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1 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

 
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, 
πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη 
ζηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο 
πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο 
ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο 
ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο 
απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε 
ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη 
ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή 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: 

1.1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, 
δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο 
Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ 
ηνπ κέζσλ.  

1.1.2 Οη δαπάλεο 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 ξσλ, 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 
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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. 

 Χο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα 
δηαρείξηζή ηνπο. 

1.1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ (ζην 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 
θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο 
πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ 
πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη 
ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή 
αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή 
νπνπδήπνηε αιινχ. 

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

1.1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο 
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ 
(ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., ζηνλ εξγνηαμηαθφ 
ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

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

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

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

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

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

1.1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο 
θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη 
δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο 



 
 

απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο 
ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ 
πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο 
επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) θαη 
κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.1.8 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ 
πάζεο θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη 
ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη 
δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 

1.1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ 
κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη 
γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά 
επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε 
αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα 
ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο 
ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο 
ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ 
Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο 
απφ ην Έξγν.  

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

1.1.10 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε 
ζέζε ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ 
αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ 
πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά 
πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, 
ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ 
πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

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

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, 
δίθηπα Ο.Κ.Χ. 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.Ζ, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

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

(ε)  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  

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



 
 

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

1.1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη 
νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα 
ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην 
θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη 
αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ 
νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ 
θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ 
(πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη 
ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο 
θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ 
πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ 
θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

1.1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 
αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, 
εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ 
εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο 
κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), 
θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο 
θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο 
κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο 
ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΧ]),  

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

 1.1.15 Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ 
(φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

1.1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ 
εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ 
Ο.Κ.Χ.  

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

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



 
 
1.1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο 

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

1.1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ 
Ο.Κ.Χ. πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο 
εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη 
θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη 
πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

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

1.1.22 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο 
θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 
κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή 
δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή 
εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή 
βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο 
εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή 
αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ 
απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή 
επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά 
ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο 
φξνπο. 

1.1.23 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα 
ηελ εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, 
θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο 
κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ 
παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, 
θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ 
ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην 
ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.25 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα 
εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 
ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

1.1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ 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. 

1.1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα 
χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, 
πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη 
ηδηαίηεξα φηαλ: 



 
 

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

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο 
δελ ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο 
ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ 
Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο 
θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο 
αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, 
φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, 
δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα 
ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην 
πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ 
Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 



 
 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

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

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

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

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

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

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

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

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

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

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

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

  Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, 
ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα 
αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο 
ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη 
αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο 
αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν 
πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 



 
 

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

     DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Ζ ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη 
ζην παξφλ Σηκνιφγην. 

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

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

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο 
ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο 
επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο 
πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

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

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

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

πνπ 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. 
 
 
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 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  
 

Καηάηαμε εδαθώλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκόηεηα 
 

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

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

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

 Χο "ζθιεξά γξαληηηθά"θαη "θξνθαινπαγή"ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο 
ζθιεξνί βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο 
ηζηκελησκέλεο θξνθάιεο 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 ζπξώλ 

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

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο 
ππξαζθάιεηαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

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

- Αλαζηνιείο (stoppers) 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ 

- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ 

- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ 

- Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι 

- χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο 

- Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα) 

- Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ 

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

- Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ 

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



 
 

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

 

2.2.3. ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ  

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) 
επηθαλεηψλ ή ζε κέηξα κήθνπο (m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ 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 ξνη". 

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. 

ηαλ 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 Δίδνο πληειεζηήο 

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

α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

2,30 

2,70 



 
 

α/α Δίδνο πληειεζηήο 

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) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Ταινζηάζηα : 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ 

δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ 

ε) ζηδεξέληα 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

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

 

3,70 

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

 

2,60 

6. ηδεξέληεο ζχξεο : 

α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα 

β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο 

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

δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά : 

α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα 

β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα 

γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά : 

α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

 

1,00 

1,50 

9. Θεξκαληηθά ζψκαηα : 

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

 

 
 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΗΚΑ  

1. Σα αλαθεξφκελα ζηελ ζπλέρεηα ζηνηρεία πξνειεχζεσο, 
ζθιεξφηεηαο θαη ρξψκαηνο καξκάξσλ είλαη ελδεηθηηθά θάπνησλ 
απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο πνηθηιίεο πνπ παξάγνληαη. Απηφ ζε 
θακκηά πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη φηη ηα θνηηάζκαηα καξκάξνπ ησλ 
δηαθφξσλ πεξηνρψλ είλαη νκνηφκνξθα σο πξνο ην ρξψκα, ηελ 
ζθιεξφηεηα θαη ηηο ινηπέο ηδηφηεηεο. Άιισζηε θαη νη ηηκέο δηάζεζεο 
ησλ καξκάξσλ θάζε πεξηνρήο δηαθνξνπνηνχληαη θαη κάιηζηα 
ζεκαληηθά, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 



 
 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα άξζξα ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ επίζηξσζεο 
κε κάξκαξα ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ πεξηιακβάλνπλ ηδηαηηέξσο ηηκή 
"θαηνχξαο" πνπ επηζεκαίλεηαη κε δηπιφ αζηεξίζθν. 

2. Οη ηηκέο γηα ηελ πιήξε εξγαζία αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν 
πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθφ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra), ζθιεξφ 
ή καιαθφ θαηά πεξίπησζε, θαη είλαη επλφεην φηη είλαη απιψο 
ελδεηθηηθέο γηα επηζηξψζεηο κε κάξκαξν κέζσλ πνηνηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ. 

3. Ο Μειεηεηήο αθνχ επηιέμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν (ι.ρ. ρξψκα, πθή, ζθιεξφηεηα, 
δηαζεζηκφηεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ), πξέπεη λα θάλεη έξεπλα 
αγνξάο, λα δηαπηζηψζεη ηελ ηηκή δηάζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ηχπνπ καξκάξνπ θαη ζ' απηήλ λα πξνζζέζεη ηελ ηηκή "θαηνχξαο" 
πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΝΔΣ ΟΗΚ.  Παξάιιεια ζα πξέπεη λα επέκβεη 
ζηελ πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ θαη λα εηζάγεη εθεί ηα επηζπκεηά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ. 

Δπεηδή νη ηηκέο ησλ καξκάξσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, είλαη ζθφπκν 
ε επηινγή ηνπ ηχπνπ λα γίλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Γ/λνπζα ηελ 
Μειέηε Τπεξεζία. 

4. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα κάξκαξα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 
ησλ Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ EN 12058: Natural stone 
flooring and stair - Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα 
δάπεδα θαη ζθάιεο - Απαηηήζεηο θαη ΔΛΟΣ EN 1469: Natural stone 
cladding - Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα επελδχζεηο 
-  Απαηηήζεηο θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 
10976/244,  ΦΔΚ 973Β/18-07-2007. 

 
ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Πεληέιεο Λεπθφ 

2 Κνθθηλαξά Σεθξφλ 

3 Κνδάλεο Λεπθφ 

4 Αγ. Μαξίλαο Λεπθφ ζπλεθψδεο 

5 Καπαλδξηηίνπ Κηηξηλσπφ 

6 Μαξαζψλα Γθξί 

7 Νάμνπ Λεπθφ 

8 Αιηβεξίνπ Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

9 Μαξαζψλα Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

10 Βέξνηαο Λεπθφ 

11 Θάζνπ Λεπθφ 

12 Πειίνπ Λεπθφ 

 
 
ΚΛΖΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Δξέηξηαο Δξπζξφηεθξν 

2 Ακαξχλζνπ Δξπζξφηεθξν 

3 Γνκβξατλεο Θεβψλ Μπεδ 

4 Γνκβξατλεο Θεβψλ Κίηξηλν 

5 Γνκβξατλεο Θεβψλ Δξπζξφ 

6 ηχξσλ Πξάζηλν 

7 Λάξηζαο Πξάζηλν 

8 Ησαλλίλσλ Μπεδ 



 
 

9 Φαξζάισλ Γθξη 

10 Όδξαο 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 θαθέ 

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

ζηίιβσζε απηψλ (λεξφινπζηξν) 

6. 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. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
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 αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δθηόο πόιεσο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

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

0,03 

 
 

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). 

 

 



 
 

Γηα ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο ιήθζεθε ε ηηκαξηζκηθή Γ’ ηξηκ. 2012 
          
         Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή 

ησλ άξζξσλ πνπ αθνξνχλ εθζθαθέο θαη θαζαηξέζεηο, ιήθζεθε σο 
απφζηαζε κεηαθνξάο 23Km (αδεηνδνηεκέλνη ηδησηηθνί ρψξνη γηα ιήμε θαη 
δηαρείξηζε πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ ΑΔΚΚ ζην Θεξηαλφ 
Αραταο κε ηηκή κνλάδνο:  

         α) γηα ηα πξψηα 4Km =0,28€/m3 (ζε αζηηθέο πεξηνρέο) θαη   
         β) γηα ηα ππφινηπα 19Km = 0,19€m3 (Δθηφο πφιεσο δηα κέζνπ νδψλ θαιήο   
             βαηφηεηαο), κε επηβάξπλζε ιφγσ αλακνλήο 0,03€/m3. 
 
         ύλνιν δαπάλεο θαζαξήο κεηαθνξάο πξντόλησλ εθζθαθώλ & 

θαζαηξέζεσλ:  4,76€/m3. 
 
         Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή 

ησλ άξζξσλ πνπ αθνξνχλ επηρψζεηο θαη εξγαζηψλ νδνζηξσζίαο, ιήθζεθε 
σο απφζηαζε κεηαθνξάο 38Km (Άξαμνο Αραταο) κε ηηκή κνλάδνο:   

         α) γηα ηα πξψηα 4Km =0,21€/m3 (ζε αζηηθέο πεξηνρέο) θαη  
         β) γηα ηα ππφινηπα 33Km = 0,19€m3 (Δθηφο πφιεσο δηα κέζνπ νδψλ θαιήο 

βαηφηεηαο), κε επηβάξπλζε ιφγσ αλακνλήο 0,03€/m3. 
 
         ύλνιν δαπάλεο θαζαξήο κεηαθνξάο πξντόλησλ επηρώζεσλ & 

εξγαζηώλ νδνζηξσζίαο: 7,14€/m3. 
 
         Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηηκή 

ησλ άξζξσλ πνπ αθνξνχλ εξγαζίεο αζθαιηηθψλ, ιήθζεθε σο απφζηαζε 
κεηαθνξάο 23Km (ΒΗ.ΠΔ. Αραταο) κε ηηκή κνλάδνο:   

         α) γηα ηα πξψηα 4Km =0,28€/m3 (ζε αζηηθέο πεξηνρέο) θαη  
         β) γηα ηα ππφινηπα 19Km = 0,19€m3 (Δθηφο πφιεσο δηα κέζνπ νδψλ θαιήο 

βαηφηεηαο), κε επηβάξπλζε ιφγσ αλακνλήο 0,03€/m3. 
          
         ύλνιν δαπάλεο θαζαξήο κεηαθνξάο αζθαιηηθώλ πιηθώλ: 4,76€/m3. 
 
 
         Οη ηηκέο ησλ νηθνδνκηθψλ άξζξσλ ειήθζεζαλ βάζεη ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ 

ΝΔΣ ΟΗΚ – έθδνζε 3.0 γηα έξγα άλσ ησλ 2.000.000€ 
         Οη ηηκέο ησλ άξζξσλ νδνπνηταο βάζεη ηνπ ηηκνινγίνπ ησλ ΝΔΣ ΟΓΟ – 

έθδνζε 3.0 γηα έξγα 5.000.000 έσο 10.000.000€ 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
ΟΜΑΓΑ Α: ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ, ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 
 
 

 20.  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΣΗΡΗΑΚΧΝ ΔΡΓΧΝ  
 

 
 
  

 Ζ θνξηνεθθφξησζε θαη ε θαζαξή κεηαθνξά πξνο νξηζηηθή απφζεζε ησλ πάζεο 
θχζεσο πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδαο. Οη κελ θνξηνεθθνξηψζεηο ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηα 
ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΟΗΚ, ε δε θαζαξή κεηαθνξά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο 
ηνπ αζηεξίζθνπ [*}, ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Οξνπο ηνπ ΝΔΣ ΟΗΚ.  

 

 Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο απφξξηςε πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα επηκεηξψληαη ζε φγθν 
νξχγκαηνο (ζπλνιηθή πνζφηεηα πξντφλησλ εθζθαθψλ - θαζαηξέζεσλ κείνλ 
πνζφηεηεο πνπ δηαηίζεληαη γηα επαλεπηρψζεηο) 

 

     
 

A.Σ. –  1 
20.02  Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ 

δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρώξσλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2112  
 

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ 
κέζσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-03-00-00 "Γεληθέο εθζθαθέο θηηξηαθψλ έξγσλ", 
ειαρίζηεο πιεπξάο θάηνςεο άλσ ησλ 3,00 m θαη ζπγρξφλσο νιηθήο 
επηθαλείαο θάηνςεο κεγαιπηέξαο ησλ 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m 
απφ ηελ πξνζπειάζηκε απφ ηξνρνθφξα ζηάζκε ηνπ εθζθαπηνκέλνπ 
ρψξνπ, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, 
είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία 
πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ 
ππζκέλα, ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ 
θαη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε κέζε απφζηαζε έσο 30 
m. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε 
δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή.  
 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):  Δπηά θαη είθνζη έμη ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  7,26 € 
  

 
A.Σ. –  2 
20.05  Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ  
 

Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, πιάηνπο 
βάζεσο έσο 3,00 m ή κεγαιπηέξνπ ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο βάζεσο 
έσο 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ην ρακειφηεξν ρείινο ηεο 
δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m, ηνπ 
νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή 
άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, 



 
 

ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα θαη ηελ ηπρφλ αλαγθαία 
ζπνξαδηθή αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ" 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  Δπηκέηξεζε κε ιήςε 
δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή.  
 
20.05.01  ζε εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2124  
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):  Οθηώ & εβδνκήληα έμη ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  8,76 € 

 
 
A.Σ. –  3  
20.10  Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2162  
 

Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ 
δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ ή ηκεκάησλ απηψλ, ζε κέζε απφζηαζε απφ ηελ 
ζέζε εμαγσγήο ησλ άλσ πξνηφλησλ έσο 10,00 m, κε ηελ έθξηςε, 
δηάζηξσζε θαηά ζηξψζεηο έσο 30 cm, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-02-00 "Δπαλεπηρψζεηο 
ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ". 

 

ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ πξνέιεπζεο δαλεηνζαιάκνπ, 
εθαξκφδεηαη ν αζηεξίζθνο [*], ν νπνίνο ζε αληίζεηε πεξίπησζε κεδελίδεηαη. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ.  
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):  Σέζζεξα  
           (Αξηζκεηηθώο):  4,00 € 
 

 
A.Σ. –  4 
20.20  Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2162  
 

Καηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ ζξαπζηά πιηθά πξνειέπζεσο ιαηνκείνπ 
(αδξαλή νδνζηξσζίαο, ιηζνζπληξίκαηα, ζθχξα θιπ). Πεξηιακβάλνληαη ε 
πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη πιάγηεο 
κεηαθνξέο εληφο ηεο θάηνςεο ηνπ θηηξίνπ κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα, ε 
δηάζηξσζε ζε πάρε έσο 30 cm, ε δηαβξνρή θαη ε ζπκπχθλσζε κε 
νδνζηξσηήξεο θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ή δνλεηηθέο πιάθεο. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ, κε ηελ κεηαθνξά ηνπ 
ζξαπζηνχ πιηθνχ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  Δπηκέηξεζε κε ιήςε 
δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ επίρσζε.  
 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):  Δίθνζη έλα & δέθα ηέζζεξα ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  21,14 € 

 
 
 



 
 
 
A.Σ. –  5 
20.30  Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθώλ κε κεραληθά κέζα 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2171 
Φνξηνεθθφξησζε κε κεραληθά κέζα επί απηνθηλήηνπ πξνο κεηαθνξά 
πάζεο θχζεσο πξντφλησλ εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, κε 
ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ. 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζε φγθν νξχγκαηνο.  
 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):  Ογδόληα ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  0,80 € 
 

 
A.Σ. –  6 
Ν/20.42  Καζαξή κεηαθνξά πξντόλησλ εθζθαθώλ θαη θαηεδαθίζεσλ κε 

απηνθίλεην    
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2180 
 

Mεηαθνξά κε απηνθίλεην ελφο θπβηθνχ κέηξνπ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ 
εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, πέξαλ ηνπ νξίνπ πνπ 
θαζνξίδεηαη εθάζηνηε απφ ηελ Τπεξεζία ή πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε 
(αδεηνδνηεκέλνη ηδησηηθνί ρψξνη γηα ιήμε θαη δηαρείξηζε πξντφλησλ 
εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ ΑΔΚΚ ζην Θεξηαλφ Αραταο), ρσξίο ηελ 
θνξηνεθθφξησζε θαη ηελ δηάζηξσζε ζηνλ ρψξν απφζεζεο, αλά ρηιηφκεηξν 
δηαδξνκήο εκθφξηνπ απηνθηλήηνπ ζε νπνηαδήπνηε νδφ. 
 
Σηκή αλά θπβνρηιηφκεηξν (m3.km) ζε φγθν νξχγκαηνο   

 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):    Γέθα ελλέα ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  0,19 € 

 
 
 

 
 

 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. 

