 
 

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

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

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

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 10,10 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΔΚΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
77.81 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο κε ρξψκαηα 

πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο.κε 
ζπαηνπιάξηζκα 

 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7786.1  
 

Υξσκαηηζκνί ζπαηνπιαξηζηνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο κε 
πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο 
βάζεσο ζε δπν δηαζηξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο ΔΣΔΠ 03-10-01-00 
"Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο", 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί 
επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ". 
 
Πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο, ζπαηνπιάξηζκα θαη δηάζηξσζε ρξψκαηνο πδαηηθήο 
δηαζπνξάο αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν 
ζηξψζεηο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ,ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 
  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

77.81.01 Δζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε αθξπιηθψλ ρξσκάησλ, αθξπιηθήο 
ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. 
 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 13,50 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΔΚΑΣΡΗΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 

 

 78.  ΓΗΑΚΟΜΖΔΗ - ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ  
 

 
ΑΡΘΡΟ 22 
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) 
 

78.05.04 Γπςνζαλίδεο αλζπγξέο, επίπεδεο, πάρνπο 12,5 mm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7809 
 
 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 15,50 
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ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 23 

78.05.13  Πξνζαχμεζε ηηκήο ησλ γπςνζαλίδσλ ησλ άξζξσλ 78.05.01 έσο 
78.05.12 ζε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο εηνίκσλ θχιισλ εκβαδνχ 
κηθξνηέξνπ απφ  0,72 m2 

 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7809 
  

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 1,10 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΝΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ 

 
 

 79. ΜΟΝΧΔΗ 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.  

(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 ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν 
πξνζσπηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο 
ηνπ Τιηθνχ (MSDS: Material Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν 
πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε 
κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο 
Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο 
ηηκέο κνλάδαο.  

 
ΑΡΘΡΟ 24 
79.40  Δπέλδπζε ηνίρσλ κε πιάθεο πεηξνβάκβαθα πάρνπο 50 mm 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7940  
 

Δπέλδπζε ηνίρσλ κε πιάθεο πεηξνβάκβαθα πάρνπο 50 mm, ππθλφηεηαο 50 
kg/m3, ζηεξεσκέλεο κε θαηάιιειε ήισζε επί ππάξρνληνο ζθειεηνπ, κε ηα πιηθά 
θαη κηθξνυιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο.  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 13,50 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΔΚΑΣΡΗΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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 ΟΜΑΓΑ Γ – ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 
 

ΑΡΘΡΟ 25 
 

ΑΣΖΔ Ν8982.8  Πξνβνιέαο αζχκκεηξεο δέζκεο εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ 250W  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο 
:  

ΗΛΜ 103  100,00%  

 
Πξνβνιέαο αζχκκεηξεο δέζκεο εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ κε ιακπηήξα Αινγφλνπ 
ζηεγαλφο (IP66) κε ζψκα απφ ρπηνπξεζζαξηζηφ αινπκίλην, θάιπκκα πάρνπο 
5mm απφ ζεξκναλζεθηηθφ θξχζηαιιν θαη αλνμείδσηα ζηεξίγκαηα, πιήξσο 
ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά θαη εξγαζίεο 
ηνπνζέηεζεο θαη δνθηκψλ, παξαδνηένο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.    
Σηκή αλά ηεκάρην. 

 
ΔΤΡΧ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ 252,98    
 ΟΛΟΓΡΑΦΧ ΓΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ  ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΟΚΣΧ  

ΛΔΠΣΑ  
  

       
 
 
     

ΑΡΘΡΟ 26  
 
ΑΣΖΔ 8732.1.3  σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο επζχο Γηακέηξνπ Φ 16mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο 
:  

ΗΛΜ 41  100,00%  

 
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή 
ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη 
κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  επζχο Γηακέηξνπ Φ 16mm  
Σηκή αλά κέηξν (m). 
 

ΔΤΡΧ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ 4,07    

 ΟΛΟΓΡΑΦΧ ΣΔΔΡΑ  ΚΑΗ ΔΠΣΑ  ΛΔΠΣΑ   

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 27 

 

ΑΣΖΔ 8732.2.3  σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο ζπηξάι Γηακέηξνπ Φ 16mm  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο 
:  

ΗΛΜ 41  100,00%  

 
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή 
ζσιήλαο κε ηα απαξαίηεηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζηα ή θακπχια θαη 
κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ.  ζπηξάι Γηακέηξνπ Φ 16mm  



  NET OIK  - ΔΚΓΟΗ 3.0 29 /32 

Σηκή αλά κέηξν (m). 
 
