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1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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

1.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο 
εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφςε έξγνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε απηψλ πεξηιακβάλνληαη:
1.2.1 Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, 
ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ.
1.2.2 "Κάζε δαπάλε" γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο 
θάζε εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, 
ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη κεραληθψλ κέζσλ.

1.3 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα απιή δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ "θάζε δαπάλε") νη παξαθάησ 
δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.
1.3.1 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ. [πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 
(Φ.Π.Α.)] 
Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη, θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα 
πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο δελ 
παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ ζα επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ρνξήγεζε 
νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο 
θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή 
απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 
1.3.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο 
θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο 
ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ 
πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
1.3.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε 
άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 
εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο 
απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο 
θχζεσο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ 
νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή 
νπνπδήπνηε αιινχ.
1.3.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 
θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
1.3.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, 
θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 
Πεξηβαιινληηθνχο Οξνπο.
1.3.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη 
κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο 
ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
1.3.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, θαη πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ (φηαλ 
πξνβιέπνληαη πξνο ελζσκάησζε ζην έξγν) ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ. 
ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ 
κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη 
κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Δξγν, θαζψο θαη ε 
απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο 
απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 
Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
(α) Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην
(β) Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-
ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.
1.3.8 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο 
εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ Έξγνπ.
1.3.9 Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ 
εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ 
θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο 
(εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο. 
1.3.10 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο "δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ" πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε 
κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.)
1.3.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, 
εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 
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ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, 
ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν 
ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 
Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν. 
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ 
ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.
1.3.12 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θ.ιπ.
1.3.13 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη:
(α) ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα 
(β) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θιπ.), 
(γ) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ, 
(δ) ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο 
ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη 
αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ 
(ε) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο 
ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.).
1.3.14 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη 
πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ 
έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο 
αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ.
Δπίζεο νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. 
ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΧ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Έξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ (ΑΤ-
ΦΑΤ).
1.3.15 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο 
ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε 
εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ 
Τπεξεζία πξνο έιεγρν.
1.3.16 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε, θαζψο θαη 
ε δαπάλε ζχληαμεο θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ κε ηελ έλδεημε "φπσο θαηαζθεπάζζεθε".
1.3.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε 
πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα 
πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα φζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά 
ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.3.18 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο 
ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη 
ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη.
1.3.19 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν 
γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
1.3.20 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε 
βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ 
(πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο.
1.3.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά 
επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο 
Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ.
1.3.22 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη 
ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.
1.3.23 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε 
ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θιπ.
1.3.24 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο 
Κνηλήο Χθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.3.25 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην Έξγν κέρξη θαη ηελ 
παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε 
πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο.
1.3.26 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ 
βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ.
1.3.27 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή.
1.3.28 Η ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.

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

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

 ελίδα 2 από 12 



Σιμολόγιο μελέηης 

 

2.1.1 Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ 
βάζεη απηψλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εθάζηνηε 
νξηδνκέλσλ αλνρψλ.
2.1.2 Η Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ 
επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ 
θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ.
2.1.3 Η πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε 
κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην.
2.1.4 Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο 
παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ ΔΙΓΙΚΧΝ ΟΡΧΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 
2.1.5 Αλ ην πεξηερφκελν ελφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή 
απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε νη ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα 
επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην άιινπ άξζξνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Σηκνιφγην.
2.1.6 ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ, ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ παξφληνο.

2.2 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

2.2.1 ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

Καηάηαμε εδαθψλ σο πξνο ηελ εθζθαςηκφηεηα

* Χο "ραιαξά εδάθε" ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη ινηπά εδάθε πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε 
αλνκνηνγελή πιηθά. 
* Χο "γαίεο θαη εκίβξαρνο" ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή ακκνραιηθψδε πιηθά, θαζψο θαη κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα 
κεηξίσο ηζηκελησκέλα (cemented) ακκνράιηθα, ν καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή απνζαζξσκέλνο βξάρνο, θαη γεληθά ηα εδάθε πνπ 
κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα (εθζθαθείο ή πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 
εθξεθηηθψλ πιψλ ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ.
* Χο "βξάρνο" ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί εάλ δελ ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, 
δηνγθσηηθά πιηθά ή θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ (ι.ρ. αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία ηνπ "βξάρνπ" πεξηιακβάλνληαη θαη 
κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο πάλσ απφ 0,50 m3.
* Χο "ζθιεξά γξαληηηθά" θαη "θξνθαινπαγή" ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη 
ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο θξνθάιεο ή ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 150 MPa. Η εθζθαθή ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη 
δπζρεξήο (δελ αλακνριέπνληαη κε ην ripper ησλ πξνσζεηψλ ηζρχνο 300 ΗΡ, ε δε απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ είλαη κεησκέλε)