 



 
 

 
 
A.Σ. – 7 
22.02  Καζαίξεζε αλσδνκώλ από αξγνιηζνδνκή ή ιηζνδνκή  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2204  
 

Καζαίξεζε αλσδνκψλ αξγνιηζνδνκήο ή πιήξνπο ιηζνδνκήο πάζεο 
θχζεσο ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. 
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 (Οινγξάθσο):  Δίθνζη ηέζζεξα & εβδνκήληα έμη ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  24,76 € 

 
 
A.Σ. – 8 
22.04  Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκώλ 
 

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 (Οινγξάθσο):  Γέθα ηέζζεξα 
           (Αξηζκεηηθώο):  14,00 € 
   

 
A.Σ. – 9 
22.10  Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα 
 

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα 
φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, 
κε δηαηήξεζε ηνπ ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ. 
 
πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ 
εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ ηθξησκάησλ  θαη πξνζσξηλψλ 
αληηζηεξίμεσλ, ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, ν ηεκαρηζκφο ησλ 
επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο 
θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ   15-02-01-01 
"Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα". 
 
22.10.01  Με ρξήζε ζπλήζνπο θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2226 
 



 
 

Δθαξκνγή ζπλήζσλ ηερληθψλ θαζαίξεζεο κε ρξήζε πδξαπιηθήο 
ζθχξαο ζε ζπλδπαζκφ ή κε κε πηζηνιέηα πεπηεζκέλνπ αέξα 
θαη ζπλαθή εμνπιηζκφ.  
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο 

θαζαηξέζεσο 
 
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):  Δίθνζη ελλέα & εβδνκήληα έμη ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  29,76 € 

 
 
A.Σ. – 10 
22.23  Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-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 (Οινγξάθσο):  Πέληε 
           (Αξηζκεηηθώο):  5,00 € 
 

 
A.Σ. – 11 
Ν/22.24.2  Καζαίξεζε πνδηώλ παξαζύξσλ από κάξκαξν ή ηζηκεληνθνλίακα, 

άλεπ πξνζνρήο. 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2236  
 

Καζαίξεζε πνδηψλ παξαζχξσλ απφ κάξκαξν ή ηζηκεληνθνλίακα 
νηνπδήπνηε πάρνπο θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο θαη 
θαηά ηα ινηπά σο άξζξν 22.20.01 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):  Σξία & εβδνκήληα πέληε ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  3,75 € 

  
 

 
A.Σ. – 12 
22.30 Γηάλνημε νπώλ, θσιεώλ, ή αλνηγκάησλ ζε πιηλζνδνκέο  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-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) 
 
 

22.30.01  Γηα νπέο επηθαλείαο έσο 0,05 m2  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2261A 
 

 
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):  Πέληε 
           (Αξηζκεηηθώο):  5,00 € 

  
 
A.Σ. – 13 
Ν/22.40.5 Γηάλνημε νπήο επί νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο  δηακέηξνπ Φ400 mm. 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2271.Α  
 

Γηάλνημε νπήο επί νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο δηακέηξνπ Φ400 mm 
νηνπδήπνηε πάρνπο θαη ζε νηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε ή 
ρσξίο επίρξηζκα,  ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηθή κειέηε θαη θ.ι.π. σο άξζξν 
22.40 . 
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):  αξάληα ελλέα 
           (Αξηζκεηηθώο):  49,00 € 

 
 
A.Σ. – 14 
22.45 Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξώλ θνπθσκάησλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-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 (Οινγξάθσο):  Γέθα πέληε 
           (Αξηζκεηηθώο):  15,00 € 
  

  
 
A.Σ. – 15 
22.55  Καζαίξεζε κεηαιιηθνύ θέξνληνο νξγαληζκνύ ζηέγεο 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-6102  
 

Καζαίξεζε κεηαιιηθνχ θέξνληνο νξγαληζκνχ ζηέγεο (ηεγίδεο, επηηεγίδεο, 
δεπθηά θάζε ηχπνπ), ζε νπνηαδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε 
απνζπλαξκνιφγεζε ή/θαη θνπή. πκπεξηιακβάλνληαη ηα απαηηνχκελα 
ηθξηψκαηα θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε ή 



 
 

απνζήθεπζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-02-02 
"Καζαηξέζεηο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ κε ζεξκηθέο κεζφδνπο". 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) βάζεη δπγνινγίνπ ή αλαιπηηθψλ ππνινγηζκψλ.  
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):  αξάληα ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  0,40 € 
  

 
 
A.Σ. – 16 
22.65  Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2275  
 

Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ, νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ θαη δηαζηάζεσλ, κε ηελ 
ζπζζψξεπζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε θαη 
απνζήθεπζε ησλ ρξεζίκσλ πιηθψλ. 
 
22.65.02  Γηα κεηαιιηθά θηγθιηδώκαηα  
 

 

  Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) απνμεισζέλησλ ζηνηρείσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):  Σξηάληα ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  0,30 € 
 

 
 
A.Σ. – 17 

Ν/22.73.1  Δξγαζίεο απνμήισζεο επηθάιπςεο ζηέγεο θαη αεησκάησλ από 
θύιια ακηαληνηζηκέληνπ (ειιελίη).   

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2275 

  

Δξγαζίεο απνμήισζεο επηθάιπςεο ζηέγεο θαη αεησκάησλ απφ θχιια 
ακηαληνηζηκέληνπ (ειιελίη) ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, κεηά 
ηεο θαηαβηβάζεσο θαη ζπζθεπαζίαο ησλ πιηθψλ, απνθεχγνληαο ηα 
ζπαζίκαηα ησλ πιαθψλ ψζηε λα κελ ππάξρεη δηαξξνή ηλψλ ακηάληνπ. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπο ν δηαρσξηζκφο ησλ πιηθψλ 
πνπ δελ πεξηέρνπλ ακίαλην θαη ε ζπζθεπαζία ησλ πιηθψλ ακηάληνπ θαηά ηα 
ελδεδεηγκέλα απφ ην Νφκν. Δπίζεο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ παξακέλνληνο 
ζθειεηνχ ηεο ζηέγεο, ν έιεγρνο ησλ αγθπξψζεσλ ηνπ θαη ελίζρπζε απηψλ 
(ησλ αγθπξψζεσλ) φπνπ απαηηείηαη κεηά απφ ππνδείμεηο ηεο ππεξεζίαο. Οη 
εξγαζίεο ζα γίλνπλ ιακβάλνληαο ππφςελ φια ηα ελδεδεηγκέλα απφ ηελ 
λνκνζεζία κέηξα πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή. Ζ ηηκή ηεο ζήκαλζεο θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ 
ακηάληνπ πεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν 18 ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ.  
Ζ απνμήισζε ζα γίλεη ιακβάλνληαο ππ φςηλ φια ηα ελδεδεηγκέλα απφ ηελ 
Ννκνζεζία κέηξα πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην 
παξάξηεκα ηεο Δηδηθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο.  
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (1Μ2)  
 
 



 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):  Δίθνζη δύν & πέληε 
           (Αξηζκεηηθώο):  22,50 € 
 

 
A.Σ. – 18 
Ν/22.73.2 πιινγή, ζπζθεπαζία, ζήκαλζε θαη δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά 

απνβιήησλ ακηαληνύρσλ πιηθώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηηο εξγαζίεο 
απνμήισζεο.   

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2180 

 
πιινγή, ζπζθεπαζία, ζήκαλζε θαη δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά απνβιήησλ 
ακηαληνχρσλ πιηθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο εξγαζίεο απνμήισζεο. 
ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη ε ζήκαλζε ησλ 
ζπζθεπαζηψλ ησλ πιηθψλ ακηάληνπ ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ 
Σερληθή Πεξηγξαθή, ε κεηαθνξά, πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη ηειηθή 
δηάζεζε απηψλ.  
Ζ απνκάθξπλζε ησλ απνβιήησλ ακηάληνπ απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο κε 
πξννξηζκφ ζηελ εγθαηάζηαζε ηειηθήο δηάζεζεο αδεηνδνηνχκελεο 
εγθαηάζηαζεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ πξέπεη 
λα  γίλεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ (άκεζα). 
Ζ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ ακηάληνπ, ζε πξψηε θάζε νδηθή, κέρξη ηηο 
αδεηνδνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο επηθηλδχλσλ 
απνβιήησλ, θαη ζε δεχηεξε θάζε νδηθή θαη ζαιάζζηα κέρξη ηελ εγθεθξηκέλε 
(δηαθξαηηθή ζπκθσλία) εγθαηάζηαζε ηειηθήο ηνπο δηάζεζεο, πεξηιακβάλεη 
θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, φπσο ζχληαμε ηερληθψλ εθζέζεσλ, 
θαηάζεζε θαη έθδνζε φισλ θαηά ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία απαξαίηεησλ θαη 
πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ λνκνζεζία εγγξάθσλ, δειηία θξαηηθήο θαη 
δηαζπλνξηαθήο κεηαθνξάο ακηάληνπ, αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ γηα ηελ 
δηαρείξηζε θαη ηελ δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ ησλ απνβιήησλ, 
έιεγρν ηεο ππάξρνπζαο ζπζθεπαζίαο, ζήκαλζεο, πηζηνπνίεζεο 
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη γεληθφηεξα ηήξεζε ησλ δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ 
κεηαθνξάο επηθηλδχλσλ πιηθψλ, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ηελ Ννκνζεζία, 
ρνξήγεζε Δπίζεκνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Γηάζεζεο ησλ απνβιήησλ, ηφζν απφ 
ηελ εγθαηάζηαζε πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, φζν θαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε 
ηειηθήο δηάζεζεο, αζθάιηζε απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη γηα φιν ην 
ζηάδην κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ ακηάληνπ, κέρξη ηνλ ρψξν ηειηθήο δηάζεζεο 
γηα πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ θαη ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Κνηλνπνίεζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηελ Τπεξεζία επίβιεςεο ηνπ έξγνπ 
θαη φπνπ αιινχ απαηηείηαη, απφ ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία φια ηα 
απνδεηθηηθά δπγνιφγηα, ηα δειηία θνξησηηθψλ απνζηνιψλ θαη θάζε άιιν 
ζηνηρείν πνπ ζα δεηεζεί, ψζηε λα γίλεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ε 
δηαπίζησζε ηνπ πξαγκαηηθνχ βάξνπο ησλ κεηαθεξνκέλσλ επηθίλδπλσλ 
απνβιήησλ.  
 
Σηκή αλά θηιφ (Kgr)  
 
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):  Έλα θαη πελήληα πέληε ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  1,55 € 
 
  
 
  



 
 

A.Σ. – 19 
Ν/22.73.3 ύληαμε θαη ππνβνιή ζρεδίνπ εθηέιεζεο εξγαζηώλ  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2180 
 
χληαμε θαη ππνβνιή ζρεδίνπ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απνμήισζεο πιηθψλ 
ακηάληνπ θαη δηαρείξηζεο απηψλ, ζηελ Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη 
Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αραΐαο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 12 ηνπ Π.Γ. 212/2006, (ΦΔΚ Α' 212/09.10.2006) θαη ην άξζξν 7 ηεο 
Κ.Τ.Α. 8293/1113/1991, (ΦΔΚ 138Β/08.03.1991) θαζψο θαη έγθξηζε ηνπ 
απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο εάλ δεηεζεί, (αξκφδηα ππεξεζία 
ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξ. 8 παξ. ζ ηνπ 
Ν. 2639/1998). Δπίζεο ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ε έθδνζε ηπρφλ 
πξφζζεηα απαηηνχκελσλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ είηε γηα ηηο εξγαζίεο 
απνμήισζεο, είηε γηα αλέγεξζε πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ (π.ρ. 
ηθξησκάησλ). Σν ζρέδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πέξαλ ησλ παξαπάλσ ζα 
πεξηιακβάλεη επηπξνζζέησο ζθαξίθεκα ηνπ θηηξίνπ θαη επηκέηξεζε ησλ 
εξγαζηψλ πνχ αθνξνχλ ηελ απνμήισζε πιηθψλ ακηάληνπ. Σν ζρέδην 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζα ππνβάιιεηαη θαη ζηελ ππεξεζία επίβιεςεο 
αλεμάξηεηα απφ ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο απφ ηε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 
Αραΐαο. Έθδνζε ηεο θαηά λφκν νηθνδνκηθήο αδείαο.  
 
Σηκή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ.)  

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δπηαθόζηα 
           (Αξηζκεηηθώο):  700,00 € 
 

 
A.Σ. – 20 
Ν/22.73.4 Απνξξύπαλζε ρώξσλ κε ηελ δηεμαγσγή ηειηθώλ κεηξήζεσλ 

δηάρπζεο ηλώλ ακηάληνπ πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη είλαη θάησ ηνπ 
νξίνπ, ζύκθσλα κε ηελ λνκνζεζία θαη όηη ν ρώξνο είλαη θαζαξόο από 
ακίαλην 

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2180 
 
Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηζρχνπλ φια ηα νξηδφκελα ζηελ ΚΤΑ 
9229/395/14.02.2013, (ΦΔΚ 316/Β/15.02.2013) θαη φια φζα νξίδνληαη ζηελ 
ηζρχνχζα λνκνζεζία γηα ηελ δηελέξγεηα κεηξήζεσλ. ην παξφλ άξζξν 
πεξηιακβάλεηαη ε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο φισλ ησλ κεηξήζεσλ πνπ 
ζα γίλνπλ ζε θάζε ρψξν, ηνπ ζρνιείνπ ηνζν ηνπ θηηξίνπ πνπ γίλνληαη νη 
απνμειψζεηο, φζν θαη ησλ θηηξίσλ πνπ βξήζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν, πνπ ζα 
γίλνπλ εξγαζίεο απνμειψζεσο ζηνηρείσλ ακηάληνπ θαη κεηά απφ 
νινθιήξσζε ηνπο απφ απφ δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΤΓ θαηά ην πξφηππν 
ΔΛΟΣ ΔΝ ΗSΟ 17025 Δμεηδηθεπκέλν Δξγαζηήξην κεηξήζεσλ, φπσο νξίδεη ε 
Ννκνζεζία θαη ε Σερληθή Πεξηγξαθή. Οη ηειηθέο απηέο κεηξήζεηο πξέπεη λα 
απνδεηθλχνπλ φηη νη ηηκέο δηάρπζεο ηλψλ ακηάληνπ, είλαη θάησ απφ ην φξην 
ηνπ νξίδεη ε Ννκνζεζία θαη ν ρψξνο είλαη θαζαξφο απφ ακίαλην, έηνηκνο γηα 
ηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ απνμεισζέλησλ 
ζηνηρείσλ, κε άιια νηθνινγηθά.  
 
ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε έθδνζε 
πηζηνπνηεηηθνχ θαζαξφηεηαο απφ δηάρπζε ηλψλ ακηάληνπ ηνπ ρψξνπ ηεο 
ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ απνμειψζεθαλ ηα ζηνηρεία ακηάληνπ, απφ ην 
δηαπηζηεπκέλν ή ζε δηαδηθαζία δηαπίζηεπζεο θαηά ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 



 
 

ISO 17025, εγθεθξηκέλν Δξγαζηήξην, θαη παξάδνζε απηνχ γηα 
νπνηαδήπνηε ρξήζε.  
Ζ εξγαζία ζα εθηειείηαη κεηά ηελ δηαπηζησκέλε απφ ηελ επίβιεςε 
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ απνμήισζεο ησλ ακηαληνχρσλ πιηθψλ, θαζψο 
θαη ησλ ινηπψλ απνμειψζεσλ πιηθψλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε 
ακηαληνχρα (παινζηάζηα , επελδχζεηο θ.ι.π.), ΜΔ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ 
ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ αληηθαηάζηαζεο ησλ 
ζηνηρείσλ απηψλ κε λέα.  
ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη νη ηειηθέο κεηξήζεηο πνπ 
ζα γίλνπλ ζε φια ηα ζρνιεία πνπ πεξηιακβάλεη ε παξνχζα εξγνιαβία.  
 
Σηκή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ.)  
 
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δπηαθόζηα 
           (Αξηζκεηηθώο):  700,00 € 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ Β: ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 

 
 

 31. ΥΑΛΗΚΟΓΔΜΑΣΑ - ΓΑΡΜΠΗΛΟΓΔΜΑΣΑ  
 

 
 
A.Σ. – 21 
31.02 Γαξκπηινδέκαηα 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3207  
 

Γαξκπηιφδεκα κε ιηζνζχληξηκκα (γαξκπίιη) δηαζηάζεσλ 0, 4 έσο 1 cm, 
παληφο είδνπο ηκεκάησλ έξγνπ, ζε ζηξψζεηο κέζνπ πάρνπο άλσ ησλ 4 θαη 
κέρξη 7 cm, ζε νπνηνδήπνηε χςνο ή βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη 
κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο". 
 
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε 
αλάκημε (ρεηξνλαθηηθά ή κε αλακηθηήξα ζθπξνδέκαηνο), ε δηάζηξσζε ζηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζέζεηο, ε ζπκπχθλσζε θαη ε δηακφξθσζε 
ηεο άλσ ζηάζκεο,  

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
 

31.02.01  Γηα γαξκπηιφδεκα ησλ 200 kg ηζηκέληνπ αλά m3  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3207 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δμήληα πέληε 
           (Αξηζκεηηθώο):  65,00 € 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 32. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ  
 

 
 
32.02 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε 

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

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

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

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 

α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε 
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 
εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ, 
νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη 
ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ηνπ 
κέρξη ηελ ζέζε δηάζηξσζεο, κε ρξήζε νπνπνησλδήπνηε κέζσλ εθηφο 
απφ αληιία ζθπξνδέκαηνο θαη ππξγνγεξαλφ, 

 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο 
ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
(αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή 
δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε 
επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην 
ζθπξφδεκα. 

 

 Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο 
ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά 
κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 

 

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

 



 
 

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

 

δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ 
κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο) θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε 
θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε 
ζθπξνδέηεζεο.  