ΔΤΡΧ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ 4,05   

 ΟΛΟΓΡΑΦΧ ΣΔΔΡΑ  ΚΑΗ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ     

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 28 

 
ΑΣΖΔ Ν8840.1  Ηιεθηξηθφο πίλαθαο πιήξεο   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 

Ηιεθηξηθφο πίλαθαο πιήξεο ζχκθσλα κε ηα ζxέδηα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο κε φια 
ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, (αζθάιεηεο, δηαθφπηεο δηαξξνήο, κηθξναπηφκαηνπο, 
ρξνλνδηαθφπηεο θ.α φπσο εκθαλίδνληαη ζην κνλνγακκηθφ δηάγξακκα), θαιψδηα 
θιπ. ηελ εξγαζία εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, θαζψο θαη ηηο δνθηκέο γηα 
παξάδνζε ζε θαλνληθή θαη πιήξε ιεηηνπξγία    
Σηκή αλά ηεκάρην  
 

 
ΔΤΡΧ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ 452,91   
 ΟΛΟΓΡΑΦΧ ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ  ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΔΝΑ  

ΛΔΠΣΑ  
    

 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 29 

 

ΑΣΖΔ 8766.3.2  Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ηξηπνιηθφ Γηαηνκήο:3 Υ 2,5 mm2  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο 
:  

ΗΛΜ 46  100,00%  

 
Καιψδην ηχπνπ ΝΤM 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.  ηξηπνιηθφ 
Γηαηνκήο:3 Υ 2,5 mm2  
Σηκή αλά κέηξν (m). 

 
ΔΤΡΧ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ 5,66   
 ΟΛΟΓΡΑΦΧ ΠΔΝΣΔ  ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΔΞΗ  ΛΔΠΣΑ  
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ΑΡΘΡΟ 30 

 

ΑΣΖΔ Ν8768.1  Σειεθσληθφ θαιψδην UTP 100, CATEG. 5, 4 δεπγψλ  
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο 
:  

ΗΛΜ 48  100,00%  

 
Σειεθσληθφ θαιψδην UTP 100, CATEG. 5, δειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε 
πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ επη ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο γηα πιήξε θαη 
θαλνληθή ιεηηνπξγία.    
Σηκή αλά κέηξν (m). 

 
ΔΤΡΧ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ 11,10    

 ΟΛΟΓΡΑΦΧ ΔΝΓΔΚΑ  ΚΑΗ ΓΔΚΑ  ΛΔΠΣΑ      

 
 

ΑΡΘΡΟ 31 

ΑΣΖΔ Ν9500.3  Πξίδα VOICE/DATA ηχπνπ Rj45/CAT5, νθηψ επαθψλ   
 

Κσδ. αλαζεψξεζεο 
:  

ΗΛΜ 49  100,00%  

 
Πξίδα VOICE/DATA ηχπνπ Rj45/CAT5, νθηψ επαθψλ, δει. πξνκήζεηα θαη 
πξνζθφκηζε, κηθξνυιηθά, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε γηα παξάδνζε ζε πιήξε 
ιεηηνπξγεία    
Σηκή αλά ηεκάρην. 
 

 
ΔΤΡΧ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ 14,06   

 ΟΛΟΓΡΑΦΧ ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ  ΚΑΗ ΔΞΗ  ΛΔΠΣΑ      

ΑΡΘΡΟ 32 

ΑΣΖΔ: 8481 –  
Κσδ. Αλαζεψξεζεο    ΗΛΜ 26} 
 

   Θεξκαληηθά  ψκαηα  ραιχβδηλα  εγρψξηα, πνπ απνηεινχληαη απφ νζαδήπνηε  
ζηνηρεία  πιήξσο  εγθαηεζηεκέλα,  δειαδή ζηνηρεία,  ζηεξίγκαηα  ηνίρνπ  ή  
δαπέδνπ θαη κηθξνπιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία εγθαηαζηάζεσο. {1 Μ2} 
   Θεξκαληηθφ ψκα Υαιχβδηλν Σξίζηειν αμνληθνχ χςνπο 905 mm. 
Σηκή αλά η.κ. (m2) 
 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 23,30 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 
ΑΡΘΡΟ 33 

ΑΣΖΔ: 8445 –  
Κσδ. Αλαζεψξεζεο    ΗΛΜ 11} 
 

Ρπζκηζηηθή βαιβίδα ζεξκαληηθνχ  ζψκαηνο  δηακέηξνπ  1/2",  νξεηράιθηλε  
δηπιήο ξπζκίζεσο κε ρεηξνιαβή θαη  εζσηεξηθφ  καλδχα  πιήξσο ηνπνζεηεκέλε 
Σηκή αλά ηεκάρην 
 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 7,10 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΠΣΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ 
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ΑΡΘΡΟ 34 