2.2.2 ΔΙΓΗ ΚΙΓΚΑΛΔΡΙΑ 

Σα θπξηφηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη (ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά) λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδψζεη 
ηνπνζεηεκέλα θαη έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία είλαη ηα αθφινπζα:
Υεηξνιαβέο
- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ) κε 
ελζσκαησκέλν εηδηθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο θαη έλδεημε θαηάιεςεο (πξάζηλν-θφθθηλν), φπνπ απαηηείηαη.
- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ), κε 
κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβψλ θαη ελζσκαησκέλε νπή γηα θχιηλδξν θιεηδαξηάο αζθαιείαο.
- Υεηξνιαβή (γξπιφρεξν) γηα ζηξεπηφ παξάζπξν κε ηελ αλάινγε πιάθα ζηεξέσζεο (κέζα), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο ρεηξνιαβήο θαη 
αληίθξηζκα ζην πιαίζην ή ζην άιιν θχιιν (δίθπιιν παξάζπξν).
- Υσλεπηέο ρεηξνιαβέο γηα ζπξφκελα θνπθψκαηα κπξνχηδηλεο ή αλνμείδσηεο ή ραιχβδηλεο ή πιαζηηθέο κε θιεηδαξηά αζθαιείαο.
Κιεηδαξηέο - δηαηάμεηο αζθάιηζεο
- Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο
- Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο 
- Κιεηδαξηά αζθαιείαο, ραιχβδηλε, γαιβαληζκέλε θαη ρσλεπηή γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο
- Ράβδνη (κπάξεο) παληθνχ γηα ζχξεο ππξαζθάιεηαο ζηηο εμφδνπο θηλδχλνπ
- Υσλεπηφο, ραιχβδηλνο (κπξνχηδηλνο ή γαιβαληζκέλνο) ζχξηεο κε βξαρίνλα (ληίδα) πνπ αζθαιίδεη επάλσ - θάησ κέζα ζε δηπιά αληίζηνηρα 
αληηθξίζκαηα (πιαίζην - θχιιν θαη θχιιν - δάπεδν).
Μεραληζκνί ιεηηνπξγίαο θαη επαλαθνξάο ζπξψλ
- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζηελ θιεηζηή ζέζε κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηξεπηήο ζχξαο ρσξίο απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο, ζην άλσ κέξνο 
ηεο ζχξαο.
- Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο.
- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε
- Πιάθα ζην θάησ κέξνο ζχξαο γηα πξνζηαζία απφ θηππήκαηα πνδηψλ θηι.
- Αλαζηνιείο (stoppers)
- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ
- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ
- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ
- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ
- Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι
- χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο
- Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα)
- Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ
- Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο αλνηγφκελσλ ή ζπξφκελσλ ζπξψλ αζθαιείαο, κε Master Key
- Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ
- Μεραληζκνί απηφκαησλ ζπξψλ, κε ειεθηξνκεραληθφ ζχζηεκα, κε ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ, κε ζπζθεπή κηθξνθπκάησλ

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

2.2.3. ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ 

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηψλ ή ζε κέηξα κήθνπο (m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ 
δηαζηάζεσλ, πιήξσο πεξαησκέλσλ, αλά είδνο ρξσκαηηζκνχ. Απφ ηηο επηκεηξνχκελεο επηθάλεηεο αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή θελφ θαη 
απφ ηα γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα πνπ δελ ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε άιιν είδνο ρξσκαηηζκνχ. 
Η εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελψ ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ επηκεηξάηαη αλά 
kg βάξνπο ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη έγηλαλ απνδεθηέο 
απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα είδε ρξσκαηηζκψλ. 
Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν "Δηδηθνί φξνη"ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν "Γεληθνί Όξνη".
Οη ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη 
ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 5,0 m. Οη ηηκέο γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ εθηεινχληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν, θαζνξίδνληαη ζε 
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή φηαλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ. 
ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ ρξσκάησλ, νη δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ 
απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα θηλεηά ηθξηψκαηα ηα νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί 
αζθαιείαο ηνπ αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ε εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο 
ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ θιπ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη.
Όηαλ πξφθεηηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ νινθιήξνπ, ε επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ 
ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο απιήο ζπκβαηηθήο επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ 
ηεηξάμπινπ ή ηξίμπινπ) ή ηεο θαηαιακβαλφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή θηγθιίδσκα πιήξνπο, απιήο επηθάλεηαο, επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή 
ν νπνίνο νξίδεηαη παξαθάησ:

α/α                Δίδνο                                 πληειεζηήο
1. Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή

κε παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν 
απφ ην 50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο.
α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 2,30
β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 2,70
γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 3,00

 2. Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο
κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν 
απφ ην 50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο.
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 1,90
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 2,30
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 2,60

 3. Ταινζηάζηα :
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 1,00
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 1,40
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ 1,80
δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ 1,60
ε) ζηδεξέληα 1,00

 4. Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ 
(ρσξηθνχ, γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ. 3,70

 5. Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ
εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ 2,60