 

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

 

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

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

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
 

  
A.Σ. – 22 

32.02.03 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΗΚ-3213  
 

  
 (Οινγξάθσο):   Δβδνκήληα 
           (Αξηζκεηηθώο):  70,00 € 
 
  

A.Σ. – 23 
32.02.04 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΗΚ-3214  
 

  
 (Οινγξάθσο):   Δβδνκήληα πέληε 
           (Αξηζκεηηθώο):  75,00 € 
  
 

A.Σ. – 24 
32.02.05 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΗΚ-3215  
 
 
 (Οινγξάθσο):   Ογδόληα 
           (Αξηζκεηηθώο):  80,00 € 
  
 

A.Σ. – 25 
N/32.12.1  Δπηζθεπή ζηνηρείσλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα κε εθαξκνγή 

αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο θαη επηζθεπαζηηθώλ θνληακάησλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο   ΟΗΚ 3876       
                                                                                                              

Δπηζθεπή ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ 
ην δάπεδν εξγαζίαο, κε εθαξκνγή αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο (αλεμαξηήηνπ 
ηεο επηθαλείαο-έθηαζεο νμεηδψζεηο νπιηζκνχ) θαη εθαξκνγή 
επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ  



 
 

 
ηελ ηηκή κνλάδνο πξνβιέπνληαη νη αθφινπζεο εξγαζίεο: 

 Δπηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ φια ηα 
ζαζξά ηεκάρηα. Αλαιπηηθφηεξα επηκειήο 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 ζχλνιφ 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 αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηάβξσζεο 
ηνπ νπιηζκνχ πνπ νθείιεηαη ζηελ εηζρψξεζε ρισξηφλησλ θαη ηελ 
ελαλζξάθσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Ζ εθαξκνγή ζα γίλεη ζε παρχξεπζηε 
κνξθή επί ησλ εθηεζεηκέλσλ ξάβδσλ νπιηζκνχ κε πηλέιν ή ξνιιφ.  

 Απνθαηάζηαζε ηεο δηαηνκήο κε εθαξκνγή επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ, 
ήηνη 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). 

Δπηπιένλ ζηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Ο ςεθαζκφο 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) (migrating corrosion inhibitors). 

 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 
ξνιιφ. 

 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) εξγαζίαο πιήξσο πεξαησκέλεο 
 

 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Πελήληα ηέζζεξα 
                     (Αξηζκεηηθώο):  54,00 € 
 
 
 
A.Σ. – 26 
N/32.12.2  Καηαζθεπή καλδύα εθηνμεπόκελν ζθπξόδεκα επί ηνίρσλ 
                    

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3214 
 

Μαλδχαο εθηνμεπνκέλνπ ζθπξνδέκαηνο C20/25 πάρνπο κέρξη 7 εθ. επί 
ηνίρσλ απφ νπηνπιίλζνπο ή ηζηκεληνπιίλζνπο  ή  θπζηθνχο ιίζνπο 
νηαζδήπνηε ζηάζκεο απφ ην έδαθνο ζε χςνο φκσο απφ ην δάπεδν 
εξγαζίαο κέρξη 3,50 m εθηνμεπφκελν θαηά ζηξψζεηο. Χο αδξαλέο πιηθφ 
ρξεζηκνπνηήηαη άκκνο θνληνδεκάησλ θαη ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ 
δηακέηξνπ θφθθνπ κέρξη 7 ρηιηνζηά. Πεξηεθηηθφηεηα  ηζηκέληνπ 600 ρηι./ m3. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη αθφκε:  
α. Ζ αμία, ε θαηεξγαζία θαη ηνπνζέηεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ζηδεξνχ 
νπιηζκνχ. 
β. Καζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο εθηφμεπζεο κε κεηαιιηθή βνχξηζα θαη 
θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ ηεο ηνηρνπνηίαο κέρξη βάζνπο 2 εθ. 
γ. Πιχζηκν ηεο επηθάλεηαο κε άθζνλν λεξφ ππφ πίεζε. 
δ. Μεηά ηελ εθηφμεπζε θαη επί κία εβδνκάδα ε επηθάλεηα ζα δηαηεξείηαη 
ζπλερψο πγξή. 
ε. Ο  απαηηνχκελνο μπιφηππνο θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο θηλεηά. 

        
 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο 
 

 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δμήληα ηξία 
                     (Αξηζκεηηθώο):  63,00 € 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A.Σ. – 27 

N/32.12.3   Πξνζαύμεζε ηεο ηηκήο ηνπ καλδύα εθηνμεπνκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπ 
άξζξνπ ΑΣ-26 γηα πξόζζεην ύςνο αλά 2.00 κέηξα  
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3214 

 
Πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ καλδχα εθηνμεπνκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπ 
άξζξνπ ΑΣ- 26 γηα πξφζζεην χςνο αλά 2.00 κέηξα ή θιάζκα ηνχησλ πέξαλ 
ησλ 3.50 m απφ ην ππνθείκελν δάπεδν εξγαζίαο.  

        
 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο 
 

 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γέθα 
                     (Αξηζκεηηθώο):  10,00 € 
 

  

 
A.Σ. – 28 
N/32.12.4  Καηαζθεπή καλδύα εθηνμεπόκελν ζθπξόδεκα νηνπδήπνηε πάρνπο επί 

θαηαθόξπθσλ ή νξηδόληησλ ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 
                    

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3214 
 

Μαλδχαο εθηνμεπνκέλνπ ζθπξνδέκαηνο C20/25 νηνπδήπνηε πάρνπο επί 
θαηαθφξπθσλ ή νξηδφληησλ ζηνηρείσλ ζθειεηνχ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 
έδαθνο ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο εθηνμεπφκελν θαηά 
ζηξψζεηο. Χο αδξαλέο πιηθφ ρξεζηκνπνηήηαη άκκνο θνληνδεκάησλ θαη 
ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ δηακέηξνπ θφθθνπ κέρξη 7 ρηιηνζηά. 
Πεξηεθηηθφηεηα  ηζηκέληνπ 600 ρηι./ m3 
ηελ 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. 
δ. Μεηά ηελ εθηφμεπζε θαη επί κία εβδνκάδα ε επηθάλεηα ζα δηαηεξείηαη 
ζπλερψο πγξή. 
ε. Ο  απαηηνχκελνο μπιφηππνο θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο θηλεηά. 

        
 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθά πξνζηηζέκελνπ φγθνπ 

εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο 
 

 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Οθηαθόζηα ζαξάληα 
                     (Αξηζκεηηθώο):  840,00 € 
 
 
 
A.Σ. – 29 
N/32.12.5  Πξνζαύμεζε ηεο ηηκήο καλδύα από  εθηνμεπόκελν ζθπξόδεκα ηνπ 

άξζξνπ ΑΣ-28 
                    

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3214 
 

Πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο καλδχα απφ  εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα ηνπ άξζξνπ 
ΑΣ-28  γηα πξφζζεην χςνο 2 κέηξσλ ή θιάζκα απηψλ πέξαλ ησλ 3,50 
κέηξσλ απφ ην ππνθείκελν δάπεδν εξγαζίαο.  

        



 
 
 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθά πξνζηηζέκελνπ φγθνπ 

εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο 
 

 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γηαθόζηα 
                     (Αξηζκεηηθώο):  200,00 € 
 
 
A.Σ. – 30 
N/32.12.4 Δπηζθεπή ξεγκαηώζεσλ κε ελέζεηο επνμεηδηθήο ξεηίλεο ζε νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα.  
  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3214 
 
Δπηζθεπή ξεγκαηψζεσλ κε ελέζεηο επνμεηδηθήο ξεηίλεο ήηνη: 
α) Αθαίξεζε ησλ επηρξηζκάησλ θαηά κήθνο ηεο ξςγκήο θαη ζε πιάηνο 10 
cm εθαηέξσζελ απηήο, επεθηεηλφκελεο θαη θαηά 30 cm εθαηέξσζελ ησλ 
άθξσλ ηεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ξσγκήο. 
β) Καζαξηζκφο ζπξκάηηλε βνχξηζα ηεο ξσγκήο γηα ηελ απνκάθξπλζε 
ππνιεηκάησλ επηρξηζκάησλ θαη ζαζξψλ ηκεκάησλ ζθπξνδέκαηνο. 
γ) Δπηκειήο θαζαξηζκφο κε πεπηεζκέλν αέξα  ηεο ξσγκήο ζε φιν ην κήθνο 
θαη βάζνο ηεο γηα ηε αθαίξεζε ηεο ζθφλεο. 
δ) Δθπιπλζε ησλ ξσγκψλ κε λεξφ θαη μήξαλζε κε πεπηεζκέλν αέξα. 
ε) Σνπνζέηεζε ζσιελίζθσλ κηθξήο δηακέηξνπ αλά απνζηάζεηο αλάινγεο 
πξνο ην εχξνο ηεο ξσγκήο. ε ηξηρνεηδήο ξσγκέο νη απνζηάζεηο 
θπκαίλνληαη κεηαμχ 10-15 cm, ζεκεγαιχηεξεο ξσγκέο κεηαμχ 20-30 cm. Ζ 
ζηεξέσζε ησλ ζσιελίζθσλ γίλεηαη κε πιαζηηθφ ζηφθν 1 /2 -1 ψξα 
λσξξίηεξα απφ ηε ζθξάγηζε ηεο ξσγκήο ψζηε ν ζηφθνο λα έρεη ζθιεξπλζεί 
θαη λα κε κεηαθηλνχληαη νη ζσιελίζθνη θαηά ηε ζθξάγηζε  ηεο ξσγκήο. 
ζη) Δπηθαλεηαθή ζθξάγεζε ηεο ξσγκήο κε ζηφθν θαη ησλ ζσιελίζθσλ 
θαηά ην πιείζην ηνπ χςνπο απηψλ. 
δ) Γηεμαγσγή ησλ ελέζεσλ επνμεηδηθήο ξεηίλεο θαηά ηε κέζνδν 
STRUCTURAL CONCRETE BONDING PROCESS (S.C.B.P.) κε 
επνμεηδηθά πιηθά  CONCRESIVE 1380 θαη 1411, κεηξνχκελα θαηά ηηο 
πξνδηαγξαθέο  ASTM @ AASHTO. Ζ θαηαιιειφηεηα ηεο ξεηίλεο 
ραξαθηεξίδεηαη. 
δ1) απφ ην ζπκβηβαζηφ ηεο ζε ζρέζε κε ηνλ δηαηηζέκελν κεραληθφ 
εμνπιηζκφ γηα ηηο ξεηηλελέζεηο   
δ2) Απφ ηα θπζηθά θαη κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά δειαδή αληνρή ζπλάθεηαο 
κε ην ζθπξφδεκα  κεγαιχηεξε ηεο εθειθπζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
ζε θάκςε. 
Μέηξν ειαζηηθφηεηαο κεγαιχηεξν ή ίζν  ηνπ 1/10  ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
Γηαηήξεζε ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπλζήθεο 
πγξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο (απφ πιήξε μεξαζία σο πιήξε θνξεζκφ). 
ε) Οη ξεηηλελέζεηο αξρίδνπλ απφ θάησ πξφο ηα πάλσ, πξνο απνθπγή 
εγθισβηζκνχ αέξα κέζα ζηε ξσγκή. Μεηά ηελ εμίδξσζε ηνπ ελέκαηνο απφ 
ηνλ ακέζσο επφκελν ζσιελίζθν,  δηαθφπηεηαη πξνζσξηλά ε έλεζε,  
αθαηξείηαη ν ζσιήλαο πξνζαγσγήο ηνπ ελέκαηνο, ζθξαγίδεηαη ν 
ζσιελίζθνο θαη ζπλερίδεηαη ε έλεζε κε ηνλ αλέζσο επφκελν ζσιελίζθν. Ζ 
ίδηα εξγαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη ην ηέινο ηεο ξσγκήο. 
ζ) Αθαίξεζε ησλ ζσιελίζθσλ θαη ησλ βνεζεηηθψλ πιηθψλ ζθξάγηζεο ηεο 
ξσγκήο. 
 
( 1 κ ζπγθφιιεζεο ξσγκήο)  
  

       



 
 

   ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   αξάληα 
           (Αξηζκεηηθώο):  40,00 € 

 
 
 

 38. ΞΤΛΟΣΤΠΟΗ - ΟΠΛΗΜΟΗ  
 

 
 
A.Σ. – 31 
38.01  Ξπιόηππνη ρπηώλ ηνίρσλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3801  
 

Ξπιφηππνη ρπηψλ ηνίρσλ εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε 
απφ ην έδαθνο, ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 4,00 m, ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ 
ζθπξφδεκα (ηχπνη)". 

 

Οη δηαζηάζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηθξησκάησλ, ζαληδσκάησλ, κεηαιιηθψλ 
πιαηζίσλ θιπ ζηνηρείσλ ηνπ θαινππηνχ θαη ηνπ ηθξηψκαηνο ζα είλαη ηέηνηαο 
αληνρήο ψζηε λα κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ φια ηα επελεξγνχληα θαηά 
ηελ θαηαζθεπή θνξηία ρσξίο παξακνξθψζεηο ή ππνρσξήζεηο.  
 

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

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθαλείαο ζε επαθή κε ην ζθπξφδεκα. 

 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γώδεθα 
           (Αξηζκεηηθώο):  12,00 € 
  

 
A.Σ. – 32  
38.03  Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3816  
 

Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζίσλ, 
θαηλσκάησλ, ζηχισλ, πεδίισλ, ππεξζχξσλ, θιηκάθσλ θιπ) ζε 
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, αιιά ζε χςνο ηνπ ππζκέλα ηνπ 
μπινηχπνπ κέρξη +4,00 m απφ ην ππνθείκελν δάπέδν εξγαζίαο, ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ 
ζθπξφδεκα (ηχπνη)". 
 

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

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γέθα ηέζζεξα 
           (Αξηζκεηηθώο):  14,00 € 
 



 
 
A.Σ. – 33 
38.06  Πξνζαύμεζε ηηκήο μπινηύπσλ ιόγσ ύςνπο  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3824  
 

Πξνζαχμεζε ηηκήο μπινηχπσλ αλά βαζκίδα χςνπο 2,00 m ή θιάζκα απηήο, 
πέξαλ ηνπ βαζηθνχ χςνπο πνπ αλαθέξεηαη ζην νηθείν άξζξν.  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο μπινηχπνπ. 

 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  7,00 € 
  

 
A.Σ. – 34 
38.10  Πξόζζεηε ηηκή επεμεξγαζίαο ζαληδώκαηνο μπινηύπσλ  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3841  
 

Πξφζζεηε ηηκή επεμεξγαζίαο ααληδψκαηνο μπινηχπσλ ρπηψλ ηνίρσλ θαη 
ζπλήζσλ θαηαζθεπψλ, επηπέδσλ ή απιήο θακππιφηεηαο, πξνο απφθηεζε 
ιείσλ επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-
05-00-00 "Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο". 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Πέληε 
           (Αξηζκεηηθώο):  5,00 € 
 
  

38.20  Υαιύβδηλνη 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" 
 

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

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

Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα 
πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο 
δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά 
ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα 
κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, 
κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη 
ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 
 

Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε 
ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία 



 
 

πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο 
ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 

 

Ολνκ.  
δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 
δηαηνκή  
(mm

2
) 

Ολνκ.  
κάδα/ 
κέηξν  
(kg/m) 

Ράβδνη 
Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 
πξντόληα 

Ζιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

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

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

 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

 Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο 
αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη 
πιεξσκή απηψλ. 

 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε 
χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.  

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

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

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

 
 
A.Σ. – 35  

38.20.02 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3873 
 

 



 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δλελήληα πέληε ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  0,95 € 

  
 

A.Σ. – 36  
38.20.03 Γνκηθά πιέγκαηα B500C (S500s)  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3873 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δλελήληα ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  0,90 € 
 

 
 
A.Σ. – 37 
Ν/38.21.5 Βιήηξα από ράιπβα θαηεγνξίαο S-500, δηακέηξνπ από Φ12 έσο Φ16 

mm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3873  
 

Αγθπξψζεηο λέσλ ξάβδσλ νπιηζκνχ απφ ράιπβα θαηεγνξίαο Β500C, 
δηακέηξνπ απφ Φ12 έσο Φ16 mm εληφο πθηζηακέλσλ / δηαηεξνπκέλσλ 
ζηνηρείσλ/κειψλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (βιήηξα απφ 
ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο) ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηθή κειέηε. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Ζ 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. 

 Ζ εθηξάρπλζε ησλ παξεηψλ ηεο νπήο κε ζπξκαηφβνπξηζα εθηξάρπλζεο, 
θαηάιιειεο δηακέηξνπ ψζηε "λα βξίζθεη" ζηα ηνηρψκαηα ηεο νπήο. 

 Ζ 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 πξφθεηαη λα εθαξκνζζεί επνμεηδηθή ζπγθνιιεηηθή 
ξεηίλε 
- κε πιχζε κε λεξφ ππφ πίεζε, αλ πξφθεηηαη λα εθαξκνζζεί θνλίακα 
πάθησζεο. 

 Ζ 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 πνιήξσο ην δηάθελν κεηαμχ 
ζπλδέζκνπ θαη παξεηψλ (άληπγνο) νπήο. 

 Ζ 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 Β500C απφ 
ηνλ νπνίν ζα δηακνξθσζνχλ ηα βιήηξα. Σν βάξνο απηνχ ζα επηκεηξεζεί καδί 
κε ηνλ ινηπφ εμνπιηζκφ ησλ ζθπξνδεκάησλ (ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηνπο 
πίλαθεο νπιηζκψλ). 
 
