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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

Σηκαξηζκηθή : 2012Γ 

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 
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πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ 
κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Δξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ 
εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) 
θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο 
φξνπο. 
Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο 
πεξηπηψζεηο:
(α) Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην
(β) Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα 
εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.
1.3.8 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα 
έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή 
Τπνρξεψζεσλ ηνπ Έξγνπ.
1.3.9 Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο 
αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο 
ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο 
θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη 
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο. 
1.3.10 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο "δνθηκαζηηθψλ 
ηκεκάησλ" πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη 
δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.)
1.3.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ 
(π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ 
απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα 
ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα 
νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ 
Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν. 
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.
1.3.12 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θ.ιπ.
1.3.13 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ 
νθείινληαη:
(α) ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα 
(β) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.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.
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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.

2 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ

2.1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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
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* 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 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. 
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Η εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελψ ε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ ζηδεξψλ 
επηθαλεηψλ επηκεηξάηαη αλά kg βάξνπο ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.
Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη 
έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα είδε 
ρξσκαηηζκψλ. 
Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν "Δηδηθνί φξνη"ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν "Γεληθνί 
Όξνη".
Οη ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθή 
ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 5,0 m. Οη ηηκέο γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ εθηεινχληαη 
ζε χςνο κεγαιχηεξν, θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή φηαλ δελ 
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ. 
ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ ρξσκάησλ, νη δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε 
ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, ηα θηλεηά ηθξηψκαηα ηα νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ηνπ αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ε 
εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ θιπ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ 
απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη.
Όηαλ 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
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1. Σα ζπλήζε κάξκαξα πνπ απαληψληαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν είλαη ηα αθφινπζα, θαηά πεγή πξνέιεπζεο θαη 
ζθιεξφηεηα:

ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο

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

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 
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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. : 1.1.1 

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 20.10 Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2162 100%  

Επίρσζε 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 ΕΣΕΠ 02-07-02-00 "Επαλεπηρψζεηο 

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. 

ΕΤΡΩ : 4,50 + ΜΣΦ 

Δαπάλε κεηαθνξάο ζε αζηηθέο πεξηνρέο, απφζηαζε 2 (<5km)  

(0,28€/m3.km)     2 x   0,28 =    0,56 

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 5,06 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά) : 5,06 

(Οινγξάθσο) : πέληε θαη έμη ιεπηά 

 

A.T. : 1.1.2 

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, κε εθαξκνγή 
ζπλήζσλ κεζόδσλ θαζαίξεζεο 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2226 100%  

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, πιήλ δαπέδσλ.  

 

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 ΕΣΕΠ 15-02-01-01 

"Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα". 

 

 Με εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζφδσλ θαζαίξεζεο.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

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

ΕΤΡΩ : 56,00 + ΜΣΦ 

Δαπάλε κεηαθνξάο ζε αζηηθέο πεξηνρέο, απφζηαζε 2 (<5km)  

(0,28€/m3.km)     2 x   0,28 =    0,56 

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 56,56 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά) : 56,56 

(Οινγξάθσο) : πελήληα έμη θαη πελήληα έμη ιεπηά 

 

A.T. : 1.1.3 

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 22.22.02 Καζαίξεζε επηθεξακώζεσλ  κε πξνζνρή, γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ ζε πνζνζηό 
άλσ ηνπ 50% 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2241 100%  

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

ην έδαθνο. πκπεξηιακβάλεηαη ν θαηαβηβαζκφο θαη ε δηαινγή ησλ πιηθψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ 

πξνο θφξησζε. 

 

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

 

 Καζαίξεζε κε άλσ ηνπ 60% ρξεζίκνπο θεξάκνπο ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αθεξαίσλ 

ρξεζίκσλ θεξάκσλ απφ ην ηπρφλ θνλίακα, ν θαηαβηβαζκφο    ηνπο απφ ηε ζηέγε, ε κεηαθνξά  

ειίδα 7 απφ 25 



Σηκνιφγην Μειέηεο 

ηνπο ζε απφζηαζε έσο 40 m απφ ην θηίζκα θαη ε απφζεζή ηνπο ζε θαλνληθά ζρήκαηα.                                                        

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 9,00 

(Οινγξάθσο) : ελλέα 

 

A.T. : 1.1.4 

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 22.55 Καζαίξεζε κεηαιιηθνύ θέξνληνο νξγαληζκνύ ζηέγεο 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6102 100%  

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 ΕΣΕΠ 

15-02-02-02 "Καζαηξέζεηο κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ κε ζεξκηθέο κεζφδνπο". 