 6. ηδεξέληεο ζχξεο :
   α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα 2,80
   β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο 2,00
   γ) ρσξίο επέλδπζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά) 1,00
   δ) κε θηλεηά παινζηάζηα, θαηά ηα ινηπά σο γ 1,60
 7. Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά :
   α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα 2,50
   β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα 1,00
   γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο)                       
 8. Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά :
   α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ 1,00
   β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ 1,50
 9. Θεξκαληηθά ζψκαηα :

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

2.2.4 ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ

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

ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο

1     Πεληέιεο Λεπθφ
2     Κνθθηλαξά Σεθξφλ
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3     Κνδάλεο Λεπθφ
4     Αγ. Μαξίλαο Λεπθφ ζπλλεθψδεο
5     Καπαλδξηηίνπ Κηηξηλσπφ
6     Μαξαζψλα Γθξί
7     Νάμνπ Λεπθφ
8     Αιηβεξίνπ Σεθξφρξνπλ -κειαλφ
9     Μαξαζψλα Σεθξφρξνπλ - κειαλφ
10    Βέξνηαο Λεπθφ
11    Θάζνπ Λεπθφ 
12    Πειίνπ Λεπθφ

ΚΛΗΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο

1 Δξέηξηαο Δξπζξφηεθξν
2 Ακαξχλζνπ Δξπζξφηεθξν
3 Γνκβξατλεο Θεβψλ Μπεδ
4 Γνκβξατλεο Θεβψλ Κίηξηλν
5 Γνκβξατλεο Θεβψλ Δξπζξφ
6 ηχξσλ Πξάζηλν
7 Λάξηζαο Πξάζηλν
8 Ισαλλίλσλ Μπεδ
9 Φαξζάισλ Γθξη
10 Ύδξαο Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν
11 Γηνλχζνπ Υηνλφιεπθν

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ ΚΛΗΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο

1 Ισαλλίλσλ Ρνδφρξνπλ
2 Υίνπ Σεθξφ
3 Υίνπ Κίηξηλν
4 Σήλνπ Πξάζηλν
5 Ρφδνπ Μπεδ
6 Αγίνπ Πέηξνπ Μαχξν
7 Βπηίλαο Μαχξν
8 Μάλεο Δξπζξφ
9 Ναππιίνπ Δξπζξφ
10 Ναππιίνπ Κίηξηλν
11 Μπηηιήλεο Δξπζξφ πνιχρξσκν
12 Σξίπνιεο Γθξη κε ιεπθέο θέηεο
13 αιακίλαο Γθξη ή πνιχρξσκν
14 Αξάρσβαο Kαθέ

2. ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε απηψλ (λεξφινπζηξν)
3. Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ ηζηκέλην.

2.2.5. ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΟΙΥΧΝ ΚΑΙ ΦΔΤΓΟΡΟΦΧΝ.

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) ηνίρσλ θαη ςεπδνξνθψλ ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 61.30 θαη 61.31. 
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επίπεδεο επηθάλεηαο γπςνζαλίδσλ ηνηρνπεηάζκαηνο ζε έηνηκν ζθειεηφ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 78.05.
Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ απνδεκηψλνληαη επηπιένλ θαη κε ηελ πξφζζεηε ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.12.
Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε έηνηκν ζθειεηφ απνδεκηψλνληαη, καδί κε ηηο εξγαζίεο αινπκηλίνπ, κε ην 
άξζξν 78.34 θαη ζηελ πεξίπησζε κε επίπεδεο κε ην άξζξν 78.35. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδαο δηαθνξεηηθνχ πάρνπο απφ ην 
πξνβιεπφκελν ζηα παξαπάλσ άξζξα 78.34 θαη 78.35, νη ηηκέο πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ άξζξνπ 61.30.
ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή ηνπ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 79.55.  

ΑΡΘΡΑ 

 

A.T. : 1 

Άπθπο : ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01 Καθαίπεζη μεμονυμένυν ζηοισείυν καηαζκεςών από άοπλο ζκςπόδεμα, με εθαπμογή 
ζςνήθυν μεθόδυν καθαίπεζηρ 

 Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2226 100%  

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ αφπινπ ζθπξνδέκαηνο παληφο 

είδνπο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλνληαη νη 

δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ ηθξησκάησλ 

θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, ν ηεκαρηζκφο ησλ 

επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, 

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

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα". 

 

 Με εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζφδσλ θαζαίξεζεο.                                                                                                                         
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 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο. 

ΔΤΡΩ : 28,00 + ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε L (>=5km)  

(0,19€/m3.km)      10 x 0,19 =    1,90 

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 29,90 

Εςπώ (Απιθμηηικά) : 29,90 

(Ολογπάθυρ) : είκοζι εννέα και ενενήνηα λεπηά 

 

A.T. : 2 

Άπθπο : ΝΑΤΔΡ Α\10.19 Αποκαηάζηαζη ηοπικών βλαβών ζηοισείυν από οπλιζμένο ζκςπόδεμα οθειλομένυν ζηην 
διάβπυζη ηος οπλιζμού με σπήζη επιζκεςαζηικών κονιαμάηυν και αναζηολέυν διάβπυζηρ 

 Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΔΡ 6370 100%  

Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπηθψλ βιαβψλ ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 

νθεηινκέλσλ ζηελ δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ ιφγσ ελαλζξάθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή 

δηείζδπζεο ρισξηφλησλ, νπνία άρεη σο απνηέιεζκα ηελ δηφγθσζε ηνπ νπιηζκνχ θαη 

ηελ απνιέπηζε ή απνθινίσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο.  