Σηκή αλά ηεκάρην βιήηξνπ ηνπνζεηεκέλνπ θαη απνδεθηνχ ζχκθσλα κε ηα 
αλσηέξσ (ηεκ.). 
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Σέζζεξα 
           (Αξηζκεηηθώο):  4,00 € 

 
 
 

ΟΜΑΓΑ Γ΄: ΣΟΗΥΟΓΟΜΔ, ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ 
 

 

 

 46. ΟΠΣΟΠΛΗΝΘΟΓΟΜΔ  
  

 

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

νπηνπιίλζνπο έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη γεληθνί φξνη: 

 
α) ηηο ηηκέο κνλάδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί 

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

 



 
 

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

 

γ)  ηε ηηκή κνλάδαο δελ ζπκπεξηιαβάλνληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα: 

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

- ε ηνπνζέηεζε  πγξνκνλσηηθψλ κεκβξαλψλ θαη ε δηακφξθσζε 
λεξνρπηψλ θαη θαπαθηψλ 

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

δηαδσκάησλ 
 

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

 
 
46.01 Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 

6x9x19 cm 
 

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

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο.  
 

 
A.Σ. – 38 

46.01.02 Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη)  
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-4622.1 
 

   

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γέθα επηά & πελήληα ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  17,50 € 

  
 
A.Σ. – 39 

46.01.03  Πάρνπο 1 (κηάο) πιίλζνπ (κπαηηθνί ηνίρνη) 
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-4623.1 
  

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Σξηάληα 
           (Αξηζκεηηθώο):  30,00 € 

 
 
A.Σ. – 40 
46.02 Οπηνπιηλζνδνκέο κε πιήξεηο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 6x9x19 

cm 
 

Πιηλζνδνκέο κε πιήξεηο νπηνπιηλζνπο ρσξίο ζθάθε (θνηιφηεηα) ή κε 
ζθάθε πνπ θαηαιακβάλεη έσο ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ηνπο, 
ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ 6x9x19 cm, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 



 
 

ΔΣΔΠ 03-02-02-00 "Σνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο", ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη 
ζηάζκε ηνπ έξγνπ, κε έηνηκν θνλίακα θηηζίκαηνο παξαδηδφκελν ζε ζηιφ ή κε 
αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα πνπ παξαζθεπάδεηαη επί ηφπνπ 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο.  
  

46.02.02  Πάρνπο 1/2 πιίλζνπ (δξνκηθνί ηνίρνη) 
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-4642 
  

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δίθνζη 
           (Αξηζκεηηθώο):  20,00 € 
 

 

 

 

 49.  ΓΗΑΕΧΜΑΣΑ (ΔΝΑΕ) - ΛΟΗΠΔ ΔΝΗΥΤΔΗ ΣΟΗΥΟΓΟΜΧΝ  
 

 

 
49.01  Γηαδώκαηα (ζελάδ) από ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3213 
 

Καηαζθεπή γξακκηθψλ δηαδσκάαησλ (ζελάδ), πνδηψλ ή αλσθιίσλ ηνίρσλ 
πιεξψζεσο κε ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 θαη ειαθξφ νπιηζκφ B500C 
(κέρξη 4Φ12 κε ζπλδεηήξεο Φ8/10), δηαηνκήο έσο 0,06 m2, ζε νπνηνδήπνηε 
χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο.  
 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ, νη 
πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ε 
εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο 
ππνιείκκαηα πιηθψλ.  
 

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

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  
 

 
A.Σ. – 41 

49.01.01 Γξακκηθά δηαδώκαηα (ζελάδ) δξνκηθώλ ηνίρσλ  
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γέθα πέληε 
           (Αξηζκεηηθώο):  15,00 € 

 
 
A.Σ. – 42  

49.01.02 Γξακκηθά δηαδώκαηα (ζελάδ) κπαηηθώλ ηνίρσλ 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γέθα επηά & πελήληα ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  17,50 € 

  
 
A.Σ. – 43  
Ν/49.2.1  Γηάδσκα (ζελάδ) ζε εκθαλέο ή κε πιηλζνδνκέο κε νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20, πιάηνπο από 20-40 cm. 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3213 



 
 
 

Πιήξεο θαηαζθεπή γξακκηθνχ δηαδψκαηνο (ζελάδ) ζε εκθαλήο ή κε 
πιηλζνδνκέο, πιάηνπο απφ 20-40 cm θαη δηαθνξεηηθψλ χςσλ, κε 
ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 θαη ειαθξφ νπιηζκφ S500s, δηαηνκήο έσο 
0,06 m2, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηα 
ζρέδηα ηεο κειέηεο. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα φισλ ησλ 
απαηηνπκέλσλ πιηθψλ επί ηφπνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηα ηθξηψκαηα, ε 
απνκείσζε θαη θζνξά ησλ πιηθψλ, ε πιήξεο εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ν 
θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πάζεο θχζεσο ππνιείκαηα ηεο θαηαζθεπήο.  

  

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γηαθόζηα δέθα πέληε 
           (Αξηζκεηηθώο):  215,00 € 
 

 

 
A.Σ. – 44 

49.05  Δληζρύζεηο ηνηρνδνκώλ κε ζπλζεηηθό 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 (Οινγξάθσο):   Γύν & ηξηάληα ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  2,30 € 
  
 

 
 

 71.  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 
νηθνδηθφ ραξηί. 

- Ζ 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). 
 

A.Σ. – 45 

71.01  Αξκνινγήκαηα όςεσλ πθηζηακέλσλ ηνηρνδνκώλ  
 

 

Αξκνινγήκαηα φςεσλ πθηζηακέλσλ ηνηρνδνκψλ ζε νπνηνδήπνηε χςνο, κε 
ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ κε ιεπηφθθνθε άκκν. 
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ, ε επηδηφξζσζε 
ησλ κηθξναλσκαιηψλ ησλ ιίζσλ, ην άλνηγκα, ε απφμεζε θαη ε πιχζε ησλ 
αξκψλ κε θαζαξφ λεξφ θαη κεηαιιηθή βνχξηζα κέρξη βάζνπο 2 έσο 3 cm 
απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ, ε δηαβξνρή ηνπ ηνίρνπ ακέζσο πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ηνπ αξκνινγήκαηνο, ε πιήξσζε κε ηζηκεληνθνλία, ε ζπκπίεζε, ε 
κφξθσζε, ν ηειηθφο θαζαξηζκφο, ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, θιπ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) φςεσο 
  

 
71.01.04 Αξκνινγήκαηα όςεσλ πιηλζνδνκώλ παληόο είδνπο  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7104 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γέθα πέληε 
           (Αξηζκεηηθώο):  15,00 € 

  
 
A.Σ. – 46 

71.21  Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα  
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7121  
 

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

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

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γώδεθα 
           (Αξηζκεηηθώο):  12,00 € 



 
 

A.Σ. – 47 

71.31  Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7131  
 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 1:2, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, 
επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε 
χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη 
επί ηφπνπ". 
 

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

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γέθα  
           (Αξηζκεηηθώο):  10,00 € 
 

 
A.Σ. – 48 

71.71  Πξνζαύμεζε ηηκήο επηρξηζκάησλ ιόγσ ύςνπο από ην δάπεδν 
εξγαζίαο 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7171  
 

Πξνζαχμεζε ηηκήο επηρξηζκάησλ, αλά 2,00 m πξνζζέηνπ χςνπο πέξαλ 
ησλ 4,00 m χςνπο απφ ην θαηά πεξίπησζε δάπεδν εξγαζίαο (π.ρ. εδάθνο, 
πεδνδξφκην, εμψζηε).  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δμήληα ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  0,60 € 
  

 
 
ΟΜΑΓΑ Γ΄: ΔΠΔΝΓΤΔΗ, ΔΠΗΣΡΧΔΗ 
 

 
73.33 Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7331  
 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, 
έγρξσκα, πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε 
"GROUP 4", δηαζηάζεσλ 20x20 cm, νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ 
εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-02-00 
"Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο".   
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
πιαθηδίσλ κε αξκνχο 1 έσο 2 mm, ζε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 
kg ηζηκέληνπ, ή κε θφιια πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, ζπκβαηή κε ηελ 
ππάξρνπζα ππνδνκή, ε πιήξσζε ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 
kg ηζηκέληνπ, καχξνπ ρξψκαηνο, ή κε εηδηθν πιηθφ πιεξψζεσο ζπκβαηφ κε 
ηα θεξακηθά πιαθίδηα θαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ 
δαπέδνπ.  
 



 
 

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

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

A.Σ. – 49 

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

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δίθνζη νθηώ 
           (Αξηζκεηηθώο):  28,00 € 

 
 
 
 
A.Σ. – 50 

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

 
 
 

 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Σξηάληα δύν 
           (Αξηζκεηηθώο):  32,00 € 
 

 
A.Σ. – 51 

73.34 Δπελδύζεηο ηνίρσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα GROUP 1 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7326.1  
 

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

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

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

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
 

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

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Σξηάληα  
           (Αξηζκεηηθώο):  30,00 € 

 
 



 
 
A.Σ. – 52 

73.35 Πεξηζώξηα (ζνβαηεπηά) από θεξακηθά πιαθίδηα 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7326.1  
 

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

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

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)  
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Σέζζεξα 
           (Αξηζκεηηθώο):  4,00 € 
 

 
 
A.Σ. – 53 

73.36  Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζώξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ζε ηξεηο 
ζηξώζεηο 
 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη θαηαζθεπέο πεξηζσξίσλ κε 
ηζηκεληνθνλίακα κε δχν ζηξψζεηο ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg 
ηζηκέληνπ κε άκκν ρνλδξφθνθθε θαη ηξίηε ζηξψζε κε παηεηφ 
ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ κε ιεπηνθφθθε άκκν.  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

 
73.36.02 Δπηζηξώζεηο ηζηκεληνθνλίαο πάρνπο 2,5 cm 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7336 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γέθα ηέζζεξα 
           (Αξηζκεηηθώο):  14,00 € 

  
 
A.Σ. – 54  

73.47  Πεξηζώξηα δώκαηνο (ινύθηα) 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7347  
 

Πεξηζψξηα δψκαηνο (ινχθηα) αλαπηχγκαηνο έσο 0,30 m, κέζνπ πάρνπο 3,5 
cm, απνηεινχκελα απφ πξψηε ζηξψζε πεηαρηνχ ηζηκεληνθηληάκαηνο ησλ 
450 kg ηζηκέληνπ θαη δεπηέξε ζηξψζε απφ ηξαβεθηφ ηζηκεληνθνλίακα ησλ 
600 kg, κε απμεκέλν πάρνο ζηα ζεκεία ζπκβνιήο ηνπ δψκαηνο θαη ηνπ 
ζηεζαίνπ.  
 

Πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία κνξθψζεσο θαη ζπλαξκνγήο κε ηελ επίζηξσζε 
ηνπ δψκαηνο, ε δηακφξθσζε θακπχινπ ηκήκαηνο κε αθηίλα 4 έσο 5 cm, κε 
θαηάιιειν θαινχπη (απαγνξεχεηαη ε δηακφξθσζε κε ηα ρέξηα ή κε 
χθαζκα), ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο 
 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)  
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Οθηώ 
           (Αξηζκεηηθώο):  8,00 € 



 
 

 
 
A.Σ. – 55 
73.59  Δπηζηξώζεηο γαξκπηινκσζατθνύ 

 

Δπηζηξψζεηο γαξκπηινκσζαηθνχ πάρνπο 3,5 cm κε θνηλφ ηζηκέλην θαη 
ζξαπζηά αδξαλή  δηαζηάζεσλ 0,4 έσο 1,0 cm. Τιηθά θαη εξγαζία 
αλακίμεσο, δηαζηξψζεσο, θπιηλδξψζεσο θαη θαηεξγαζίαο κε κεραλή ή 
ρεηξνηξνρφ ψζηε ε ηειηθή επηθάλεηα λα είλαη απφιπηα επίπεδε θαη ιεία. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
 

73.59.01 Γαξκπηινκσζατθό πάρνπο 3,5 cm 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7359 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γέθα ηξία 
           (Αξηζκεηηθώο):  13,00 € 

  
A.Σ. – 56 
73.91  Καηαζθεπή βηνκεραληθνύ δαπέδνπ κε πζηεξόρπην ζθπξόδεκα 

ειαρίζηνπ πάρνπο 5 cm 
 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7373.1 
 

Καηαζθεπή εγρξψκνπ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ, κεηά ηεο απαηηνπκέλεο 
ππνβάζεσο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ειαρίζηνπ πάρνπο 5 cm ή 
ηλνπιηζκέλε θνλία (κε ίλεο πξνιππξνππιελίνπ), θαη ηνπ αληίζηνηρνπ 
πεξηζσξίνπ, κε ζκχξηδα ή ραιαδηαθή άκκν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.  
 

ηελ ηηκή κνλάδο πεξηιακβάλνληαη: 

α)  Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C16/20, νπιηζκέλνπ κε δνκηθφ 
πιέγκα θαηεγνξίαο B500C, ειαρίζηνπ πάρνπο 5 cm ζηα ζεκεία 
απνξξνήο θαη 7 έσο 8 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)  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.  

ε)  πληήξεζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο επί επηά εκέξεο ηνπιάρηζηνλ, κε 
θάιπςε απηήο κε λάυινλ.  

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία θαηαζθεπήο, δηακφξθσζεο, ζπληήξεζεο, 
πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο επεμεξγαζκέλνπ δαπέδνπ 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δίθνζη 
           (Αξηζκεηηθώο):  20,00 € 



 
 

  
 

A.Σ. – 57 
73.98  Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε κνθέηηα βξαδύθαπζηε θαηεγνξίαο CFL-S1 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7398  
 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε ηάπεηα απφ ζπλζεηηθέο ίλεο (κνθέηηα) 
βξαδχθαπζηε θαηεγνξίαο Gfl-S1 σο πξνο ηελ αθαπζηφηεηα (ΔΝ14041), 
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 κνθέηηα, ε εηδηθή θφιια θαη ε εξγαζία πιήξνπο 
θαηαζθεπήο,  

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δίθνζη πέληε 
           (Αξηζκεηηθώο):  25,00 € 

 

 
 
A.Σ. – 58 
74.23 Αδξνπνίεζε επηθαλεηώλ από κάξκαξν  
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7416 
 

Δπεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ καξκάξνπ κε κεραληθά κέζα ή εξγαιεία 
θαη ειεθηξνεξγιεί ρεηξφο, γηα ηελ απφθηεζε αδξήο επηθάλεηαο (π.ρ. 
ζθαπηηζάξηζκα) ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο (m2) 
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Πέληε 
           (Αξηζκεηηθώο):  5,00 € 
  
 
 

A.Σ. – 59 

Ν/74.31.1 Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο καξκάξνπ ελδεηθηηθνύ 
ηύπνπ Αιηβεξίνπ, πάρνπο 2 cm.  

  

  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7432 
 
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο καξκάξνπ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ 
Αιηβεξίνπ, πάρνπο 2cm, νξζνγσληζκέλεο, ζε αλαινγία 6-10 ηεκάρηα αλά 
m2. Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ 
καξκάξνπ επί ηφπνπ, ηα πιηθά πιηθά ιεηφηξηςεο, ζηξψζεσο θαη θαζαξηζκνχ 
θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο 
θαη θαζαξηζκνχ.  
  
 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Πελήληα  
           (Αξηζκεηηθώο):  50,00 € 

 



 
 
 
A.Σ. – 60 

Ν/75.2.1 Καηώθιηα θαη πεξηδώκαηα (κπνξηνύξεο) επηζηξώζεσλ από κάξκαξν 
Αιηβεξίνπ, πάρνπο 2 cm.  

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7501 
 
Καηψθιηα θαη πεξηδψκαηα (κπνξηνχξεο) επηζηξψζεσλ απφ κάξκαξν 
Αιηβεξίνπ, πάρνπο 2 cm. Τιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο.  
  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
 
 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   αξάληα νθηώ  
           (Αξηζκεηηθώο):  48,00 € 

 
 
A.Σ. – 61 

Ν/75.32.1 Πνδηέο παξαζύξσλ από κάξκαξν  Καβάιαο, πάρνπο 2 cm θαη 
πιάηνπο έσο 40 cm.  
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7531 
Πνδηέο παξαζχξσλ απφ κάξκαξν Καβάιαο, πάρνπο 2 cm θαη πιάηνπο έσο 
40 cm, κε ηελ κφξθσζε εγθνπήο (πνηακνχ) θάησ απφ ην εμέρνλ άθξν 
ηνπο. Τιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο.  

  

           Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Πελήληα ηξία 
           (Αξηζκεηηθώο):  53,00 € 

 

 
A.Σ. – 62 

Ν/75.42.2 Παηήκαηα βαζκίδσλ από κάξκαξν Αιηβεξίνπ πάρνπο 3 cm, πιάηνπο 
έσο 35 cm.  
 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7541 
Παηήκαηα βαζκίδσλ απφ κάξκαξν Αιηβεξίνπ πάρνπο 3 cm, πιάηνπο έσο 
35 cm θαη κήθνπο έσο 2,00 m θαη θαηά ηα ινηπά σο άξζξν 75.41.01. 
  
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  
 
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δίθνζη νθηώ  
           (Αξηζκεηηθώο):  28,00 € 
 

 
A.Σ. – 63 

Ν/75.67.1 Δπελδύζεηο ηνίρσλ - θάζα κε κάξκαξν Βεξνίαο, πάρνπο 2 cm θαη 
πιάηνπο 15 cm. 

 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7561 
 



 
 

Δπελδχζεηο ηνίρσλ - θάζα κε κάξκαξν Βεξνίαο, πάρνπο 2 cm θαη πιάηνπο 
15 cm, ιεηνηξηκέλν θαη ζηηιβσκέλν κε λεξφινπζηξν θαη θαηά ηα ινηπά σο 
άξζξν 75.66. 
  