 

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

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 0,45 

(Οινγξάθσο) : ζαξάληα πέληε ιεπηά 

 

A.T. : 1.1.5 

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Ν\22.71.01 ύληαμε θαη ππνβνιή ζρεδίνπ εθηέιεζεο εξγαζηώλ: 
α) ηελ αξκόδηα Ννκαξρηαθή Τπεξεζία ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. ζύκθσλα κε ην άξζξν 12 «έγθξηζε 
εθηέιεζεο εξγαζηώλ» ηεο εγθπθιίνπ εθαξκνγήο ηνπ Π.Γ. 212/2006 (ΦΔΚ Α’ 212/09-10-2006) θαη 
ηελ Τ.Α. 8243/1113/1991 αξζξ.. 7 θαη έγθξηζε ηνπ απ΄ απηή 
β)ζηελ αξκόδηα Δπηζεώξεζε Δξγαζίαο εάλ δεηεζεί (αξκόδηα ππεξεζία ηνπ ώκαηνο 
Δπηζεώ-ξεζεο Δξγαζίαο ζύκθσλα κε ην άξζξ. 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:  

 χληαμε θαη ππνβνιή ζρεδίνπ εθηέιεζεο εξγαζηψλ:  

α) ηελ αξκφδηα Ννκαξρηαθή Τπεξεζία ηνπ Τ.ΠΕ.ΥΩ.Δ.Ε. ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 «έγθξηζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ» 

ηεο εγθπθιίνπ εθαξκνγήο ηνπ Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ Α’ 212/09-10-2006) θαη ηελ Τ.Α. 8243/1113/1991 αξζξ.. 

7 θαη έγθξηζε ηνπ απ΄ απηή β)ζηελ αξκφδηα Επηζεψξεζε Εξγαζίαο εάλ δεηεζεί (αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ψκαηνο 

Επηζεψ-ξεζεο Εξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξ. 8 παξ. 8 ηνπ Ν. 2639/1998) Έθδνζε νηθνδνκηθήο Άδεηαο. (Υσξίο 

αλαζεψξεζε) χληαμε θαη ππνβνιή ζρεδίνπ εθηέιεζεο εξγαζηψλ α) ηελ αξκφδηα Ννκαξρηαθή Τπεξεζία ηνπ 

Τ.ΠΕ.ΥΩ.Δ.Ε. (ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 «έγθξηζε εθηέιεζεο εξγαζηψλ» ηεο εγθπθιίνπ εθαξ-κνγήο ηνπ Π.Δ. 

212/2006 (ΦΕΚ Α’ 212/09-10-2006) θαη ηελ Τ.Α. 8243/1113/1991 ΆΡΘΡ. 7) θαη έγθξηζε ηνπ απ΄ απηή & β) ζηελ 

αξκφδηα Επηζεψξεζε Εξγαζίαο εάλ δεηεζεί, (αξκφδηα π-πεξεζία ηνπ ψκαηνο Επηζεψξεζεο Εξγαζίαο ζχκθσλα 

κε ην άξζξ. 8 παξ. 8 ηνπ Ν. 2639/1998).Σν ζρέδην εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πέξαλ ησλ παξαπάλσ ζα πεξηιακβάλεη 

επηπξνζζέησο ζθα-ξίθεκα ηνπ ζρνιείνπ θαη επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ απνμήισζε πιηθψλ ακηάληνπ.  

Σν ζρέδην εθηέιεζεο εξγαζηψλ ζα ππνβάιιεηαη ζηελ ππεξεζία επίβιεςεο γηα έιεγρν ησλ επηκεηξήζεσλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ δηαδηθαζία έγθξηζεο απφ ηε Ννκαξρία Έθδνζε ηεο θαηά λφκν νηθνδνκηθήο αδείαο.  

 

 

 

 

Σηκή ηεκαρίνπ  (ηεκ.). 

 

( 1 ηεκ.  ) 

 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 550,00 

(Οινγξάθσο) : πεληαθόζηα πελήληα 

 

A.T. : 1.1.6 

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Ν\22.71.02 Δξγαζίεο απνμήισζεο ζηεγώλ από θπκαηνεηδή θύιια ακηαληνηζηκέλνπ 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2275 100%  

ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη ε απνμήισζε ζηέγεο απφ θπκαηνεηδή θχιια ακηαληνηζηκέληνπ 

νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην έδαθνο, ε ζπγθέληξσζε ηνπο ν δηαρσξηζκφο ησλ πιηθψλ πνπ δελ πεξηέρνπλ ακίαλην 

θαη ε ζπζθεπαζία ησλ πιηθψλ ακηάληνπ θαηά ηα ελδεδεηγκέλα απφ ην Νφκν. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο 

πξέπεη λα απνθεχγνληαη ηα ζπαζίκαηα ησλ πιαθψλ, ψζηε λα κελ ππάξρεη δηαξξνή ηλψλ ακηάληνπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ν θαζαξηζκφο απφ ηηο ίλεο ακηάληνπ ησλ πιηθψλ πνπ δελ πεξηέρνπλ  

ειίδα 8 απφ 25 



Σηκνιφγην Μειέηεο 

ακίαλην θαζψο θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ παξακέλνληνο ζθειεηνχ ηεο ζηέγεο. 