ΑΣΖΔ: 8447 –  
Κσδ. Αλαζεψξεζεο    ΗΛΜ 11} 
 

   Βαιβίδα  εμαεξηζκνχ ζεξκαληηθψλ  ζσκάησλ,  νξεηράιθηλε,  επηληθεισκέλε  
δηακέηξνπ 1/4" πιήξσο ηνπνζεηεκέλε ζε εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζεξκάλζεσο ζε  
πψκα Θεξκαληηθνχ ζψκαηνο ή ζε ζσιήλα θ.ι.π. 
   πκπεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά ζπλδέζεσο, ζηεξεψζεσο θ.ι.π.  θαη  εξγαζία  
δηαλνίμεσο θαη ειηθνηνκήζεσο ηεο νπήο ζηεξίμεσο.  
Σηκή αλά ηεκάρην 
 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 4,50 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΣΔΔΡΑ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 35 

ΑΣΖΔ: 8473 –  
Κσδ. Αλαζεψξεζεο    ΗΛΜ 23} 
 

Κιεηζηφ δνρείν δηαζηνιήο κε κεκβξάλε ρσξεηηθφηεηαο 200lit πιήξεο κε ηα  
κηθξνπιηθά, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε,  εγθαηάζηαζε,  ζχλδεζε, ξχζκηζε  
θαη δνθηκέο, γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία 
Κιεηζηφ δνρείν δηαζηνιήο ρσξεηηθφηεηαο 200 lit 
 
Σηκή αλά ηεκάρην 
 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 493,00 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΣΡΗΑ ΔΤΡΧ 

 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 36 

ΑΣΖΔ: 8041 –  
Κσδ. Αλαζεψξεζεο    ΗΛΜ 4} 
 

Υαιθνζσιήλαο ηνπνζεηεκέλνο κε φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζπλδέζεσο, πιηθά ζηε- 
ξεψζεσο (απαγνξεχεηαη ε ζηεξέσζε κε ήινπο) θαη  ζπγθνιιήζεσο , δειαδή ρα- 
ιθνζσιήλαο , ζχλδεζκνη , ξαθφξ , θιπ. επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο εγθα- 
ηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο. 
Υαιθνζσιήλαο εμσηεξ. δηακέηξνπ 22 mm πάρνπο ηνηρψκαηνο 0.90 mm 
Σηκή αλά κέηξν (m). 
 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 6,30 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΔΞΗ ΔΤΡΧ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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ΑΡΘΡΟ 37 

ΑΣΖΔ: ΝΔΟ –  
Κσδ. Αλαζεψξεζεο    ΗΛΜ 28} 
 

πληήξεζε ιεβεηνζηαζίσλ, δειαδή ζπληήξεζε ιέβεηα, ζπληήξεζε θαπζηήξα, 
ζπληήξεζε θίιηξνπ πεηξειαίνπ, έιεγρνο δνρείνπ δηαζηνιήο, έιεγρνο απηφκαηνπ 
πιήξσζεο θαη έιεγρνο βαιβίδαο αζθαιείαο.  πληήξεζε ιεβεηνζηαζίσλ ζε 
θηίξηα πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ ππεξεζία. 
Σηκή αλά ηεκάρην. 
 

ΔΤΡΧ  ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ: 200,00 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ: ΓΗΑΚΟΗΑ ΔΤΡΧ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεζζαινλίθε, 08 Απξηιίνπ 2015 
 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 
 
 

Πνπγαξίδνπ Άλλα 
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο 

κε Γ' Βαζκφ 
 
 

ηαπξίδνπ Ναπζηθά 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο 

κε Σ' Βαζκφ 
 
 

Πνιπκελίδεο Παλαγηψηεο 
Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

κε Σ' Βαζκφ 

 
 
 
 

 

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ 
 

Γηα ηε Γηεπζύλνπζα Τπεξεζία 

Ο Αν. Πποφζηάμενορ ηος  
Σμήμαηορ Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ Κ.Μ. 

 
 

Αληψλεο ακαξάο  
ΠΔ Μεραληθψλ κε Γ  ́Βαζκφ 

 
ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ 

Με ηελ κε αξηζκ. πξση. νηθ. 27348/08.04.2015 Απφθαζε ηεο ∆/λζεο Σερληθνχ Διέγρνπ ηεο Α∆ΜΘ 
 
 