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  
 
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δίθνζη έλα  
           (Αξηζκεηηθώο):  21,00 € 
 

 
A.Σ. – 64 
75.80 Καηαζθεπή πάγθνπ ληπηήξσλ από ιεπθό κάξκαξν πξνειεύζεσο 

ΒΔΡΟΗΑ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7578  
 

 Καηαζθεπή πάγθνπ ληπηήξσλ απφ ιεπθφ κάξκαξν πξνειεχζεσο ΒΔΡΟΗΑ 
Α΄ πνηφηεηαο, πάρνπο 3 cm, κε γνχξλεο, πιάηνπο 60 cm, θαη νπνηνπδήπνηε 
κήθνπο, ζρήκαηνο θαη γιππηήο δηαθφζκεζεο (θακπχιεο αθκέο, εξγαιεία 
θ.ιπ.), ζπλζέηνπ ή πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο. 

 

Πεξηιακβάλεηαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ππνδνρήο ησλ καξκαξίλσλ 
κειψλ, ή ιεηφηξηςε, ή ζηίιβσζε (λεξφινπζηξν) κε πιηθφ Α΄ πνηφηεηαο, θαη 
νη απαηηνχκελεο αθαλείο γαιβαληζκέλεο κεηαιιηθέο ζπλδέζεηο ή ζηεξίμεηο 
(κεηαιιηθά θνπξνχζηα δηαηνκήο L 30x30x3 mm) πνπ παθηψλνληαη ζηελ 
ηνηρνπνηΐα. 
 

Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε θνπή ησλ καξκαξίλσλ πιαθψλ ηνπ πάγθνπ ζε 
νπνηνδήπνηε ζρήκα (επζχγξακκν ή θακπχιν), ε δεκηνπξγία αλνίγκαηνο γηα 
ηελ ππνδνρή ηεο γνχξλαο ηχπνπ ovalux (ειιεηςνεηδέο ή θπθιηθφ ηκήκα 
θ.ιπ.), ε ηνπνζέηεζε πεξηκεηξηθά ζηνλ πάγθν καξκάξηλεο πνδηάο 
(θξέκαζε) πάρνπο 2 cm, κε ή ρσξίο εξγαιεία, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, θαη 
ε ζηεγαλνπνίεζε ηνπ πάγθνπ κε θαηάιιεια πιηθά. 
 

Δπηζεκαίλεηαη  φηη ε θακπχιε ε επζχγξακκε δηακφξθσζε ηνπ πάγθνπ, ζα 
πξνθχςεη απφ εληαίν θνκκάηη καξκάξνπ. 
 

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία θνπήο, δηακφξθσζεο, ηνπνζέηεζεο, 
ζηεξέσζεο, ζηεγαλνπνίεζεο ηνπ πάγθνπ, επεμεξγαζίαο ηεο επηθάλεηαο, 
πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ (ζθξαγίζεσο αξκψλ, ζπλδέζεσο θ.ιπ.), 
ζχκθσλα κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο κειέηεο. 
 

Tηκή αλά ηξέρνλ κέηξν πάγθνπ (κκ) πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ. 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δθαηόλ ηξηάληα 
           (Αξηζκεηηθώο):  130,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΟΜΑΓΑ Δ΄: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ ή ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ 

 
 

 
A.Σ. – 65 
53.30 Γάπεδν ξακπνηέ κε ισξίδεο πιάηνπο 4 - 7cm κε ηνλ ζθειεηό από 

θαδξόληα 
 

Γάπεδν ξακπνηέ κε ηνλ ζθειεηφ απφ θαδξφληα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 03-07-01-01 "Ξχιηλα θαξθσηά δάπεδα".  

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη ισξίδεο ξακπνηέ θαζαξνχ πάρνπο  
ηνπιάρηζηνλ 22 mm, πιάηνπο απφ 4 έσο 7 cm θαη κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 0,40 
m, ν ζθειεηφο απφ θαδξφληα 5x7 cm, ζε αμνληθέο απνζηάζεηο έσο 40 cm, κε 
εγθάξζηνπο ζπλδέζκνπο αλά ην πνιχ 1,50 m, ε ζηεξέσζε ηνπ ζθειεηνχ 
ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή κε UPAT ή αηζαιφβηδεο θαη ε εξγαζία πιήξνπο 
θαηαζθεπήο ηνπ δαπέδνπ θαη ηνπ ζθειεηνχ, ην μχζηκν θαη ηξίςηκν κε 
γπαιφραξην θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο, 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο. 
 
 
53.30.03 Από ισξίδεο μπιείαο ιάξηδηλεο, πιάηνπο 4,0 - 7,0 cm 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5325 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Σξηάληα πέληε 
           (Αξηζκεηηθώο):  35,00 € 

 
 
A.Σ. – 66 
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) 
 
 
53.50.04 Από μπιεία ιάξηδηλε 

  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5354 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Πέληε 
           (Αξηζκεηηθώο):  5,00 € 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
A.Σ. – 67 
Ν/54.68  Θπξόθπιια κνλόθπιια ή δίθπιια, πξεζζαξηζηά (Θ1-Θ9) 
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5468.1  
 

 Θπξφθπιια, πξεζζαξηζηά, κνλφθπιιεο ή δίθπιιεο ζχξαο, ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-01-00 "Ξχιηλα θνπθψκαηα", απφ μπιεία 
ιεπθή θαη θφληξα πιαθέ πάρνπο 5 mm ζπλνιηθνχ πάρνπο ζπξνθχιινπ 5 
cm κε ή ρσξίο παισηφ ή πεξζηδσηφ άλνηγκα ζην θάησ ή πάλσ ηκήκα ηνπ 
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 (νμπάο, δξπφο, θαζηαληάο). 
πκπεξηιακβάλεηαη ε μπιεία, ην θφληξα πιαθέ, ηα πιηθά ζχλδεζεο, ε 
θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ θχιισλ, ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ 
κεραληζκψλ θχιηζεο (κεληεζέδεο αλνμείδσηνη θ.ι.π.) θαη ε πξνκήζεηα θαη 
ηνπνζέηεζε ησλ θιεηδαξηψλ θαη ρεηξνιαβψλ (αλνμείδσηεο), ζχκθσαλ κε ηηο 
εληνιέο ηεο ππεξεζίαο.  

 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δθαηό δέθα 
           (Αξηζκεηηθώο):  110,00 € 

 
 
A.Σ. – 68 
56.17  Δπέλδπζε μύιηλσλ επηθαλεηώλ κε θαηλνπιαζηηθά θύιια (formica) 
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5617  
 

 Δπέλδπζε μπιίλσλ επηθαλεηψλ κε θαηλνπιαζηηθά θχιια (formica), 
απαιιαγκέλα θνξκαιδευδεο, νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ θαη πθήο 
(ιείαο ή κάη) εθαξκνδφκελα κε πξέζζα κε ρξήζε θφιιαο θνξκάηθαο θαη κε 
πεξηζψξηα απφ περάθηα είηε κε ζπλαξκνγή αθξηβείαο ησλ αθκψλ ηεο 
θνξκάηθαο, κε φιεο ηηο αλαγθαίεο νπέο ή εληνξκίεο γηα ηελ εθαξκνγή, ηα 
εμαξηήκαηα ή κεραληζκνχο θαη γεληθά θνξκάηθα ζε θχιια κε ηηο θζνξέο θαη 
απνκεηψζεηο, θφιια θνξκάηθαο θαη κηθξνυιηθά θαζψο θαη εξγαζία γηα 
πιήξε θαηαζθεπή  

 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γέθα πέληε 
           (Αξηζκεηηθώο):  15,00 € 

 
 
A.Σ. – 69 
56.25  Δξκάξηα κεγάινπ ύςνπο, κή ηππνπνηεκέλα 
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5613.1 
 

 Δξκάξηα κεγάινπ χςνπο, κή ηππνπνηεκέλα, κε βάζνο 60 cm, κε "θνπηηά" 
απφ λνβνπάλ ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 mm, ακθίπιεπξα επελδπκέλα κε 
κειακίλε ή θνξκάηθα, πάρνπο 1 mm, κε ηειείσκα ζε φια ηα νξαηά ζφθνξα 
απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm, κε ελψζεηο ησλ επηθαλεηψλ κε αλνμείδσηεο 
μπιφβηδεο, θφιια θαη  θαηάιιειεο εληνξκίεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 03-09-01-00 "Δληνηρηζκέλα ή ζηαζεξά έπηπια ", κε ηα αθφινπζα 
ραξαθηεξηζηηθά: 

 
 Γηακφξθσζε ρεηιέσλ ησλ απαηηνπκέλσλ νπψλ κε θξεδάξηζκα 



 
 

 Καηαζθεπή πιάηεο ηνπ θνπηηνχ πξνο ηνλ ηνίρν απφ ραξηνθνξκάτθα ή 
θνξκάτθα πάρνπο 8 mm 

 Οξηδφληηα (ξάθηα) θαη θαηαθφξπθα ζηαζεξά ρσξίζκαηα (άλ 
πξνβιέπνληαη) απφ κνξηνζαλίδεο επελδπκέλεο θαη ζηηο δχν επηθάλεηεο 
κε κειακίλε (1,0 mm), ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 ή 20 mm αλάινγα κε ην 
πιάηνο ηνπο, κε πεξηζψξην απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm ζηα εκθαλή 
ζφθνξα κε ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο.  

 Σα θχιια (κνλά ή δηπιά) απφ λνβνπάλ κε κειακίλε νηνπδήπνηε 
ρξψκαηνο, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά (min πάρνο 1,0 mm), ζπλνιηθνχ 
πάρνπο 18 mm, κε πεξηζψξηα απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm κε 
ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο.  

 Σνπνζέηεζε ρεηξνιαβψλ (πφκνια) θχιισλ θαη θξπθψλ κεηαιιηθψλ 
κεληεζέδσλ βαξέσο ηχπνπ δηπιήο πεξηζηξνθήο, αλνμεηδψησλ θαη 
ξπζκηδνκέλσλ.  

 ηήξημε ηεο θαηαζθεπήο ζε ξπζκηδφκελα πνδαξηθά κε απφιεμε απφ 
πιαζηηθφ πξνθίι γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηελ πγξαζία  

 Κνπκπσηή κπάδα χςνπο 125 mm απφ λνβνπάλ κε επέλδπζε κειακίλεο 
πάρνπο 1,0 mm.  

 

Δάλ πξνβιέπνληαη ζπξηάξηα ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα,  
 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο φςεο  
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δθαηόλ ζαξάληα 
           (Αξηζκεηηθώο):  140,00 € 

 
 
 
A.Σ. – 70 
61.05  Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ή θνηινδνθνύο ύςνπο ή πιεπξάο 

έσο 160 mm  
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 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.  
 

 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαηαζθεπήο 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γύν & ζαξάληα ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  2,40 € 

  
 
 
 



 
 
A.Σ. – 71 
61.06  Φέξνληα ζηνηρεία από ζηδεξνδνθνύο ή θνηινδνθνύο ύςνπο ή 

πιεπξάο >160 mm  
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6104 
 

 Καηαζθεπή θεξφλησλ ζηνηρείσλ απφ ζηδεξνδνθνχο ή θνηινδνθνχο θάζε 
ηχπνπ, κε χςνο ή πιεπξά κεγαιχηεξε απφ 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 
ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, 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). 

  

 Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ αλπςσηηθψλ κέζσλ.  
 

 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαηαζθεπήο 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γύν & πελήληα ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  2,50 € 

 
 
A.Σ. – 72 
61.13  Γσληόθξαλα πξνζηαζίαο θαηαθνξύθσλ αθκώλ επηρξηζκάησλ  
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6116 
 

 Γσληφθξαλα απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 1,00 mm, θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλε, δηαηνκήο 30x30 mm, ηνπνζεηνχκελα γηα πξνζηαζία ησλ 
θαηαθφξπθσλ αθκψλ επηρξηζκέλσλ ηνίρσλ, ζηεξενχκελα κε 
γαιβαληζκέλνπο ήινπο θαη ηζηκεληνθνλία ζηνλ ηνίρν.  

 

 Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γύν & εμήληα ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  2,60 € 

 
 
 
A.Σ. – 73 
61.30  Μεηαιιηθόο ζθειεηόο 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 (Οινγξάθσο):   Γύν & νγδόληα ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  2,80 € 

 
 
 
A.Σ. – 74 
61.31  Μεηαιιηθόο ζθειεηόο 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 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 (Οινγξάθσο):   Γύν & πελήληα ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  2,50 € 

 
 
A.Σ. – 75 
Ν/61.33.1  Κύξηνη δνθνί ζηέγεο από θακπύιεο ζπγθνιιεηηθέο δηαηνκέο πάρνπο 

12 mm.   
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6118 
 

 Κχξηνη δνθνί ζηέγεο απφ θακπχιεο ζπγθνιιεηηθέο δηαηνκέο πάρνπο 12 
mm.Ο θνξκφο απνθφπηεηαη κε κεράλεκα θνπήο πιάζκαηνο.Σα πέικαηα 
απφ επίπεδα ειάζκαηα πάρνπο 2,00 mm θπιηλδξάξνληαη θαη 
ζπγθνιινχληαη ζηνλ θνξκφ. Ζ ζπγθφιεζε ησλ πεικάησλ γίλεηαη κε δχν 
ζπλερείο ξαθέο θαη θαηά ηα ινηπά σο άξζξν 61.29. 

 

 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ηνπνζεηεκέλεο δνθνχ   
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γύν & νγδόληα επηά ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  2,87 € 
 

 
A.Σ. – 76 
Ν/61.33.2 Γνκηθόο ράιπβαο ππό κνξθή ειαζκάησλ, πάρνπο 8 mm.  
  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6126 
 

Γνκηθφο ράιπβαο ππφ κνξθή ειαζκάησλ, πάρνπο 8 mm, νηαζδήπνηε 
επηθαλείαο θαη κνξθήο, ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηθή κειέηε θαη θαηά ηα ινηπά 
σο 61.26. 

 

 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)  
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Σέζζεξα & εβδνκήληα νθηώ ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  4,78 € 

 
 



 
 

 
 
A.Σ. – 77 
62.04  Ταινζηάζηα ζηδεξά κε πεξζίδεο (Π6,Π7,Π8,Π9,Π10)  
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6204  
 

 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ παινζηαζίσλ κε ηκήκαηα ζηαζεξά ή 
θηλεηά κε πεξζίδεο ζην εμσηεξηθφ ηνπο, νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-02-00 "ηδεξά θνπθψκαηα", απφ 
θνηινδνθνχο, κε θάζζα, αξκνθάιππηξα, περίζθνπο ζηεξέσζεο 
παινπηλάθσλ. Πεξηιακβάλνληαη ηα ζηδεξά πξνθίι θαη ξάβδνη, ηα πιηθά 
ζχλδεζεο ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη ε εξγαζία θαηαζθεπήο, 
ηνπνζεηήζεσο θαη ζηεξεψζεσο,  

 

 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γέθα 
           (Αξηζκεηηθώο):  10,00 € 

 
 
A.Σ. – 78 
Ν/62.24  Θύξεο ζηδεξέο πιήξεηο αλνηγόκελεο (Θ7)   
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6224  
 

 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ ζπξψλ δίθπιισλ ή κνλφθπιισλ κε ή 
ρσξίο θεγγίηεο, ζπξίδεο ή πεξζίδεο αλνηγφκελεο ή κε κε ζπξφθπιια απφ 
έλα ή δχν θχιια ιακαξίλαο καχξεο πάρνπο 1,2 mm θαη κε ελδηάκεζεο 
λεπξψζεηο θαζψο θαη κε ζηαζεξνχο ή θηλεηνχο θεγγίηεο θαη θάζζα απφ 
ζηδεξνζσιήλεο νξζνγσληθήο δηαηνκήο, κε αξκνθάιππηξα, περάθηα 
ζηεξέσζεο παινπηλάθσλ θαη γεληθά ιακαξίλα καχξε, ζηδεξνζσιήλεο 
νξζνγσληθήο δηαηνκήο, ζηδεξνγσληέο, ζηδεξέο ξάβδνη πιηθά ζχλδεζεο 
ηνπνζεηήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο (κεληεζέδεο ρσλεπηνί – ξπζκηδφκελνη 
βαξέσο ηχπνπ ρσξίο ξνπιεκάλ κε άμνλα Φ20 απφ αλνμείδσην πχξν), 
θιεηδαξηά αζθαιείαο (ηχπνπ YALE ή παξεκθεξνχο) θαη ρεηξνιαβέο απφ 
ιεπθφ κέηαιιν,  ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-02-00 "ηδεξά 
θνπθψκαηα". 

 

 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Πέληε  
           (Αξηζκεηηθώο):  5,00 € 

 
 
A.Σ. – 79 

 
65.02  Ταιόζπξεο αινπκηλίνπ αλνηγόκελεο 
 

 Ταιφζπξεο απφ αινπκίλην, αλνηγφκελεο κε κεληεζέδεο, νπνπνησλδήπνηε 
δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 
"Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ", κε ππνδνρή γηα δηπιφ παινπίλαθα κε δηάθελν. 

 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
  

65.02.01 Ταιόζπξεο από ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην  
 
  



 
 

Ν/65.02.01.02  Ταιόζπξεο αλνηγόκελεο, δίθπιιεο, ρσξίο  
                        θεγγίηε 

 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6503 

  

 ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα θαη ηα αθφινπζα (εξγαζία 
θαη πιηθά): 

1)  Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε φισλ ησλ κεραληζκψλ αζθαιείαο 
θαη ιεηηνπξγίαο,  

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

3) 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. 