Η ηηκή ηεο ζήκαλζεο θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ακηάληνπ πεξηιακβάλεηαη ζην άξζξν Α1.5ηνπ παξφληνο 

ηηκνινγίνπ. 

Η απνμήισζε ζα γίλεη ιακβάλνληαο ππ φςηλ φια ηα ελδεδεηγκέλα απφ ηελ Ννκνζεζία κέηξα πξνζηαζίαο, ζχκθσλα 

κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην παξάξηεκα ηεο Εηδηθήο Σερληθήο Πεξηγξαθήο. 

 

 

 

 

Σηκή ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ  (η.κ.). 

 

( 1 η.κ.  ) 

 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 15,00 

(Οινγξάθσο) : δέθα πέληε 

 

A.T. : 1.1.7 

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Ν\22.71.03 πιινγή ζπζθεπαζία ζήκαλζε, πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά 
απνβιήησλ ακηαληνύρσλ πιηθώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηηο εξγαζίεο απνμήισζεο 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2180 100%  

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηζρχνπλ φια ηα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε 21017/84/30-06-2009 θαη φια φζα 

νξίδνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά.ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

πεξηιακβάλεηαη ε ζήκαλζε ησλ ζπζθεπαζηψλ ησλ πιηθψλ ακηάληνπ ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ Εηδηθή 

Σερληθή Πεξηγξαθή, ε κεηαθνξά, πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη ηειηθή δηάζεζε απηψλ Η απνκάθξπλζε ησλ απνβιήησλ 

ακηάληνπ απφ ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο κε πξννξηζκφ ηελ εγθαηάζηαζε ηειηθήο δηάζεζεο ή αδεηνδνηεκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, πξέπεη λα γίλεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, 

(άκεζα). Η 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 Επίζεκνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δηάζεζεο 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 άιι 

ν ζηνηρείν πνπ ζα δεηεζεί, ψζηε λα γίλεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ε δηαπίζησζε ηνπ πξαγκαηηθνχ βάξνπο 

ησλ κεηαθεξνκέλσλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ.Σηκή αλά θηιφ (Kgr) 

ΕΤΡΩ: ΕΝΑ  

 

 

 

 

 

Σηκή θηινχ  (θηιφ). 

 

( 1 θηιφ 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 1,70 

(Οινγξάθσο) : έλα θαη εβδνκήληα ιεπηά 

 

A.T. : 1.1.8 

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Ν\22.71.04 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: ΟΙΚ 2180 100%  

(ΥΩΡΘ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ) 

 

 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηζρχνπλ φια ηα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε 21017/84/30-06-2009 θαη φια  

ειίδα 9 απφ 25 



Σηκνιφγην Μειέηεο 

φζα νξίδνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ δηελέξγεηα κεηξήζεσλ.ην παξφλ άξζξ πεξηιακβάλεηαη ε ηηκή 

ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο φισλ ησλ κεηξήζεσλ πνπ ζα γίλνπλ ζε θάζε ρψξν, ηνπ ζρνιείνπ, πνπ ζα γίλνπλ εξγαζίεο 

απνμειψζεσο ζηνηρείσλ ακηάληνπ θαη κεηά απφ νινθιήξσζε ηνπο απφ δηαπηζηεπκέλν  

απφ ην ΕΤΔθαηά ην πξφηππν ΕΛΟΣ ΕΝ ISO17025, Εμεηδηθεπκέλν Εξγαζηήξην κεηξήζεσλ, φπσο νξίδεη ε Ννκνζεζία 

θαη ε Εηδηθή 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 απφ ην ΕΤΔθαηά ην πξφηππν ΕΛΟΣ ΕΝ  

ISO17025, εγθεθξηκέλν Εξγαζηήξην, θαη παξάδνζε απηνχ γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε.Η 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.), ΜΕ 

ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΥΟΤ θαη πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ αληηθαηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ κε λέα. 

ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη νη ηειηθέο κεηξήζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζην ζρνιείν 

 

 

 

 

 

 

 

Σηκή ηεκαρίνπ  (ηεκάρην). 