 

Δθαξκνγή ησλ Αξρψλ θαη ησλ Μεζφδσλ Απνθαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπνλαηη ζηελ ζεηξά 

Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1504, κε ρξήζε πξντφλησλ πνπ θέξνπλ  ζήκαλζε CE, ρεκηθψο 

ζπκβαηψλ κεηαμχ ηνπο, εγθεθξηκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία, κεηά απφ ηεθκεξησκέλε κε 

ηερληθά ζηνηρεία πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ.  

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ (πξναλακεκηγκέλσλ 

ηλνπιηζκέλσλ επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ θαηεγνξίαο R3 ή R4 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-3 

γηα εθαξκνγή κε ην ρέξη, βειηησηηθψλ πξφζθπζεο, αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο θαηά ΔΛΟΣ 

ΔΝ 1504-7, πιηθψλ πξνζηαηεπηηθήο επάιεηςεο πςειήο δηαπλνήο θιπ), ζε 

ζθξαγηζκέλεο ζπζθεπαζίεο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηνλ ηχπν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

θαη ζα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε CE 

- ε ρξήζε ηθξησκάησλ γηα ηελ πξνζπέιαζε ζηηο ζέζεηο ησλ επεκβάζεσλ 

- ε ηνπηθή αθαίξεζε ηνπ ζαζξνχ ζθπξνδέκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο επέκβαζεο κε ρξήζε 

εξγαιείσλ πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιείσλ ή θαη εξγαιείσλ ρεηξφο, κέρξη ηελ 

πιήξε απνθάιπςε ησλ ξάβδσλ ηνπ δηαβξσκέλνπ νπιηζκνχ.  

- ν επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ ξάβδσλ ηνπ νπιηζκνχ κε ζπξκαηφβνπξηζα 

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

- ε παξαζθεπή θαη εθαξκνγή ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαηνκήο ηνπ ζηνηρείνπ ζθπξνδέκαηνο 

ζηελ αξρηθή ηεο ε ηειηθή εμνκάιπλζε ηεο επηθαλείαο κεηά ηελ ζθιεξπλζε ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο θαη 

ε εθαξκνγή πξνζηαηεπηηθήο επίζηξσζεο πςειήο δηαπλνήο, ζηινμαληθήο βάζεσο, κε ξνιιφ ή πηλέιιν. 

 

ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηεο επηθαλείαο επέκβαζεο δελ πεξηιακβάλεηαη ηπρφλ 

απαηηνχκελε πδξνβνιή, ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηάηηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 

Σηκνινγίνπ. 

 

Δπηκέηξεζε κε βάζε ηελ επηθάλεηα απνθαηάζηαζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πιάηνο 

θαη ην χςνο ηεο επέκβαζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε (νξζνγσληζκέλε 

επηθάλεηα). 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επηθάλεηα ησλ επεκβάζεσλ ζα δηεπξχλεηαη ζηελ απαηηνχκελε 

 έθηαζε, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, εάλ θαηά ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ 

 δηαπηζησζεί φηη ε δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ  έρεη πξνρσξήζεη πέξαλ ηεο αξρηθψο 

 πξνβιεθζείζαο έθηαζεο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ην παξφλ άξζξν δελ έρεη εθαξκνγήζε εθηεηακέλεο βιάβεο 

θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα  

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) εξγαζίαο πιήξσο πεξαησκέλεο. 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 53,60 

(Ολογπάθυρ) : πενήνηα ηπία και εξήνηα λεπηά 
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Σιμολόγιο μελέηης 

 

A.T. : 3 

Άπθπο : ΝΑΤΔΡ Α\10.20 Εθαπμογή αναζηολέυν διάβπυζηρ οπλιζμού ζε ζηοισεία οπλιζμένος ζκςποδέμαηορ με 
επάλειτη επί ηηρ επιθανείαρ 

 Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΔΡ 6320.3 100%  

Αλαζηνιείο δηάβξσζεο ζε ζηνηρεία νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-7, 

ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ηεθκεξησκέλε πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, 

εθαξκνδφκελνη επί ηεο επηθαλείαο ησλ ζηνηρείσλ απφ ζθπξφδεκα κε ξνιιφ ή πηλέιν, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή, ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

κειέηε.    