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

5) Ζ ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαη αλνδίσζε ησλ πξνθίι ηνπ αινπκηλίνπ 
 

 

 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δθαηόλ πελήληα 
                    (Αξηζκεηηθώο):   150,00 € 

  
 
A.Σ. – 80 
62.41  Κάζζεο αλάξηεζεο ζπξνθύιισλ από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6239 
 

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

  

 Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θάζζαο  
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Πέληε & πελήληα ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  5,50 € 

 
 
A.Σ. – 81 
62.50  Μεηαιιηθέο ζύξεο, ηππνπνηεκέλεο, βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο (Θ1-

Θ9)   
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6236 
 



 
 

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

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθάλεηαο ζπξνθχιινπ 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δθαηόλ νγδόληα 
           (Αξηζκεηηθώο):  180,00 € 

 
 
 
Ν/62.60 Θύξεο κεηαιιηθέο ππξαζθαιείαο, αλνηγόκελεο, κνλόθπιιεο (ΘΠ6) 
 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6236 
 

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

 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

 
A.Σ. – 82 

62.60.02  Θύξεο ππξαζθαιείαο, κνλόθπιιεο, αλνηγόκελεο, 
ρσξίο θεγγίηε, θιάζεο ππξαληίζηαζεο 60 min (ΘΠ6) 

 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γηαθόζηα εμήληα πέληε 
           (Αξηζκεηηθώο):  265,00 € 

 
 
 



 
 
Ν/62.61 Θύξεο κεηαιιηθέο ππξαζθαιείαο, αλνηγόκελεο, δίθπιιεο 

(ΘΠ3,ΘΠ4,ΘΠ5,ΘΠ6,ΘΠ7,ΘΠ8) 
 

 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 ππθλφηεηνο ηνπιάρηζηνλ 140 kg/m3 κε ζπλδεηηθφ πιηθφ 
απνηεινχκελν απφ νξπθηέο θφιιεο (φρη θαηλνιηθέο ξεηίλεο), κε κεληεζζέδεο 
βαξέσο ηχπνπ κε αμνληθά ξνπικάλ (BD), θιεηδαξηά θαη ρεηξνιαβέο 
ππξαζθαιείαο εμ νινθιήξνπ απφ ραιχβδηλα εμαξηήκαηα κε ηδηαίηεξν 
πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθαιείαο, κεραληζκφ επαλαθνξάο (ζνχζηα) 
ππξαζθαιείαο, κεραληζκφ πξνηεξαηφηεηαο θιεηζίκαηνο θχιισλ, ζχξηεο 
ραιχβδηλνπο αθηλεηνπνίεζεο ηνπ ελφο ζπξνθχιινπ θαη κπάξα παληθνχ. Ζ 
θάζζα θαη ηα ζπξφθπιια ζα είλαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα ζην εξγνζηάζην, 
ζε επφρξσζε ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο.  
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηεο θάζζαο θαη ηνπ ζπξνθχιινπ επί 
ηφπνπ, ε πάθησζε ηεο θάζζαο ζηελ ηνηρνπνηία θαη ε πιήξσζε ηνπ 
δηαθέλνπ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ (αξηάλη) θαη ε 
πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαη ξχζκηζε φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ 
εμαξηεκάησλ ηεο ζχξαο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη αλσηέξσ. 

 
 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
  
 
A.Σ. – 83 

Ν/62.61.02  Θύξεο ππξαζθαιείαο, δίθπιιεο, αλνηγόκελεο, ρσξίο  
θεγγίηε, θιάζεο ππξαληίζηαζεο 60 min 
(ΘΠ3,ΘΠ4,ΘΠ5) 

 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Σξηαθόζηα δέθα πέληε 
           (Αξηζκεηηθώο):  315,00 € 

 
 
A.Σ. – 84 

Ν/62.62.1 Θύξεο κεηαιιηθέο ππξαζθαιείαο, αλνηγόκελεο, δίθπιιεο  ρσξίο 
θεγγίηε , θιάζε ππξαληίζηαζεο 120 min (ΘΠ1,ΘΠ2)  

 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6236 

 
 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δίθπιιεο αλνηγφκελεο κεηαιιηθήο ζχξαο 

ππξαζθαιείαο ρσξίο θεγγίηε, θιάζεο ππξαληίζηαζεο 120 min, 
ζπλνδεπφκελεο απφ πηζηνπνηεηηθφ θιάζεο ππξαληίζηαζεο απφ 
αλαγλσξηζκέλν θνξέα ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο. Ζ πφξηα ζα απνηειείηαη 
απφ θάζζα απφ ζηξαληδαξηζκέλε ιακαξίλα DKP ειαρίζηνπ πάρνπο 2,0 
mm κε δηάηαμε θαπλνζηεγαλφηεηαο (π.ρ. απφ ζεξκνδηνγθνχκελεο ηαηλίεο 
ελδεηθηηθνχ ηχπνπ PALUSOL ή αλαιφγνπ), ζπξφθπιιν ηχπνπ sandwich, κε 
εμσηεξηθή επέλδπζε απφ ιακαξίλα ςπρξήο εμειέζεσο DKP ειάρηζηνπ 
πάρνπο 1,5mm θαη εζσηεξηθή πιήξσζε απφ νξπθηνβάκβαθα ππθλφηεηνο 



 
 

ηνπιάρηζηνλ 140 kg/m3 κε ζπλδεηηθφ πιηθφ απνηεινχκελν απφ νξπθηέο 
θφιιεο (φρη θαηλνιηθέο ξεηίλεο), κε κεληεζζέδεο βαξέσο ηχπνπ κε αμνληθά 
ξνπικάλ (BD), θιεηδαξηά θαη ρεηξνιαβέο ππξαζθαιείαο εμ νινθιήξνπ απφ 
ραιχβδηλα εμαξηήκαηα κε ηδηαίηεξν πηζηνπνηεηηθφ ππξαζθαιείαο, 
κεραληζκφ επαλαθνξάο (ζνχζηα) ππξαζθαιείαο, κεραληζκφ 
πξνηεξαηφηεηαο θιεηζίκαηνο θχιισλ, ζχξηεο ραιχβδηλνπο αθηλεηνπνίεζεο 
ηνπ ελφο ζπξνθχιινπ θαη κπάξα παληθνχ. Ζ θάζζα θαη ηα ζπξφθπιια ζα 
είλαη ειεθηξνζηαηηθά βακκέλα ζην εξγνζηάζην, ζε επφρξσζε ηεο επηινγήο 
ηεο Τπεξεζίαο.   
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηεο θάζζαο θαη ηνπ ζπξνθχιινπ επί 
ηφπνπ, ε πάθησζε ηεο θάζζαο ζηελ ηνηρνπνηία θαη ε πιήξσζε ηνπ 
δηαθέλνπ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ (αξηάλη) θαη ε 
πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαη ξχζκηζε φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ 
εμαξηεκάησλ ηεο ζχξαο, φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη αλσηέξσ. 

  
 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  

  

 
 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Σεηξαθόζηα πέληε 

           (Αξηζκεηηθώο):  405,00 € 

 
A.Σ. – 85 
64.29  Αλνμείδσηνο ρεηξνιηζζήξαο Φ50/2 mm 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6428 
 

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ρεηξνιηζζήξα απφ ζηξνγγπιή αλνμείδσηε 
δηαηνκή Φ50x2 mm, πνηφηεηαο AISI 304, νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ, ζηεξέσζε 
κε θαηάιιειν πείξν (αξζεληθφ-ζειπθφ) ή κε ήισζε ή ειεθηξνζπγθφιιεζε 
Argon κε ειεθηξφδηα αλνμεηδψησλ ραιχβσλ. πκπεξηιακβάλνληαη πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, πιήξεο εξγαζία θνπήο, θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο 
θαη ζηεξέσζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) ηνπνζεηεκέλνπ πιήξνπο ρεηξνιηζζήξνο 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γέθα νθηώ 
           (Αξηζκεηηθώο):  18,00 € 

 
 
Ν/65.01 Σππνπνηεκέλα θνπθώκαηα από αινπκίλην κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6501  
 

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



 
 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ 
θνπθσκάησλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο, ηα 
πάζεο θχζεσο απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ 
θνπθψκαηνο (δηαηάμεηο αζθάιηζεο, κεραληζκνί ιεηηνπξγίαο θαη 
επαλαθνξάο) ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη πφκνια, ιαβέο, 
ρεηξνιαβέο, κεληεζέδεο, ξάνπια θ.ι.π.  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

 
A.Σ. – 86 

Ν/65.01.02  Κνπθώκαηα από ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην 12 -    
                   24 kg/m2 

 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):    Δθαηόλ ελελήληα 
           (Αξηζκεηηθώο):  190,00 € 

  
 
 
A.Σ. – 87 

Ν/72.32.1 Μεηαιιηθέο  θαηαζθεπέο επηζηέγαζεο θαη ηειεησκάησλ κε 
ζηξαηδαξηζηή γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο, 
πάρνπο 1,5 mm.  

 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7231        
Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο επηζηέγαζεο θαη ηειεησκάησλ κε γαιβαληζκέλε 
ιακαξίλα ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο, πάρνπο 1,5 mm, νηνπδήπνηε δηαηνκήο 
θαη αλαπηχγκαηνο φπσο πνδηέο παξαζχξσλ, ινχθηα απνξξνήο νκβξίσλ 
ζηεγψλ, ηειεηψκαηα παινζηαζίσλ θιπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο 
θαη θαηά ηα ινηπά  σο άξζξν 72.31. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο  
 
  
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γέθα ελλέα 
           (Αξηζκεηηθώο):  19,00 € 

 

 
A.Σ. – 88 

Ν/72.32.2 Δπηζηέγαζε κε γαιβαληζκέλε ηξαπεδνεηδείο ιακαξίλα,  πάρνπο 1 mm 
θαη ύςνο 135 mm, πξνέιεπζεο Διβεηίαο, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ Μontana.  

  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7238 

 

Δπηζηέγαζε κε γαιβαληζκέλε ηξαπεδνεηδείο ιακαξίλα,  πάρνπο 1 mm θαη 
χςνο 135 mm, πξνέιεπζεο Διβεηίαο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Μontana, κε φια 
ηα εμαξηήκαηα ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο επί ππάξρνληνο  κεηαιιηθνχ 
ζθειεηνχ, κε επηθάιπςε ησλ θχιισλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ πηπρψζεσλ θαηά 
κία πηχρσζε ή 10 cm, θαηά κήθνο ησλ θχιισλ θαηά 0,10 m, ζηνπο 
θνξθηάδεο κε θχιιν επίπεδεο ιακαξίλαο πιάηνπο 0,80 m θαη ζηηο ζέζεηο 
ησλ πδξνξξνψλ (ληεξέδσλ) θαηά ην απαηηνπκελν πιάηνο. ηεξέσζε ησλ 
ειαζκάησλ κε  εηδηθνχο ζπλδέζκνπο ζηελ πεξίπησζε κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ 
ή κε γαιβαληζκέλεο μπιφβηδεο ζηελ πεξίπησζε μχιηλνπ ζθειεηνχ, κε 



 
 

παξεκβνιή κεηαμχ ησλ ζπλδέζκσλ ή ησλ θνριηνθφξσλ ήισλ θαη ηεο 
ιακαξίλαο πιαζηηθψλ ή ειαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ πάρνπο 2 mm.   

 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο  

  
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δίθνζη δύν & πελήληα 
           (Αξηζκεηηθώο):  22,50 € 

 
 
A.Σ. – 89 

Ν/72.32.4 Νεξνζηαιάρηεο από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα γσληαθήο δηαηνκήο L 
20*20*2 mm, κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή.  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7231 

 

Νεξνζηαιάρηεο απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα γσληαθήο δηαηνκήο L 20*20*2 
mm, κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, ζηεξενχκελνο κε εθηνλνχκελα βχζκαηα,  
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη θαηά ηα ινηπά σο άξζξν 61.11. 

              
                   Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δλλέα 
           (Αξηζκεηηθώο):  9,00 € 
 

 
A.Σ. – 90 

Ν/72.66.1 Δπηζηέγαζε κε θύιια αινπκηλίνπ πάρνπο 1 mm, πιάηνπο  από 0,40 
έσο 0,60 m θαη πιήξεο κήθνο, νξζήο ξαθήο, ηύπνπ ΚALZIP, ζε 
θεθιηκέλεο επίπεδεο θαη θακπύιεο επηθάλεηεο 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6401 

 

Δπηζηέγαζε κε θχιια αινπκηλίνπ κε πνιπεζηεξηθή βαθή θνχξλνπ πάρνπο 
1 mm, πιάηνπο  απφ 0,40 έσο 0,60 m θαη πιήξεο κήθνο, ηχπνπ ΚALZIP, ζε 
θεθιηκέλεο επίπεδεο θαη θακπχιεο επηθάλεηεο, κε ζχλδεζε ησλ θχιισλ 
κεηαμχ ηνπο κε ην ζχζηεκα νξζήο ξαθήο, ζηεξενχκελα ηα θχιια ζε 
θξπθνχο ζπλδεηήξεο αινπκηλίνπ πνπ ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζε 
γαιβαληζκέλνπο ραιχβδηλνπο απνζηάηεο δηαηνκήο Ε ή Χ πάρνπο 1,5 mm 
θαη νη νπνίνη  παθηψλνληαη ζηε θέξνπζα θαηαζθεπή. Τιηθά θαη εξγαζία 
πιήξνπο θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο 
κειέηεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηεο πξνκεζεχηξηαο 
εηαηξίαο θαη θαηά ηα ινηπά σο άξζξν 72.60. 
  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηνκέλεο επηθάλεηαο   

  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   αξάληα ηέζζεξα 
           (Αξηζκεηηθώο):  44,00 € 

 

 

 

 



 
 
 
A.Σ. – 91 

Ν/72.66.3 Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο επηζηέγαζεο θαη ηειεησκάησλ ζηεγώλ κε  
ζηξαδηαξηζηό θύιιν αινπκηλίνπ κε πνιπεζηεξηθή βαθή, πάρνπο 1 
mm.   

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6401 

 

Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο επηζηέγαζεο θαη ηειεησκάησλ ζηεγψλ κε  
ζηξαδηαξηζηφ θχιιν αινπκηλίνπ κε πνιπεζηεξηθή βαθή, πάρνπο 1 mm, 
νηνπδήπνηε αλαπηχγκαηνο, ηνπνζεηνχκελν ζηα ηειεηψκαηα ηεο 
επηζηέγαζεο ησλ ζηεγψλ κε θχιια ηχπνπ KALZIP, ζε κέησπα, ζε ηνίρνπο, 
πιαγηνθαιχςεηο θιπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα  ηεο κειέηεο θαη θαηά ηα ινηπά 
σο άξζξν 72.60. 
  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο   
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Σξηάληα νθηώ 
           (Αξηζκεηηθώο):  38,00 € 
 
 
 

ΟΜΑΓΑ Σ΄: ΛΟΗΠΑ, ΣΔΛΔΗΧΜΑΣΑ 
 

 
A.Σ. – 92 
72.70 Δπηζηεγάζεηο κε επίπεδα θπςεισηά πνιπθαξβνληθά θύιια 
 

  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7231 
 

Δπηζηεγάζεηο κε επίπεδα πνιπθαξβνληθά θπςεισηά θχιια, πάρνπο 16 
mm, άζξαπζηα, πςειήο αληνρήο ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία, κε 
θσηνδηαπεξαηφηεηα 75% γηα δηαθαλή θχιια 50% γηα νπάι θαη 40% γηα 
θπκέ θχιια (νη ηηκέο είλαη ελδεηθηηθέο), ζεξκνκνλσηηθήο ηθαλφηεηαο. 
ππξαληνρήο θαη ερνκφλσζεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κειέηε, 
ηα νπνία ζηεξεψλνληαη ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή κε ηα εηδηθά ζηνηρεία 
πνπ ζπληζηά ν πξνκεζεπηήο ησλ θχιισλ (γεληθψο ζχλδεζκνη ηχπνπ "Π"ή 
ηχπνπ "Ζ"). 
 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο, ζηεξέσζεο, κε 
φια ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηα απαηηνχκελα 
ηθξηψκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο νδεγίεο ηνπ 
πξνκεζεπηή. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δμήληα  
           (Αξηζκεηηθώο):  60,00 € 
 
 

72.75 Κνππόιεο θπζηθνύ θσηηζκνύ θαη αεξηζκνύ 
 

  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7231 
 

Κνππφιεο θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη αεξηζκνχ (Skylight), ηππνπνηεκέλσλ 
δηαζηάζεσλ, απνηεινχκελεο απφ ζθειεηφ απφ αλνδησκέλεο δηαηνκέο 



 
 

αινπκηλίνπ ή γαιβαληζκέλνπ ράιπβα, κε δηάηαμε πιήξνπο 
πδαηνζηεγαλφηεηαο θαη παξεκβχζκαηα αλεκνζηε-γαλφηεηαο, επηθάιπςε 
ηνπ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ κε επίπεδα ή θακπχια πνιπθαξβνληθά θχιια ή 
θχιια αθξπιηθνχ (ΡΜΜΑ). 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο 
 

 
 
A.Σ. – 93 

72.75.02 Κνππόιεο αλνηγόκελεο ρεηξνθίλεηα, θπζηθνύ θσηηζκνύ θαη 
αεξηζκνύ, κε δηπιό ζόιν, κε θακπύια θύιια, εμσηεξηθά κε 
πνιπθαξβνληθό θαη εζσηεξηθά κε αθξπιηθό (ΡΜΜΑ), κε 
βάζε PVC. 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Σεηξαθόζηα πελήληα 
           (Αξηζκεηηθώο):  450,00 € 

  
 
A.Σ. – 94 
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 ή 
απφ αινπκίλην ζθειεηφ κέζσ εηδηθψλ άθαπζησλ παξεκβπζκάησλ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
 
 

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

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δθαηόλ νγδόληα πέληε 
           (Αξηζκεηηθώο):  185,00 € 

  
 

 
 
A.Σ. – 95 
Ν/76.28 Γηπινί ελεξγεηαθνί παινπίλαθεο, ηξίπιεμ αζθαιείαο (LAMINATED) 

ρακειήο εθπεκςηκόηεηαο (Low-e), καιαθήο επίζηξσζεο ζπλνιηθνύ 
πάρνπο 24 mm, (ηξίπιεμ laminated θξύζηαιιν 3 mm+3 mm, θελό 12 
mm, ηξίπιεμ laminated θξύζηαιιν 3 mm+3 mm) 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7609.2 
 

Γηπινί ελεξγεηαθνί παινπίλαθεο αζθαιείαο (LAMINATED), ηξίπιεμ, απφ 
θξχζηαιια δηαθαλή (clear float) θαη κεκβξάλε πνιπβηλπιίνπ ή άιινπ 
πιηθνχ, νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζπλνιηθνχ πάρνπο 24 mm, (ηξίπιεμ 
laminated θξχζηαιιν 3 mm+3 mm, θελφ 12 mm, ηξίπιεμ laminated 
θξχζηαιιν 3 mm+3 mm), ρακειήο εθπεκςηκφηεηαο (Low-e), καιαθήο 
επίζηξσζεο, πιεξσκέλνη κε αέξην δηάθελνπ Argon, ζεξκνινλσηηθνί-
ερνκνλσηηθνί-αλαθιαζηηθνί κε πηζηνπνηεκέλε ζεξκνπεξαηφηεηα 
Ug≤1,1W/m2 ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κ.Δ.Ν.Α.Κ. ηελ κειέηε θαη 



 
 

ηελ ΔΣΔΠ 03-08-07-02 "Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ", πιήξσο 
ηνπνζεηεκέλνη κε ειαζηηθά πεξεκβχζκαηα απφ EPDM ή ζπλαθειε θαη 
ζηιηθφλε. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα ε πξνκήζεηα ησλ 
παινπηλάθσλ θαζψο θαη ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ επί 
ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 03-08-07-02 "Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ". 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
 
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Πελήληα ελλέα 
           (Αξηζκεηηθώο):  59,00 € 

 
 
A.Σ. – 96 

Ν/76.42.1 Καζξέπηεο, πάρνπο 5 mm ζε αλνμείδσην πιαίζην, δηαζηάζεσλ 
0,52*0,90 m, ηύπνπ Bobrick.  