 

( 1 ηεκ. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 1.500,00 

(Οινγξάθσο) : ρίιηα πεληαθόζηα 

 

A.T. : 1.1.9 

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 3.01.01 Δθζθαθέο ηάθξσλ ή δησξύγσλ αξδεπηηθώλ ή απνζηξαγγηζηηθώλ δηθηύσλ ζε εδάθε γαηώδε - 
εκηβξαρώδε Με ηελ παξάπιεπξε απόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6053 100%  

Εθζθαθέο ηάθξσλ ή δησξχγσλ αξδεπηηθψλ θαη απνζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ ζε εδάθε 

γαηψδε - εκηβξαρψδε (κε απαηηνχληα δηαηξεηηθά κεραλήκαηα ή εθξεθηηθά), 

νπνηνπδήπνηε πιάηνπο ππζκέλα θαη βάζνπο, κε ηελ θνπή θαη εθξίδσζε ππαξρφλησλ 

δέλδξσλ πεξηκέηξνπ κέρξη 50cm, θαη ζάκλσλ ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο, ζχκθσλα κε 

ηελ κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 08-01-01-00 "Εθζθαθέο ηάθξσλ θαη δησξχγσλ"  

 

ην παξφλ άξζξν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θνπή θαη εθξίδσζε δέλδξσλ πεξηκέηξνπ 

κεγαιχηεξεο απφ 50cm. Όηαλ απαηηείηαη απηφ, νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ηηκνινγνχληαη 

ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ΝΕΣ ΠΡ.  

 

Επηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m3) βάζεη αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη ζχκθσλα 

κε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε.  

 

 Με ηελ παξάπιεπξε απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ.                                                                                                               

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 0,62 

(Οινγξάθσο) : εμήληα δύν ιεπηά 

 

A.T. : 1.2.1 

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 12.03.02 Tζηκεληνζσιήλεο δηάηξεηνη ζηξαγγηζηεξίσλ Δζσηεξηθήο δηακέηξνπ 300mm 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΓΟΝ 2862 100%  

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δηαηξήησλ ζσιήλσλ απνζηξάγγηζεο θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, κε 

νπέο δηακνξθσκέλεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσιήλσλ ζην εξγνζηάζην, δηακφξθσζε 

άθξσλ ηχπνπ ηφξκνπ - εληνξκίαο (Ogee pipes), κε ή ρσξίο πεπιαηπζκέλε βάζε 

έδξαζεο. 

 

Οη ινηπέο εξγαζίεο εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ γξακκηθνχ ζηξαγγηζηεξίνπ, ζχκθσλα κε 

ηελ ηππηθή δηαηνκή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε (βάζε έδξαζεο απφ ζθπξφδεκα, 

γεσχθαζκα πεξηβνιήο, πιηθφ θίιηξνπ θιπ) ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα 

νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

ειίδα 10 απφ 25 



Σηκνιφγην Μειέηεο 

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν γξακκηθνχ ζηξαγγηζηεξίνπ.  

 

 Εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 300mm.                                                   

 

Σηκή γηα έλα κέηξν κήθνπο (κκ) αγσγνχ απφ ηζηκεληνζσιήλα πιήξσο ηνπνζεηεκέλν ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 28,80 

(Οινγξάθσο) : είθνζη νθηώ θαη νγδόληα ιεπηά 

 

A.T. : 1.2.2 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Β66.7 Σππνπνηεκέλα θξεάηηα απνζηξάγγηζεο θαη απνρέηεπζεο νκβξίσλ (ΠΚΔ), θξεάηην επίζθεςεο 
ζηξαγγηζηεξίσλ (ΠΚΔ) 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΓΟΝ 2548 100%  

Φξεάηηα πδξνζπιινγήο θαη επίζθεςεο δηθηχσλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ ή ζηξαγγηζηεξίσλ, πιήξσο ή ελ κέξεη 

πξνθαηαζθεπαζκέλα ή κε επί ηφπνπ έγρπζε, ζχκθσλα ηελ κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα Πξφηππα Καηαζθεπήο Εξγσλ 

(ΠΚΕ), ζπλδεδεκέλα κε ηνπο αγσγνχο εηζξνήο ή εθξνήο θαη έηνηκα γηα ιεηηνπξγία. 