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επάιεηςεο. 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 14,40 

(Ολογπάθυρ) : δέκα ηέζζεπα και ζαπάνηα λεπηά 

 

A.T. : 4 

Άπθπο : ΝΑΤΔΡ Α\10.22 ηεγανυζη ζηοισείυν οπλιζμένος ζκςποδέμαηορ με εύκαμπηο ηζιμενηοειδέρ ςλικό 

 Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΔΡ 6370 100%  

ηεγάλσζε ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε ζηεγαλνπνηεηηθφ εχθακπην ηζηκεληνεηδέο, ζε δχν ζηξψζεηο 

ζπλνιηθνχ πάρνπο 1,50 έσο 2 mm, ήηνη πδξνβνιή ησλ επηθαλεηψλ ζηηο νπνίεο έρεη πξνεγεζεί εθαξκνγή αλαζηνιέα 

δηάβξσζεο θαη εθαξκνγή κεηά απφ κεξηθέο εκέξεο ηνπ ηζηκεληνεηδνχο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ 

ηνπ πιηθνχ. Δθηέιεζε ηεο εξγαζίαο κε πιηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηα 

ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) εξγαζίαο πιήξσο πεξαησκέλεο. 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 20,50 

(Ολογπάθυρ) : είκοζι και πενήνηα λεπηά 

 

A.T. : 5 

Άπθπο : ΝΑΤΔΡ Α\10.18 Εθαπμογή ςδποβολήρ μέζηρ πιέζευρ επί επιθανειών ζκςποδέμαηορ 

 Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΔΡ 6370 100%  

Τδξνβνιή επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κέζεο πίεζεο (150 - 200 bar) γηα ηνλ πιήξε 

θαζαξηζκφ ηνπο απφ ζθφλε, εμαλζήκαηα αιάησλ, παιηέο επηζηξψζεηο, επηθαλεηαθνχο 

ξχπνπο (αηζάιε, γθξάθηηη), ζαζξά πιηθά θ.ι.π., πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζζχλ 

λέεο πξνζηαηεπηηθέο επηζηξψζεηο. 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ιεηηνπξγία θαη 

απνκάθξπλζε  ηνπ εμνπιηζκνχ πδξνβνιήο (ζπκπηεζηήο, ζσιελψζεηο αθξνθχζηα, βπηία 

λεξνχ θιπ), ε ρξήζε ηθξησκάησλ γηα ηελ πξνζπέιαζε ζηηο ζέζεηο εθαξκνγήο, ε 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ εθνδηακέλν κε πξνζηαηεπηηθέο 

ζηνιέο, ε αλάισζε λεξνχ θαη ε ιήςε κέηξσλ ζπιινγήο θαη δηάζεζεο ησλ απνλέξσλ 

ηεο πδξνβνιήο. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) εξγαζίαο πιήξσο πεξαησκέλεο. 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 2,60 

(Ολογπάθυρ) : δύο και εξήνηα λεπηά 

 

A.T. : 6 

Άπθπο : ΝΑΤΔΡ Α\2.02 Φοπηοεκθόπηυζη βπασυδών ςλικών ή καθαιπεθένηορ οπλιζμένος ή άοπλος ζκςποδέμαηορ 
με ηην μεηαθοπά ζε οποιαδήποηε απόζηαζη 

 Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΔΡ 6072 100%  

Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ 

ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε.  

  

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θνξηνεθθφξησζε γίλεηαη 

αλεμάξηεηα απφ ηηο εθζθαθέο ή ηηο θαζαηξέζεηο θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ζην 
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Σιμολόγιο μελέηης 

 

πιαίζην ηεο εξγνιαβίαο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη  απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

κειέηε ηνπ έξγνπ.  

 

Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m3) φγθνπ νξχγκαηνο, ζπκππθλσκέλνπ επηρψκαηνο, ή 

θαζαηξεζείζαο θαηαζθεπήο (θαηά πεξίπησζε).  

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

ΔΤΡΩ : 0,41 + ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε L (>=5km)  

(0,19€/m3.km)      10 x 0,19 =    1,90 

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 2,31 

Εςπώ (Απιθμηηικά) : 2,31 

(Ολογπάθυρ) : δύο και ηπιάνηα ένα λεπηά 

 

A.T. : 7 

Άπθπο : ΝΑΟΙΚ Α\72.70 Επιζηεγάζειρ με επίπεδα κςτελυηά πολςκαπβονικά θύλλα 

 Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7231 100%  

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 "Η"). 

 

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. 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 67,50 

(Ολογπάθυρ) : εξήνηα επηά και πενήνηα λεπηά 

 

A.T. : 8 

Άπθπο : ΝΑΟΙΚ 72.31.01 Επιζηεγάζειρ με γαλβανιζμένη λαμαπίνα, αςλακυηή, πάσοςρ 1,00 mm 

 Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7231 100%  

Δπηζηέγαζε κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, πάρνπο 1 mm, επί ππάξρνληνο μπιίλνπ ή 

κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-05-02-01 

"Δπηζηεγάζεηο κε κεηαιιηθά θχιια απηνθεξφκελα", κε επηθάιπςε ησλ θχιισλ θαηά 

ηελ έλλνηα ησλ πηπρψζεσλ θαηά κία πηχρσζε ή 10 cm, ζηνπο θνξθηάδεο κε θχιιν 

επίπεδεο ιακαξίλαο πιάηνπο 0,80 m θαη ζηηο ζέζεηο ησλ πδξνξξνψλ (ληεξέδσλ) θαηά 

ην απαηηνπκελν πιάηνο, κε ζηεξέσζε ησλ θχιισλ κε εηδηθνχο ζπλδέζκνπο ζηελ 

πεξίπησζε κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ ή κε γαιβαληζκέλεο μπιφβηδεο ζηελ πεξίπησζε 

μχιηλνπ ζθειεηνχ, κε παξεκβνιή κεηαμχ ησλ ζπλδέζκσλ ή ησλ θνριηνθφξσλ ήισλ θαη 

ηεο ιακαξίλαο ειαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ πάρνπο 2 mm. 

 

 Δπηζηεγάζεηο κε απιαθσηή ιακαξίλα πάρνπο 1,00 mm.                              

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο. 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 15,70 

(Ολογπάθυρ) : δέκα πένηε και εβδομήνηα λεπηά 

 

A.T. : 9 

Άπθπο : ΝΑΟΙΚ 22.56 Καθαίπεζη μεηαλλικών καηαζκεςών 

 Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 6102 100%  

Καζαίξεζε κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ πάζεο θχζεσο (πιήλ ζθειεηψλ ζηεγψλ) ζε νπνηαδήπνηε χςνο απφ ην  
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Σιμολόγιο μελέηης 

 

δάπεδν εξγαζίαο, κε κεραληθέο ή ζεξκηθέο κεζφδνπο. 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. 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 0,35 

(Ολογπάθυρ) : ηπιάνηα πένηε λεπηά 

 

A.T. : 10 

Άπθπο : ΟΙΚ 7740 Διάζηπυζιρ ανηιζκυπιακού ελαιοσπώμαηορ μινίος (100%) 

 Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7740 100%  

Γηάζηξσζηο  αληηζθσξηαθνχ  ειαηνρξψκαηνο  κηλίνπ  (100%) κεηά  ηεο απαηηνπκέλεο 

πξνεηνηκαζίαο. 

(1 m2) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 5,71 

(Ολογπάθυρ) : πένηε και εβδομήνηα ένα λεπηά 

 

A.T. : 11 

Άπθπο : ΝΑΟΙΚ 77.80.03 Υπυμαηιζμοί επί επιθανειών επισπιζμάηυν με σπώμαηα ςδαηικήρ διαζποπάρ,  ακπςλικήρ, 
ζηςπενιοακπςλικήρ ή πολςβινςλικήρ βάζευρ εξυηεπικών επιθανειών με  σπήζη 
ελαιοσπυμάηυν αλκςδικήρ, ακπςλικήρ βάζευρ νεπού η διαλύηος 

 Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7785.1 100%  

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. 

 

 Δμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε  ρξήζε ειαηνρξσκάησλ αιθπδηθήο, αθξπιηθήο βάζεσο     λεξνχ ε δηαιχηνπ                                                                  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 9,50 

(Ολογπάθυρ) : εννέα και πενήνηα λεπηά 

 

A.T. : 12 

Άπθπο : ΝΑΟΙΚ 77.91 Ανακαίνιζη παλαιών σπυμαηιζμένυν επιθανειών με διπλή ζηπώζη ελαιοσπώμαηορ 

 Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7791 100%  

Αλαθαίληζε νπνησλδήπνηε παιαηψλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ, κε δηπιή ζηξψζε ειαηνρξψκαηνο, κε ηελ 

απαηηνχκελε πξνπαξαζθεπή θαη απφμεζε πνζνζηνχ έσο 15% ηεο επηθαλείαο ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ (πιηθά, 

ηθξηψκαηα θαη εξγαζία). 

  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 5,00 

(Ολογπάθυρ) : πένηε 

 

A.T. : 13 

Άπθπο : ΝΑΟΙΚ 73.33.01 Επιζηπώζειρ δαπέδυν με κεπαμικά πλακίδια, GROUP 4, διαζηάζευν 20x20 cm 

 Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7331 100%  

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά πιαθίδηα 1εο πνηφηεηαο αλπάισηα, έγρξσκα, 

πδαηναπνξξνθεηηθνηεηαο έσο 0,5%, αληνρήο ζε απφηξηςε "GROUP 4", δηαζηάζεσλ 

20x20 cm, νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
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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. 

 

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

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 31,50 

(Ολογπάθυρ) : ηπιάνηα ένα και πενήνηα λεπηά 

 

A.T. : 14 

Άπθπο : ΝΑΟΙΚ 73.35 Πεπιθώπια (ζοβαηεπιά) από κεπαμικά πλακίδια 

 Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7326.1 100%  

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). 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 4,50 

(Ολογπάθυρ) : ηέζζεπα και πενήνηα λεπηά 

 

A.T. : 15 

Άπθπο : ΑΣΗΕ Γ\9025.1 ύζηημα Τδπαςλικού ανελκςζηήπα πποζώπυν 8 αηόμυν 2 ζηάζευν  ηύπος σαμηλών 
απολήξευν  
ή ανάλογος ηύπος καηάλληλορ για να  εξςπηπεηεί και άηομα με ειδικέρ ανάγκερ (Α.Μ.Ε.Α.) 

 Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 63 100%  

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε χζηεκαηνο Τδξαπιηθνχ αλειθπζηήξαπξνζψπσλ 8 αηφκσλ 2 ζηάζεσλ  ηχπνπ ρακειψλ 

απνιήμεσλ ή αλάινγνπ ηχπνπ θαηάιιεινο γηα λα  εμππεξεηεί θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (Α.Μ.Δ.Α.), πιήξεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ: 

α) Οδεγψλ ζαιάκνπ: ηππνπ 89x62x1689x62x16 /B (L=5m)   

Βάζε ζηεξηγκάησλ νδεγψλ  

Βχζκα γπκλφ  

ηήξηγκα νδεγψλ   

β) Δκβφινπ:90 x 5 x 2000 mm 

γ) Σξνραιηψλ:  Φ400 γηα Φ4x10mm 

δ) Πιαηζίνπ αλάξηεζεο 

αζί ηχπνπ ρακειψλ απνιήμεσλ ή αλαινγνπ ηχπνπ 

Βάζε αηζζεηήξσλ γηα 2 καγλεηηθά 

Παξειθφκελα πιαηζίνπ :ηήξηγκα αλάξηεζεο  

ηήξηγκα θνηινδνθνχ  

ηήξηγκα θπιίλδξνπ  

χζηεκα δνθηκήο αξπάγεο  

Κνηινδνθφο εκβφινπ  

χζηεκα αζθάιεηαο ζπληεξεηή 

ε) πξκαηνζρνηλα: Κψλνο ζπξκ/λσλ Φ10 8 ηεκ 

Γηζθνεηδέο ειαηήξην  

Ρνδέια Φ20 γαιβαληδέ  

πξκαηφζρνηλν Φ10 

θηθηήξαο ζπξκαηφζρνηλσλ Φ10  

ζη)Μνλάδα ηζρχνο: 
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Αληιία : 100 lit/min 

Κηλεηήξαο : 9.5 KW/400V/Φ19/VOL 

Βαιβίδα : Ηιεθηξνληθή  

Υεηξαληιία Ηιεθηξνληθήο βαιβίδαο 

δ) Βαιβίδα αζθαιείαο:1 

ε) Διαζηηθφο ζσιήλαο: Διαζηηθφο ζσιήλαο :1 

Παξειθφκελα :Διαζηηθή επηθάζηζε  

Σν απαηηνπκελν Λάδη  

ηήξηγκα ειαζηηθνχ ζσιήλα 1 

ζ) Πίλαθαο ρεηξηζκνχ: 

Καηεγνξία πίλαθα :Πίλαθαο γηα ειεθηξνληθή βαιβίδα ζην δνρείν 

Ιζρχο :9.5 KW 

Σάζε δηθηχνπ :3Φ-400V 

Σχπνο εθθίλεζεο :Απεπζείαο 

Σχπνο απηνκαηηζκνχ :Down Collective 

Σάζε βαιβίδαο ή θξέλνπ :Electronic 

ηάζεηο :2 

Παξειθφκελα πίλαθα :Σξνθνδνηηθφ (220/230/240 VAC)  

Δξκάξην πίλαθα  

η) Θάιακνο: Θάιακνο :Με θνξκάηθα 

Γηάζηαζε : 

Πιάηνο : 1100 mm  

Βάζνο : 1450 mm 

Ύςνο (θαζαξφ) : 2050 mm 

Δπέλδπζε :χκθσλα κε ηελ επηινγή ηεο επίβιεςεο, (απφ prospectus & δεηγκαηνιφγην ζην ρψξν καο) 

Οξνθή :χκθσλα κε ηελ επηινγή ηεο επίβιεςεο, (απφ prospectus & δεηγκαηνιφγην ζην ρψξν καο) 

Πάησκα :χκθσλα κε ηελ επηινγή ηεο επίβιεςεο, (απφ prospectus & δεηγκαηνιφγην ζην ρψξν καο) 

Τιηθφ θάζαο :Inox 

Παξειθφκελα ζαιάκνπ :Μαλδάισζε 48V 

Κνππαζηή 1 ηεκ 

Καζξέπηεο 

Σειεζθνπηθή πνδηά πφξηαο Bus 

θ)Κνκβηνδφρνο Θαιάκνπ: 

Θαιάκνπ :  

Δίδνο : Γηπιήο ζεηξάο  

Δπέλδπζε : Inox Satin 

Κνπκπηά : Satin  

Display : Ναη 

Κνπηί ηειεθψλνπ  

Σειεθσληθή ζπζθεπή 

Alarm 

ι)Κνκβηνδφρνη νξφθσλ:  