 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7641 
 

 
Καζξέπηεο, πάρνπο 5 mm θαη δηαζηάζεσλ 0,52*0,90 m, ηχπνπ Bobrick, 
ηνπνζεηεκέλνο εληφο πιαηζίνπ απφ αλνμείδσηε ιακαξίλα ειαρίζηνπ 
πάρνπο 1,5 mm, ηχπνπ Β-165 ηεο Bobrick ή αληηζηνίρσλ, ζχκθσλα κε ηα 
ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζηεξενχκελνο κε αλνμείδσηνπο αθαλείο θνριίεο πάλσ 
ζηα πιαθάθηα. 
Γειαδή θαζξέπηεο, αλνμείδσην πιαίζην θαη εξγαζία θαηαζθεπήο θαη 
ηνπνζέηεζεο. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  

  

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Πελήληα πέληε 
           (Αξηζκεηηθώο):  55,00 € 

 
 
 

 

 77.  ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ  
  

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

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

 

β)  Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ 
(αζηάξηα θιπ), ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε 
δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ 



 
 

πξντφλησλ. Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή 
εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ παξαγσγφ.   

 

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

 

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

  
 
A.Σ. – 97 
77.10  Τδξνρξσκαηηζκνί επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο 

κε αθξπιηθό πδαηνδηαιπηό ηζηκεληόρξσκα 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7725  
 

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

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Σξία & πελήληα ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  3,50 € 
  

 
77.20  Αληηζθσξηαθέο βαθέο 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7744 
 
Δθαξκνγή αληηζθσξηαθήο βαθήο κε ηελ απαηηνχκελε πξνεηνηκαζία ηεο 
επηθαλείαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-00 
"Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ".  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
 
A.Σ. – 98 

77.20.03 Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνύ ππνζηξώκαηνο δύν ή ηξηώλ 
ζπζηαηηθώλ δηαιύηνπ, κε βάζε επνμεηδηθό, 
πνιπνπξεζαληθό ή αλόξγαλν ππξηηηθό ςεπδάξγπξν  

 
Δθαξκνγή πιηθνχ, κε ππξηηηθφ ςεπδάξγπξν σο βαζηθφ θνξέα 
ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο θαη εηδηθά αλφξγαλα 
αληηδηαβξσηηθά θαη αληηζθσξηαθά πηγκέληα, φπσο είλαη φ 
ςεπδάξγπξνο (Zn), ην νμείδην ηνπ ςεπδαξγχξνπ (ZnO), ην 
θσζθνξηθφ άιαο ςεπδαξγχξνπ (Zinc phosphate), ην νμείδην ηνπ 
Αηκαηίηε (ΜΗΟ) ζε ειάρηζην ζπλνιηθφ πάρνο μεξνχ πκέλα ηα 50 
κηθξά..  



 
 

 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γύν 
           (Αξηζκεηηθώο):  2,00 € 

  
 
 
 
A.Σ. – 99 

77.20.04 Δθαξκνγή αληηζθσξηαθνύ επνμεηδηθνύ, πνιπνπξεζαληθνύ 
ή αθξπιηθνύ ηειηθνύ ρξώκαηνο δύν ζπζηαηηθώλ  

 

Δθαξκνγή ηνπ πιηθνχ επί θαηάιιεια επεμεξγαζκέλσλ 
κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ, κε αληηδηαβξσηηθά ππνζηξψκαηα δχν 
ζπζηαηηθψλ, ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο ζπλνιηθνχ 
πάρνπο μεξνχ πκέλα ηειηθνχ ρξψκαηνο ηα 100 κηθξά. 
 
 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γύν & ζαξάληα ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  2,40 € 

 
  

A.Σ. – 100 
77.30 Τπόζηξσκα (αζηάξη) ηζηκεληνρξσκάησλ από αθξπιηθέο ξεηίλεο 

βάζεσο δηαιύηνπ. 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7735  
 

Τπφζηξσκα (αζηάξη) ηζηκεληνρξσκάησλ, κε βάζε ηηο δηαιπηέο ζην λέθηη 
θαη ην ιεπθφ νηλφπλεπκα αθξπιηθέο ξεηίλεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ". 
 

Πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ, πξψηε ζηξψζε, επηκειεκέλν ηξίςηκν κε 
γπαιφραξην θαη δεχηεξε ζηξψζε (πιηθά θαη εξγαζία) 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γύν 
           (Αξηζκεηηθώο):  2,00 € 
  

 
A.Σ. – 101 
77.55  Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξώλ επηθαλεηώλ κε ρξώκαηα 

αιθπδηθώλ ή αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ 
 

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 (Οινγξάθσο):   Έμη  
           (Αξηζκεηηθώο):  6,00 € 



 
 
A.Σ. – 102 
77.68  Απόμεζε θαη βεξλίθσκα μπιίλσλ δαπέδσλ 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7768  
 

πκπιεξσκαηηθή επεμεξγαζία ηεο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ γηα ηελ 
επίηεπμε ιείαο επηθάλεηαο θαηάιιειεο γηα βεξλίθσκα: πιήξεο απφμεζε ηεο 
επηθαλείαο κε θαηάιιειν κεράλεκα εθνδηαζκέλν κε απνξξνθεηήξα, 
ςηινζηνθάξηζκα, 1ε ζηξψζε βεξληθηνχ, ηξίςηκν θαη θαζάξηζκα, 2ε ζηξψζε 
εθηεινπκέλε φπσο πξψηε θαη 3ε ζηξψζε (ηειηθή) ρσξίο ηξηςηκν. Τιηθά, 
κηθξνυιηθά θαη εμνπιηζκφο επί ηφπνπ θαη εξγαζία. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Έμη & πελήληα 
           (Αξηζκεηηθώο):  6,50 € 
 

 
 
77.80 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ κε ρξώκαηα 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) 
 

 
A.Σ. – 103 

77.80.01 Δζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο 
ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Οθηώ 
           (Αξηζκεηηθώο):  8,00 € 

   
 
A.Σ. – 104 

77.80.02 Δμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή 
ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο. 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δλλέα 
           (Αξηζκεηηθώο):  9,00 € 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A.Σ. – 105 
77.81 Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ ή ζθπξνδέκαηνο κε 

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

 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 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) 
  

 
77.81.02 Δζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε ρξήζε ειαηνρξσκάησλ 

αιθπδηθήο ή αθξπιηθήο βάζεσο λεξνύ. 
 

 
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γώδεθα & πελήληα ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  12,50 € 

 
 

A.Σ. – 106 
77.84 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηώλ γπςνζαλίδσλ κε ρξώκα πδαηηθήο 

δηαζπνξάο  αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο 
λεξνύ 
 

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 απνξξνθήηηθφηεηάο ηεο) θαη δηάζηξσζε 
δχν ζηξψζεσλ ρξψκαηνο αθξπιηθήο ή βηλπιηθήο ή ζηπξελην-αθξπιηθήο 
βάζεσο. Τιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
  

 
77.84.02 Με ζπαηνπιάξηζκα ηεο γπςνζαλίδαο 

 

 
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Έληεθα 
           (Αξηζκεηηθώο):  11,00 € 

   
 

 
 



 
 

A.Σ. – 107 
Ν/77.93.02 Δθαξκνγή ππξίκαρεο επίζηξσζεο επί ζηδεξώλ επηθαλεηώλ & 

Σειηθόο επαλαρξσκαηηζκόο (ζθξαγηζηηθή επίζηξσζε - sealer coat), 
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ππξίκαρεο επίζηξσζεο ηνπ ζηδεξνύ ζθειεηνύ 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7744  
 

ηελ ελ ιφγσ ηηκή αλεγκέλα πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο (α) θαη 
(β): 
 
α) Δθαξκνγή ππξίκαρεο επίζηξσζεο επί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ 
 
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. 
Δλδεηθηηθφο ηχπνο πιηθνχ ππξίκαρεο επίζηξσζεο είλαη ην ‘δηνγθνχκελν’ 
πιηθφ ‘Nullifire S707-60 – Waterborne Basecoat’ ηεο αγγιηθήο εηαηξείαο 
Nullifire Limited, ή άιιν ηζνδχλακεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εγθξίζεσο 
ηεο Τπεξεζίαο. 
Δλδεηθηηθφο ηχπνο ηνπ ζπκβαηνχ κε ην παξαπάλσ πιηθφ  αζηαξηνχ είλαη ην 
επνμεηδηθφ αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ ‘Victory Epoxy Primer 710’, ηεο εηαηξείαο 
‘VARAPID Ltd’.  
Σα πιηθά ηεο ππξίκαρεο επίζηξσζεο ππνθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο 
Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζπλνδεπφκελε απφ 
πιήξε ηερληθά ζηνηρεία ηνπ πξντφληνο. Σα ηερληθά ζηνηρεία ζα πεξηγξάθνπλ 
κε ιεπηνκέξεηεο ηα απαηηνχκελα - γηα θάζε δηαηνκή  ζηδεξνδνθνχ - πάρε 
πκέλα ηεο επίζηξσζεο (ηα νπνία θαη ζα ειεγρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία), 
θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα βάξε ηνπ πιηθνχ επίζηξσζεο.  
Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεη κε ζχληαμε αλαιπηηθνχ πίλαθα αλάισζεο βάξνπο 
ηνπ πιηθνχ γηα φιεο ηηο ζηδεξνδνθνχο πνπ ζα επηζηξσζνχλ, ιακβαλνκέλνπ 
ππ΄ φςηλ θαη ηνπ πνζνζηνχ ηεο επηθάλεηαο ηεο πεξηκέηξνπ ηεο δηνηνκήο 
πνπ πξάγκαηη επηζηξψζεθε. 
Ήηνη πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ επίζηξσζεο θαη ηνπ αζηαξηνχ σο άλσ, θαη 
εξγαζία επηκειεκέλεο θαη έληερλεο θαηαζθεπήο, απφ εμεηδηθεπκέλν γηα ηελ 
εξγαζία απηή ζπλεξγείν. 
 
β) Σειηθφο επαλαρξσκαηηζκφο (ζθξαγηζηηθή επίζηξσζε - sealer coat), γηα 
ηελ πξνζηαζία ηεο ππξίκαρεο επίζηξσζεο ηνπ ζηδεξνχ ζθειεηνχ 
 
Σειηθφο επαλαρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ (ζθξαγηζηηθή / 
πξνζηαηεπηηθή επίζηξσζε - sealer coat), γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ππξίκαρεο 
επίζηξσζεο ησλ δνθψλ θαη ζηχισλ ηνπ πξσηεχνληνο ζηδεξνχ ζθειεηνχ 
ηνπ θηηξίνπ, κε πςειήο πνηφηεηαο θαηάιιειν (ζπκβαηφ κε ηελ πξνεγεζείζα 
ππξίκαρε επίζηξσζε) πνιπνπξεζαληθφ επαλφρξσκα, κε εμαηξεηηθή 
αληίζηαζε ζηελ γήξαλζε θαη ζηηο ζθιεξέο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  
Δλδεηθηηθφο ηχπνο ηνπ πξνο ρξήζε πιηθνχ επαλνρξψκαηνο, ζπκβαηνχ κε 
ηελ ππξάληνρε επάιεηςε, είλαη ην επαλφρξσκα αθξπιηθήο πνιπνπξεζάλεο 
δχν ζπζηαηηθψλ ηχπνπ ‘Interthane 990 Polyurethane’, αγγιηθήο θαηαζθεπήο 
ηεο εηαηξείαο ‘AkzoNobel International’, ή άιιν ηζνδχλακεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο. 
Θα εθαξκνζηνχλ δχν ηνπιάρηζηνλ ρέξηα ηνπ επηιεγεζνκέλνπ πιηθνχ, ψζηε 
λα επηηεπρζεί ζηξψζε ρξσκαηηθήο επηθάιπςεο ζπλνιηθνχ πάρνπο 100 
κηθξψλ.  
Ο παξψλ ρξσκαηηζκφο  ζα εθαξκνζηεί επάλσ ζηελ ππξίκαρε βαθή, ρσξίο 
πξνεηνηκαζία, ζε δχν ζηξψζεηο κε πηζηνιέην, απαηηεί εηδηθή ηερλνινγηθή 



 
 

γλψζε, θαη εληάζζεηαη ζην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα βαθήο / 
ππξνπξνζηαζίαο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ.  
Ζηνη εξγαζία πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα νπνηνπδήπνηε 
χςνπο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 
 
 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) πξνζηαηεπφκελεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο.   
 
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Σξηάληα πέληε ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  0,35 € 

 
 
 
A.Σ. – 108 
77.95 Αληηγξαθηζηηθέο επαιείςεηο (antigraffiti) κόληκεο πξνζηαζίαο, ελόο ή 

δύν ζπζηαηηθώλ πνιπνπξεζαληθήο βάζεσο ή βάζεσο ζηιηθόλεο. 
 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7744  
 

Αληηγξαθηζηηθή επάιεηςε επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ, ζθπξνδέκαηνο, 
θεξακηθψλ, καξκάξσλ θαη ιηζσδψλ πιηθψλ, κε ζπζηαδφκελε (θαζαξηζκφο 
επηθαλεηψλ κε πιχζε, ρσξίο αλάγθε επαλάιεηςεο ηεο πξνζηαηεπηηθήο 
επίζηξσζεο), κε πδξφθνβα πιηθά, δηαθαλή, κφληκεο πξνζηαζίαο, κεηά απφ 
θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε, ηελ ΔΣΔΠ 05-02-03-00 "Αληηξξππαληηθή επάιεηςε" θαη ηηο νδεγίεο 
ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

 
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Σέζζεξα & πελήληα ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  4,50 € 
  

 
 

 

78.  ΓΗΑΚΟΜΖΔΗ - ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ  
 

 
Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 78 έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη 
γεληθνί φξνη: 
 
Οη επηθάλεηεο ησλ εηδηθψλ θαιχςεσλ (ςεπδνξνθέο δηαθφξσλ ηχπσλ θιπ) 
επηκεηξψληαη κε βάζε ην εμσηεξηθφ ηνπο πεξίγξακκα, ρσξίο λα 
αθαηξνχληαη νη νπέο θαη απνηκήζεηο πνπ γίλνληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
θσηηζηηθψλ ή ηελ δηέιεπζε ινηπψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη 
εμαξηεκάησλ εγθαηαζηάζεσλ, φηαλ ε επηθάλεηα θάζε νπήο ή απφηκεζεο  
είλαη έσο 0,50 m2. 
 
Σπρφλ κεγαιχηεξεο νπέο ή απνηκήζεηο ζα αθαηξνχληαη. 

  
 
 
 
 

 



 
 
A.Σ. – 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 (Οινγξάθσο):   Έληεθα & εμήληα ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  11,60 € 
 

 

 
A.Σ. – 110 
78.10  Σζηκεληνζαλίδεο 

 

Σζηκεληνζαλίδεο, επίπεδεο, πάρνπο 9 mm, νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο θαη 
δηαζηάζεσλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12467, κε ζήκαλζε CE, ηνπνζεηεκέλεο ζε 
θαηαθφξπθε ή νξηδφληηα επηθάλεηα, κεηά ησλ πιηθψλ ζηνθαξίζκαηνο ησλ 
αξκψλ θαη ησλ κέζσλ ζηεξέσζεο (πρ βίδεο) κε ηελ εξγαζία πιήξνπο 
ηνπνζέηεζεο. 
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
  

 
78.10.02 Σζηκεληνζαλίδεο επίπεδεο, πάρνπο 12,5 mm 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7809 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δίθνζη νθηώ 
           (Αξηζκεηηθώο):  28,00 € 
  

 
 
 

 

 78. ΓΗΑΚΟΜΖΔΗ - ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ 
 

 
Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 78 έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη 
γεληθνί φξνη: 
 
Οη επηθάλεηεο ησλ εηδηθψλ θαιχςεσλ (ςεπδνξνθέο δηαθφξσλ ηχπσλ θιπ) 
επηκεηξψληαη κε βάζε ην εμσηεξηθφ ηνπο πεξίγξακκα, ρσξίο λα 
αθαηξνχληαη νη νπέο θαη απνηκήζεηο πνπ γίλνληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
θσηηζηηθψλ ή ηελ δηέιεπζε ινηπψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη 



 
 

εμαξηεκάησλ εγθαηαζηάζεσλ, φηαλ ε επηθάλεηα θάζε νπήο ή απφηκεζεο  
είλαη έσο 0,50 m2. 
 