 

ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ 

θαη εμαξηεκάησλ γηα ηελ πιήξε δηακφξθσζε ησλ θξεαηίσλ ζχκθσλα κε ηα ΠΚΕ 

 

- ην πξνζσπηθφ, ν εμνπιηζκφο θαη ηα κέζα γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ (ππνρξεσηηθή ε ρξήζε θαηάιιεινπ γεξαλνχ) 

 

- ε εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο ζεκειίσζεο ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

 

- ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ή/θαη ε ηνπνζέηεζε νπιηζκνχ, ε θαηαζθεπή 

μπινηχπσλ θαη ε έγρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

 

- ε δηακφξθσζε ή ε δηάλνημε νπψλ ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ 

 

- ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ε ζθξάγηζεο ηνπ δηαθέλνπ κεηαμχ νπψλ θαη ζσιήλσλ κε κε ζπξηθλνχκελν 

ηζηκεληνθνλίακα 

 

- ε πξνκήζεηα θαη πάθησζε ησλ βαζκίδσλ επίζθεςεο, 

 

- ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζραξψλ, θαιπκκάησλ θαη πιαηζίσλ 

 

- ε επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ 

 

- ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε ηκήκαηνο ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο γηα πξνζαξκνγή ηεο ζηέςεο ηνπο ζηελ θιίζε 

ή επίθιηζε ηεο νδνχ 

 

ηε ηηκή κνλάδαο δελ πεξηιακβάλνληαη: 

- ε ηνπνζέηεζε ζηδεξνπιηζκνχ ζηα θξεάηηα πδξνζπιινγήο ηχπνπ Φ1Ν 

 

- ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε ηκήκαηνο ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο γηα αχμεζε ηνπ εζσηεξηθνχ χςνπο ηνπο πέξαλ 

ησλ 1200 mm 

 

- ε θαηαζθεπήο ιαηκνχ χςνπο h ?1,00 m ζε θξεάηηα επίζθεςεο ππνλφκσλ ή ζηξαγγηζηεξίσλ 

 

 Φξεάηην επίζθεςεο ζηξαγγηζηεξίσλ (ΠΚΕ).                                        

 

Σηκή αλά ηεκάρην πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 383,00 

(Οινγξάθσο) : ηξηαθόζηα νγδόληα ηξία 

 

A.T. : 1.2.3 

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 9.01 Ξπιόηππνη ή ζηδεξόηππνη επηπέδσλ επηθαλεηώλ 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6301 100%  

Απινί μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη (θαινχπηα) επηπέδσλ επηθαλεηψλ θαηαζθεπψλ πάζεο 

θχζεσο πδξαπιηθψλ έξγσλ απφ ζθξφδεκα, φπσο αλνηθηψλ θαη θιεηζηψλ αγσγψλ 

νξζνγσληθήο δηαηνκήο ,ζε επζπγξακκία ή θακπχιε, βάζξσλ, ηνίρσλ, πιαθψλ, 

θξεαηίσλ θ.ι.π. ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε πάλσ ή θάησ απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, 

ειίδα 11 απφ 25 



Σηκνιφγην Μειέηεο 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο ΕΣΕΠ 01-03-00-00 "Θθξηψκαηα" θαη 01-04-00-00 

"Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)" 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

- Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ έξγσλ φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ γηα ηελ 

δηακφξθσζε ησλ θαινππηψλ (αλάινγα κε ην ζχζηεκα ηνπ θαινππηνχ πνπ εθαξκφδεηαη) 

- Οη εξγαζίεο αλέγεξζεο ηνπ θαινππηνχ (μπινηχπνπ, κεηαιινηχπνπ, πιαζηηθνηχπνπ 

ή/θαη ζπλδπζκνχ απηψλ), ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ γεσκεηξία ησλ εθάζηνηε πξνο 

ζθπξνδέηεζε ζηνηρείσλ, ζχκθσλα ηηο θαζνξηδφκελεο απν ηελ κειέηε δηαζηάζεηο, 

αλνρέο θαη απαηηήζεηο επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε απαζρφιεζε 

εηδηθεπκέλνπ θαη κή πξνζσπηθνχ θαζψο θαη φια ηα εξγαιεία θαη ινηπά κέζα θαη 

εμνπιηζκφο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηηψλ. 

- Η αλέγεξζε ησλ πάζεο θχζεσλ ηθξησκάησλ ή/θαη βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε, ζηεξέσζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ θαινππηψλ. 

- Η δηακφξθσζε θηγθιηδσκάησλ, θιηκάθσλ, ξακπψλ θαη δηαβαζξψλ γηα ηελ επρεξή θαη 

αζθαιή δηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ ζθπξνδέηεζεο 

- Η επάιεηςε ηνπ μπινηχπνπ κε πιηθφ δηεπθφιπλζεο ηεο απνθφιιεζεο 

- Η πιήξεο απνζπλαξκνιφγεζε ησλ θαινππηψλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηδνκέλνπ 

απφ ηελ κειέηε ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο, θαζψο θαη ε ζπγθέληξσζε, ζπζθεπαζία, 

θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ. 

- Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ πξνεμέρνληα ζηνηρεία 

πξφζδεζεο (ηδαβέηεο, θαξθηά, ζχξκαηα θιπ). 

- Η απνθαηάζηαζε ηπρφλ θσιεψλ ζηηο απνθαιππηφκελεο επηθάλεηο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε 

ηζηκεληνθνλία ή ηζηκεληνεηδή πιηθά, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κειέηε 

ή/θαη ηηο νδεγίεο ηεο Επίβιεςεο. 

- Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ εξγνηαμίνπ απφ πάζεο θχζεσο ππνιείκαηα πιηθψλ 

θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη θαινππηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηζπιινγήο ησλ 

αρξήζησλ θαξθνβεινλψλ. 

- Η θζνξά θαη ε απνκείσζε ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη 

θαινππηψλ. ε θακκία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θζαξκέλσλ ή 

παξακνξθσκέλσλ πιηθψλ (μπιείαο, κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θιπ)  

- Η δαπάλε ησλ πάζεο θχζεσο πιαγίσλ κεηαθνξψλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ, κε ή ρσξίο 

κεραληθά κέζα 

- Η δαπάλε ησλ πιηθψλ πξφζδεζεο, ζηεξέσζεο, θαη ζπλδέζεσλ πάζεο θχζεσο 

 

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

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 8,20 

(Οινγξάθσο) : νθηώ θαη είθνζη ιεπηά 

 

A.T. : 1.2.4 

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 9.10.05 Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο Γηα 
θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6329 100%  

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε 

ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Πξνηχπνπ ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1, ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ) θαη ηνπ 

Ε.Κ.Ω.. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1), θαζψο 

θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο.  

 

Επηζεκαίλεηαη φηη ε  θαηαζθεπή ησλ θαινππηψλ επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα 

νηθεία άξζξα ηνπ ΝΕΣ ΤΔΡ. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 

α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε 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 ζην εξγνηάμην 

(εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ 

θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ 

ζέζε δηάζηξσζεο. 

 

Επηζεκαίλεηαη 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. 

 

ειίδα 12 απφ 25 



Σηκνιφγην Μειέηεο 

Η 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) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 

 

γ. Η  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο 

(ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα 

θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.   

 

δ. Η ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί 

ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε 

πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο 

ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

 

ε. Δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ 

απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 

Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην 

κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ 

απνκαθξπζκέλσλ ηερληθψλ έξγσλ, γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη ε πξνζαχμεζε ηηκήο πνπ 

θαζνξίδεηαη ζην άξζξν ΤΔΡ 9.13), ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο 

θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο 

(εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα ρψξνπ, 

πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 

ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 

 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΕΣΕΠ: 

 

 01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  

 01-01-02-00: Δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

 01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

 01-01-04-00:Εξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

 01-01-05-00:Δνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

 01-01-07-00:θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

 

Επηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ 

ηνπ έξγνπ. Επίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 

ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε 

εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 

 

 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25.                                

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε 

ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 88,00 

(Οινγξάθσο) : νγδόληα νθηώ 

 

A.T. : 1.2.5 

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 9.26 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνύ νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθώλ έξγσλ 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6311 100%  

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο 

θχζεσο θαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, κνξθήο δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο (ράιπβαο 

B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακφξθσζή ηνπ ζχκθσλα 

κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη 

ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Εθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ 

ΕΣΕΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 

 

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

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

θιπ). 

 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ 

Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Εάλ 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.  
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Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 

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

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

επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην 

νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε 

ησλ νπιηζκψλ. 

 

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

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

γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη 

δπγνινγίνπ. 

________________________________________________________________________________ 

          |           Πεδίν εθαξκνγήο                    | 

 

__________|______________________________________________|______________________ 

  Ολνκ.   |        | Κνπινχξεο θαη  |Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλα | Ολνκ.   |   Ολνκ.  