Δίδνο : Δπηθαλεηαθήο ζηήξημεο  

Δπέλδπζε : Inox Satin 

Κνπκπηά : Satin  

Display : Ναη 

κ)ζχξεο Θαιάκνπ: απηφκαηεο 2Φ ηειεζθνπηθή 800mmρ2000mm 

λ)ζχξεο νξφθσλ: απηφκαηεο 2Φ ηειεζθνπηθή 800mmρ2000mm 

μ)Λνηπά εμαξηήκαηα: πξνζθξνπζηήξεο, ζηεξίγκα θνηινδνθνχ,ζηεξηγκα θπιηλδξνπ,ζηεξηγκα 

αλάξηεζεο,θνηινδνθφο,ζχζηεκα δνθηκήο αξπάγεο 

ν)Ηιεθηξηθή εγθαηάζηαζε:πξνθαιψδίσζε ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ζπκπεξηέρνπζα δηφδνπο θαισδίσζεο, 

πξνκαληάισζεο, θιείζξα, ρεηξεζηήξηα θξέαηνο ζαιάκνπ, δηαθιαδσηήξεο, εχθακπην θαιψδην, ζχλδεζε κε θίζεο 

αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 95/16/ΔΚ Νέα Μέηξα. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη νια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθα θαζψο θαη ε εξγαζία - δνθηκέο, γηα ηελ πιήξε 

θαη θαλνληθή ιεηηνπξγέηα ηνπ αλειθπζηήξα ζπκθσλα θαη κε ηελ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ-ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΤ 

ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΩΠΩΝ . 

 

( 1 ΣΔΜ ) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 15.000,00 

(Ολογπάθυρ) : δέκα πένηε σιλιάδερ 

 

A.T. : 16 

Άπθπο : ΝΑΟΙΚ Ν\ΜΟΝ Επιζκεςή ςγπομόνυζηρ ηος κηιπίος "Διοιήκηζηρ" ζηο ζύμπλεγμα ηυν κηιπίυν ηηρ 
Αναπηςξιακήρ ΑΕ Νομού Υανίυν ζηην Όαζη Νέαρ Κςδυνίαρ. 

τεηικό :  Κωδικός αναθεώρηζης:  

Δπηζθεπή πγξνκφλσζεο ηνπ θηηξίνπ "Γηνηήθεζεο" ζην ζχκπιεγκα ησλ θηηξίσλ ηεο Αλαπηπμηαθήο ΑΔ Ννκνχ Υαλίσλ 

ζηελ Όαζε Νέαο Κπδσλίαο. Η πγξνκφλσζε ηνπ θηηξίνπ πνπ απνηειείηαη απν κεκβξάλεο  
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έρεη ππνζηεί θζνξέο κε απνηέιεζκα λα εηζέξρνληαη λεξά ηεο βξνρήο εληφο ηνπ θηηξίνπ ζε πεξηπηψζεηο έληνλεο 

βξνρφπησζεο. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ άξζξνπ ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηνλ εληνπηζκφ φισλ ησλ ζεκείσλ πνπ 

ππάξρνπλ θζνξέο θαη ηελ επηζθεπή ηνπο. Δπηζθεπή λνείηαη ε ζσζηή ιεηηνπξία ηεο πγξνκφλσζεο, δειάδή λα 

κελ εηζέξρνληαη ζην θηίξην πιένλ λεξά ηεο βξνρήο ζην θηίξην αλεμαξηήησο έληαζεο ηεο βξνρνπηψζεσο θαη 

ε απνξξνή ησλ πδάησλ λα γίλεηαη ζσζηά απφ ηηο πδξνξνέο φπσο πξνβιεπεηαη απφ ηελ αξρηηεθηνληηθή κειέηε 

ηνπ θηηξίνπ. Η ηηκή πεξηιακβάλεη ηελ εγγχεζε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηζθεπήο γηα πεξίνδν 24 κελψλ. 

 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 6.000,00 

(Ολογπάθυρ) : έξι σιλιάδερ 

 

A.T. : 17 

Άπθπο : ΤΔΡ 6752 Υςηοζιδηπά καλύμμαηα θπεαηίυν, ζσάπερ ςπονόμυν, ζίθυνερ θπεαηίυν ςδποζςλλογήρ και 
κάθε σςηοζιδηπό ανηικείμενο, πλήν βαθμίδυν, πλήπυρ ηοποθεηημένα 

 Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΔΡ 6752 100%  

Υπηνζηδεξά  θαιχκκαηα  θξεαηίσλ, ζράξεο ππνλφκσλ, ζίθσλεο θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο 

θαη θάζε ρπηνζηδεξφ αληηθείκελν, πιήλ βαζκίδσλ, πιήξσο ηνπνζεηεκέλα . 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν. 

(1 kg) 

Εςπώ (Απιθμηηικά): 2,14 

(Ολογπάθυρ) : δύο και δέκα ηέζζεπα λεπηά 

 

                         

Οι μελεηηηέρ Θευπήθηκε  

 

Βαζιλική Μαρκοσλάκη 
Πολιηικός Μητανικός ΣΕ 
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