Σπρφλ κεγαιχηεξεο νπέο ή απνηκήζεηο ζα αθαηξνχληαη. 

 
A.Σ. – 111 
78.34  Φεπδνξνθή ηζόπεδε από γπςνζαλίδεο 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7809 
 

Φεπδνξνθή ηζφπεδε, δηαθνζκεηηθή, επηζθέςηκε, θσηηζηηθή, απφ εληαίεο 
έηνηκεο θνηλέο ή αλζπγξέο ή ππξάληνρεο ιείεο γπςνζαλίδεο πάρνπο 12,5 
mm, νπνπνησλδήπνηε δαζηάζεσλ 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 κή, 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 (Οινγξάθσο):   Δίθνζη  
           (Αξηζκεηηθώο):  20,00 € 

 
 
 
A.Σ. – 112 

Ν/78.54.1 Φεπδνξνθή επίπεδε δηαθνζκεηηθή από ραιύβδηλα γαιβαληζκέλα 
παλέια, ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο, ηύπνπ Sadi-Baltic.   
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7809 
 
Φεπδνξνθή επίπεδε δηαθνζκεηηθή απφ ραιχβδηλα γαιβαληζκέλα παλέια, 
ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ή θπζηθνχ ρξψκαηνο, κε πιήξε δηάηξεζε 
εκθαλίδνληα πιέμε, ηχπνπ Sadi-Baltic, πιήξεο κε εηδηθφ ζθειεηφ θξέκαζεο, 
πνπ δεκηνπξγεί ζθνηίεο. 
Με εηδηθφ ζθειεηφ θξέκαζεο απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα δεκηνπξγψληαο 
άθακπηε θξέκαζε. 
Τιηθά θαη εξγαζία πιήξεο θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, 
ηηο νδεγίεο ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξίαο θαη θαηά ηα ινηπά σο άξζξν 78.60. 
  

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ηνπνζεηεκέλεο ςεπδνξνθήο   
 
 
 ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δθλελήληα πέληε 
           (Αξηζκεηηθώο):  95,00 € 

 



 
 

 
A.Σ. – 113 

Ν/78.54.2 Φεπδνξνθή   αληζόπεδε πνιπγσληθήο κνξθήο δηαθνζκεηηθή από 
ραιύβδηλα  γαιβαληζκέλα παλέια, ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ή θπζηθνύ 
ρξώκαηνο, ηύπνπ Sadi-Baltic.   

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7809 

 
Φεπδνξνθή αληζφπεδε πνιπγσληθήο κνξθήο δηαθνζκεηηθή απφ ραιχβδηλα 
γαιβαληζκέλα παλέια, ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ή θπζηθνχ ρξψκαηνο, κε 
πιήξε δηάηξεζε εκθαλίδνληα πιέμε, ηχπνπ Sadi-Baltic, πιήξεο κε εηδηθφ 
ζθειεηφ θξέκαζεο, πνπ δεκηνπξγεί ζθνηίεο. 
Με εηδηθφ ζθειεηφ θξέκαζεο απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα δεκηνπξγψληαο 
άθακπηε θξέκαζε. 
Τιηθά θαη εξγαζία πιήξεο θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, 
ηηο νδεγίεο ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξίαο θαη θαηά ηα ινηπά σο άξζξν 78.60. 
  

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ηνπνζεηεκέλεο ςεπδνξνθήο   
  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δθαηόλ δέθα  
           (Αξηζκεηηθώο):  110,00 € 

 
 

 
 

 

 79. ΜΟΝΧΔΗ ΤΓΡΑΗΑ - ΖΥΟΤ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΟ  
 

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

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

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

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

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

 
 



 
 

 
A.Σ. – 114 
79.11 Δπηζηξώζεηο 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) θαιππηνκέλεο επηθαλείαο  
  

 
79.11.03 Μεκβξάλε αζθαιηηθήο βάζεσο κε επίζηξσζε πξνζηαζίαο 

από θύιιν αινπκηλίνπ, πάρνπο 0,08 mm 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Έληεθα  
           (Αξηζκεηηθώο):  11,00 € 

  
 

A.Σ. – 115 
79.41  Απνκόλσζε μπιίλσλ δαπέδσλ κε θίζζεξε, κέζνπ πάρνπο 60 mm 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7941  
 

Απνκφλσζε μπιίλσλ δαπέδσλ κε θίζζεξε, κέζνπ πάρνπο 60 mm, κε ηα 
πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο.  
 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Σξία  
           (Αξηζκεηηθώο):  3,00 € 
  
 

A.Σ. – 116 

Ν/79.51.2    Θεξκνκόλσζε ηνίρσλ κε πιάθεο από εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε, 
πάρνπο 3 cm.   

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7934  
 

Θεξκνκφλσζε ηνίρσλ, νπναζδήπνηε δηάηαμεο κε πιάθεο απφ δηνγθσκέλε 
πνιπζηεξίλε πάρνπο 30 mm, κε ζηεξέσζε απηψλ θαη θαηά ηα ινηπά σο 
άξζξν 79.47. 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 (Οινγξάθσο):   Δπηά & πελήληα ιεπηά 
           (Αξηζκεηηθώο):  7,50 € 

 



 
 
 

A.Σ. – 117 

Ν/79.56.1 Θεξκν-ερνκόλσζε κε πιάθεο νξπθηνβάκβαθα, πάρνπο 5 cm θαη 
βάξνπο 40 kg/m3.   

  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7934 
 
 Θεξκνκφλσζε - ερνκφλσζε, νξνθψλ, κε πιάθεο κνλσηηθνχ πνξψδνπο 

απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ πάρνπο 10 cm, απφ νξπθηνβάκβαθα βάξνπο 100 
kg/m3, κε ή ρσξίο ζηεξέσζε απηψλ, ήηνη πιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο 
θαηαζθεπήο θαη θαηά ηα ινηπά σο άξζξν 79.55. 

 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο.   

  

  
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δλλέα  
           (Αξηζκεηηθώο):  9,00 € 

 
 

A.Σ. – 118 

Ν/79.56.2 Θεξκν-ερνκόλσζε κε πιάθεο νξπθηνβάκβαθα, πάρνπο 10 cm θαη 
βάξνπο 100 kg/m3.   

  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7934 
 
 Θεξκνκφλσζε - ερνκφλσζε, νξνθψλ, κε πιάθεο κνλσηηθνχ πνξψδνπο 

απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ πάρνπο 5 cm, απφ νξπθηνβάκβαθα βάξνπο 40 
kg/m3, κε ή ρσξίο ζηεξέσζε απηψλ, ήηνη πιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο 
θαηαζθεπήο θαη θαηά ηα ινηπά σο άξζξν 79.55. 

 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο.   

  

  
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δίθνζη  
           (Αξηζκεηηθώο):  20,00 € 

 

 
A.Σ. – 119 

Ν/79.61.1 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε μύιηλσλ θαζηζκάησλ (ζεάηξνπ), 
ελδεηθηηθνύ ηύπνπ Ίθαξνο.   

 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7934 
 
 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε μχιηλσλ θαζηζκάησλ (ζεάηξνπ), 

ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Ίθαξνο, αλαθιηλφκελα. Σα κεηαιιηθά κέξε ζα είλαη απφ 
ηζρπξφ κέηαιιν βακκέλν κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή. Σα μχιηλα κέξε (έδξα, 
κπξάηζα θ.ι.π.) ζα είλαη επηθαιππηφκελα κε βεξλίθη ην νπνίν ζα θαζηζηά ην 
μχιν αδηάβξνρν θαη βξαδχθαπζην. Σν καμηιάξη ηεο έδξαο ζα είλαη απφ 
δχθιεθην αθξψδεο ειαζηηθφ – πνιπνπξεζάλε ελψ νη πθαζκάηηλεο 
επελδχζεηο κε χθαζκα άθαπζην. Σα πθάζκαηα, νη μχιελεο επηθάλεηεο θαη ην 
αθξψδεο ειαζηηθφ ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο πξνδηαθξαθέο 



 
 

βξαδπθαπζηφηεηαο θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 
κειέηεο, πιήξσο ηνπνζεηεκέλα. 

 

 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)   

  

  
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):    Δθαηόλ εβδνκήληα ηέζζεξα 
           (Αξηζκεηηθώο):  174,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΔΡΓΧΝ ΟΓΟΠΟΗΗΑ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ΟΜΑΓΑ Ε΄: ΟΓΟΣΡΧΗΑ 
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Γ-1.2 Τπόβαζε νδνζηξσζίαο ζπκππθσκέλνπ πάρνπο 0,10 m 

 

 Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3111.Β 
 
Καηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά 
ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο 
νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", κε ζπκπχθλσζε θαηά ζηξψζεηο 
κεγίζηνπ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο θάζε ζηξψζεο 0,10 m, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή 
θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, 

 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

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

 

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

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηξψζεο ππφβαζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0.10 m  
  

  
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Έλα & εμήληα έμη ιεπηά 
                 (Αξηζκεηηθώο):   1,66 € 
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Γ-2.2 Βάζε πάρνπο 0,10 m (ΠΣΠ Ο-155) 
 
 Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3211.Β 
 
Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m απφ 
ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 
"ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη 
ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο,  

 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

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

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηξψζεο βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0.10 m  
  

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Έλα & εβδνκήληα έμη ιεπηά 
                 (Αξηζκεηηθώο):   1,76 € 

 



 
 

ΟΜΑΓΑ Ζ΄: ΑΦΑΛΣΗΚΑ 
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Γ-3 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 

 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4110 

 

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

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

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

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

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

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

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

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο. 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Έλα & πέληε ιεπηά 
                 (Αξηζκεηηθώο):   1,05 € 
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Γ-4 Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε 

 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4120 

 

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

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

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

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



 
 
 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε 

απηνθiλνχκελν δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ 
δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο. 
 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   αξάληα ιεπηά 
                 (Αξηζκεηηθώο):   0,40 € 
 
 
 

Γ-8 Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θπθινθνξίαο 
 
 

Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα 
απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ 
ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 12,5 ή Α 
20, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 
"Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".  
 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο 
αζθάιηνπ κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 

 ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 
ζπλζέζεσο  

 ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher 

 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

 ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε 
λα πξνθχςεη ε πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 

 ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ 
ελψζεσλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, απνδεθηήο πνηφηεηαο θαη 
ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν 
πάρνο ηεο θαη ηνλ ηχπν ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο αζθάιηνπ, σο εμήο: 
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Γ-8.1 Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε 
ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ 

 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4521Β 

 
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Έμη & ελελήληα ηέζζεξα ιεπηά 
                 (Αξηζκεηηθώο):   6,94 € 

 
 
 
 
 



 
 
ΟΜΑΓΑ Θ΄: ΖΜΑΝΖ – ΑΦΑΛΔΗΑ 
 

Δ-17 Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο 
 

Γηαγξάκκηζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, λέα ή αλαδηαγξάκκηζε, νπνηνπδήπνηε 
ζρήκαηνο, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ (δηακήθεο, εγθάξζηα εηδηθά γξάκκαηα ή ζχκβνια), 
κε αληαλαθιαζηηθφ πιηθφ πιηθφ πςειήο νπηζζαλάθιαζεο, κε γπάιηλα ζθαηξίδηα θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1424, ζπλνδεπφκελν κε πηζηνπνηεηηθφ επηδφζεσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1436, 
δνθηκψλ πεδίνπ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1824 θαη θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
1871, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ζήκαλζεο ηεο νδνχ θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-02-00 
‘’Οξηδφληηα ζήκαλζε νδψλ’’ 

 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ δηαγξάκκηζεο, ε πξνζθφκηζή ηνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε 
πξνζσξηλή απνζήθεπζε (αλ απαηηείηαη) 

 ε δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ, κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπο 

 ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ θάζε είδνπο ραιαξά πιηθά κε ρξήζε 
κεραληθνχ ζάξσζξνπ ή απνξξνθεηηθήο ζθνχπαο ή/θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε 

 ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ δηαγξάκκηζε (ζηίμε-πηθεηάξηζκα)  

 ε εθαξκνγή ηεο δηαγξάκκηζεο κε δηαγξακκηζηηθφ κεράλεκα, θαηάιιειν γηα ηνλ ηχπν 
ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ πιηθνχ  

 ε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ  

 ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λσπήο δηαγξάκκηζεο απφ ηελ θπθινθνξία 
κέρξη ηελ πιήξε ζηεξενπνίεζή ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε άξζε ηνπο 

Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν έηνηκεο δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο 
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Δ-17.2 Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε ζεξκνπιαζηηθά ή ςπρξνπιαζηηθά 
πιηθό 

Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΗΚ-7788 

 
 

ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γεθαεπηά & δέθα ιεπηά 
                 (Αξηζκεηηθώο):   17,10 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΔΡΓΧΝ ΠΡΑΗΝΟΤ 

 

 



 
 

 
ΟΜΑΓΑ Η΄: ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΑΗΝΟΤ 
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Α-5 Πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 1230 

 
Πιήξσζε θεληξηθήο λεζίδαο νδηθήο αξηεξίαο, λεζίδσλ θφκβσλ θαη ρψξσλ αλάπηπμεο 
πξάζηλνπ κε θαηάιιειε θπηηθή γε, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-05-00 
"Δπέλδπζε πξαλψλ - πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε".  
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:  

 Ζ πξνζθφκηζε θαηάιιειεο θπηηθήο γεο  πνπ έρεη απνηεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ (θνξηνεθθνξηψζεηο, κεηαθνξά επί ηφπνπ απφ νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε θαη ζηαιία απηνθηλήησλ) 

 Ζ πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπνζέηεζεο ηεο θπηηθήο γεο.  

 Ζ ηνπνζέηεζε, ε δηάζηξσζε, ε ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο θπηηθήο γεο θαη ε ζπληήξεζή ηεο 
κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο ηνπ έξγνπ.  

Χο ζπληήξεζε λνείηαη ε δηαηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζηάζκεο κνξθήο ηεο 
πιήξσζεο, κε πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε ζπκπιεξσκαηηθήο πνζφηεηαο θπηηθψλ γαηψλ. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν δηαζηξσζείζαο ειαθξψο ζπκππθλσκέλεο θπηηθήο γεο, κε ιήςε αξρηθψλ 
θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ.  
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γύν & δέθα ιεπηά 
                 (Αξηζκεηηθώο):   2,10 € 
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Β-4 Δγθαηάζηαζε πξόρπησλ θξαζπέδσλ 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 1230 

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

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

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

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



 
 
 

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

 

 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Δλλέα & πελήληα ιεπηά 
                 (Αξηζκεηηθώο):   9,50 € 

  

 
A.Σ. – 128 

Β-5 Πιαθόζηξσζε πεδνδξνκίσλ –λεζίδσλ-πιαηεηώλ 
 
Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 1350 

 

Πιαθφζηξσζε πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ θιπ, κε ηζηκεληφπιαθεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1339, 
δηαζηάζεσλ 0,50 x 0,50 m, πάρνπο 5 cm, αληηνιηζζεξέο, κε επηθαλεηαθή ζηνηβάδα απφ ιεπθφ 
ηζηκέλην, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-02-02-00 ‘’ Πιαθνζηξψζεηο - ιηζνζηξψζεηο 
πεδνδξνκίσλ θαη πιαηεηψλ’’ 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ηζηκεληνπιαθψλ θαη ησλ πιηθψλ 
ζηεξέσζεο θαη αξκνιφγεζεο,  

 ε ηνπνζέηεζε ησλ ηζηκεληνπιαθψλ, ε έδξαζε επί ζηξψζεσο αζβεζηνηζηκελην-θνληάκαηνο 
πάρνπο 2,5 - 3,0 cm, απνηεινχκελνπ απφ έλα κέξνο αζβέζηε, πέληε κέξε θαζαξήο άκκνπ 
θαη 180 kg ηζηκέληνπ αλά m3,  

 ε αξκνιφγεζε κε ηζηκεληνκαξκαξνθνλία κε ιεπθφ ηζηκέλην ζε αλαινγία 650 kg ηζηκέληνπ 
αλά m3 καξκαξνθνλίαο θαη ν θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ .  

 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν έηνηκεο πιαθνζηξψζεσο 

 
 
ΔΤΡΧ (Οινγξάθσο):   Γώδεθα & πελήληα ιεπηά 
                 (Αξηζκεηηθώο):   12,50 € 
 
 

Πάηξα, 30 / 04 /2018 Πάηξα, 30 / 04 /2018 Πάηξα, 30 / 04 /2018 

Ο πληάμαο Διέγρζεθε Θεσξήζεθε 
 Ο Πξντζηάκελνο 

Σκήκαηνο Κηηξηαθψλ Έξγσλ 
Ζ Γηεπζχληξηα 

Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ 

  
 

   

Γεκνζζέλεο Παπιφπνπινο 
Πνιηηηθφο Μερ/θφο Σ.Δ κε Α’ β 

Γεκήηξηνο Νηθνιάνπ 
Πνιηηηθφο Μερ/θφο κε Α’ β 

Διέλε Αιεμνπνχινπ                    
Σνπ. Μερ/θφο κε Α’ β 
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