δηάκεηξνο | Ράβδνη |επζπγξακκηζκέλα |   πιέγκαηα θαη     |δηαηνκή  | κάδα/κέηξν 

  (mm)    |        |    πξντφληα    |    δηθηπψκαηα      | (mm2)   |  (Kg/m)     

__________|________|________________|____________________|_________|____________ 

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 

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

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

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

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

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

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

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

 10,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  78,5   |   0,617      

 12,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  113    |   0,888 

 14,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  154    |   1,21 

 16,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  201    |   1,58 

 18,0     |   λ    |        |       |         |          |  254    |   2,00 

 20,0     |   λ    |        |       |         |          |  314    |   2,47 

 22,0     |   λ    |        |       |         |          |  380    |   2,98 

 25,0     |   λ    |        |       |         |          |  491    |   3,85 

 28,0     |   λ    |        |       |         |          |  616    |   4,83 

 32,0     |   λ    |        |       |         |          |  804    |   6,31 

 40,0     |   λ    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 

 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη 

ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

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

δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ  

- Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

- Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη 

αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ 

πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 

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

 δάπεδν εξγαζίαο.  

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

αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

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

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 0,98 

(Οινγξάθσο) : ελελήληα νθηώ ιεπηά 

 

A.T. : 1.3.1 

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 72.65 Δπηζηέγαζε κε πεηάζκαηα ηύπνπ sandwich από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε πιήξσζε 
πνιπνπξεζάλεο 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6401 100%  

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

ιακαξίλα πξνβακκέλε ζην εξγνζηάζην, επίπεδε, ηξαπεδνεηδή ή απιαθσηή (ζηελ 
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εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πιεπξά), θαη ελδηάκεζα κε ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ απφ 

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

απαηηήζεηο ερνκφλσζεο θαη ππξαληνρήο, θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 

03-05-02-01 "Επηζηεγάζεηο κε κεηαιιηθά θχιια απηνθεξφκελα". 

 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, εμαξηεκάησλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ επί 

ηνπνπ ηνπ έξγνπ, ν απαηηνχκελνο αλπςσηηθφο εμνπιηζκφο θαη  ηθξηψκαηα θαη 

εξγαζία  ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζε ζηηο ππάξρνπζεο ηεγίδεο κε απηνθνριηνχκελνπο 

ζπλδέζκνπο πςειήο αληνρήο. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 45,00 

(Οινγξάθσο) : ζαξάληα πέληε 

 

A.T. : 1.3.2 

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 72.11 Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα γαιιηθνύ ηύπνπ 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7211 100%  

Επηθεξάκσζε κε θεξακίδηα γαιιηθνχ ηχπνπ, πιήξεο κε ηνπο απαηηνχκελνπο 

εκηθεξάκνπο θαη ηνπο εηδηθνχο θνξπθνθεξάκνπο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 

ΕΣΕΠ 03-05-01-00 "Επηθεξακψζεηο ζηεγψλ". 

 

πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ ηχπσλ θεξακηδηψλ, ήισλ, 

ζχξκαηνο γαιβαληζκέλνπ θαη ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg επί ηφπνπ, ηα 

ηθξηψκαηα θαη ε εξγαζία ηνπνζεηήζεσο θαη πξνζδέζεσο φισλ ησλ θεξακηδηψλ κε 

ζχξκα θαζψο θαη ε θνιπκβεηή ηνπνζέηεζε ησλ αθξνθεξάκσλ θαη ησλ θνξπθνθεξάκσλ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 22,50 

(Οινγξάθσο) : είθνζη δύν θαη πελήληα ιεπηά 

 

A.T. : 1.3.3 

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 79.10 Δπίζηξσζε κε ειαζηνκεξή πδξαηκνπεξαηή κεκβξάλε 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7912 100%  

Επίζηξσζε κε ειαθξά ειαζηνκεξή αζθαιηηθή κεκβξάλε βάξνπο 0,5 kg/m2, 

πδξαηκνπεξαηή, εηδηθή γηα ζηεγάλσζε μχιηλεο ζηέγεο, κε ππξήλα απφ κή πθαληέο 

ίλεο πνιππξνππιελίνπ. 

 

Πεξηιακβάλεηαη ε ζηεξέσζε ζηελ μχιηλε ππνδνκή κε θαξθσηηθφ εξγαιείν κε ρξήζε  

πιαηπθέθαισλ θαξθηψλ ή κε δηραισηέο αγξάθεο, ε επηθάιπςε ησλ ισξίδσλ ηεο 

ζηξψζεο θαηά 20 cm θαη ε πξνζηαζία ησλ άθξσλ κε απηνθφιιεηε ηαηλία, ζπκβαηή κε 

ην πιηθφ. 

 

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

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 7,90 

(Οινγξάθσο) : επηά θαη ελελήληα ιεπηά 

 

A.T. : 1.3.4 

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Ν\78.91.1 Δπέλδπζε κε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα απόιήμεο - πιαηλνύ  ζηέγεο 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ1 100% 

Επέλδπζε θαηαθφξπθεο ή νξηδνληίαο επηθάλεηαο  κε επίπεδε γαιβαληζκέλε 

ιακαξίλα πάρνπο 1,00 mm, επί κεηαιιηθνχ ή μχιηλνπ  ζθειεηνχ ζηέγεο, θαη ζηεξέσζε απηήο κε 

γαιβαληζκέλνπο θνριηνθφξνπο ήινπο ζηελ πεξίπησζε μπιίλνπ ζθειεηνχ, ζε ππθλφ 

θάλλαβν ζχκθσλα κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ηεο κειέηεο (πιηθά θαη εξγαζία).  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

Η πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ηε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο, θαζψο θαη φια ηα 

πιηθά θαη κηθξηυιηθά 

 

Σηκή αλά θηιφ   (kg). 

 

( 1 θηιφ  ) 
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Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 3,00 

(Οινγξάθσο) : ηξία 

 

A.T. : 1.3.5 

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 79.09 Δπίζηξσζε απιή κε αζθαιηόπαλν 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7912 100%  

Επίζηξσζε απιή κε αζθαιηφπαλν βάξνπο 2,5 kg αλά m2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 

ηελ ΕΣΕΠ 08-05-01-02 "ηεγαλνπνίεζε θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα κε αζθαιηηθέο 

κεκβξάλεο". Πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε αζθαιηφθνιιαο θαη νη επηθαιχςεηο ησλ ισξίδσλ 

ζηηο ζπλδέζεηο. 

 

Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηνκέλεο επηθαλείαο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 7,90 

(Οινγξάθσο) : επηά θαη ελελήληα ιεπηά 

 

A.T. : 1.4.1 

Άξζξν 

 

Γίθηπα  απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ από πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ 
ηνηρώκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
13476-3 Σππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εζσηεξηθή δηάκεηξν 
[DN/ID] Γίθηπα κε ζσιήλεο SN8, DN/ID 400 mm 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6711.6 100%  

Καηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ ζσιήλεο δνκεκέλνπ 

ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα 

θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 13476-3, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9969. 

 

Οη ζσιήλεο πξνζδηνξίδνληαη αθ ελφο κελ κε βάζε ηελ δαθηπιηνεηδή αθακςία (ring 

stiffness), θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9969, ε νπνία κεηξάηαη ζε kN/m2 δηαηνκήο 

ηνηρψκαηνο αγσγνχ (ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο SN = ring stiffness class = θαηεγνξία 

δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο) θαη αθ εηέξνπ κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN.  

χκθσλα κε ην πξφηππν ΕΛΟΣ EN 13746-1, σο νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ιακβάλεηαη είηε 

ε εμσηεξηθή (DN/OD, outer diameter) ή ε εζσηεξηθή (DN/ID, internal diameter). 

 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ 

δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο θαη κνπθψλ, ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ, ν θαηαβηβαζκφο ζην 

φξπγκα, ε επζπγξάκκηζε, ε ζχλδεζε θαη ε εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δνθηκψλ 

ζηεγαλφηεηαο. 

 

Η εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο ηνπνζέηεζεο, ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ, ε επαλεπίρσζε θαη ηα πάζεο θχζεσο 

απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 

 

 Σππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εζσηεξηθή           δηάκεηξν (DN/ID)                                                                     

 

 Δίθηπα κε ζσιήλεο SN8, DN/ID 400 mm                                            

 

Σηκή αλά αμνληθφ κέηξν (m) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλεο ζσιήλσζεο θαηά ηα αλσηέξσ. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 33,00 

(Οινγξάθσο) : ηξηάληα ηξία 

 

A.T. : 1.4.2 

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Ν\11.02.04 Δζράξεο πδξνζπιινγήο, από ειαηό ρπηνζίδεξν 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:  

Μεηαιιηθέο εζράξεο πδξνζπιινγήο, κε ην αληίζηνηρν πιαίζην έδξαζεο, πιήξσο 

ηνπνζεηεκέλεο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 

 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηεο εζράξαο θαη ηνπ πιαηζίνπ 

έδξαζεο απηήο, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηεο εζράξαο κε ρξήζε 

ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε ηζηκεληνθνλία, κε 

ζπξξηθλνχκελν θνλίακα ή επνμεηδηθά θνληάκαηα. 
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Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή, ηφζν επί λέσλ φζν θαη επί πθηαζηακέλσλ θαηαζθεπψλ 

(αληηθαηάζηαζε εζραξψλ). 

 

Επηκέηξεζε γηα ηηο κελ ηππνπνηεκέλεο εζράξεο βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο κε βάζε 

ηνπο πίλαθεο  βαξψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, γηα ηηο δε ειεθηξνζπγθνιιεηέο εζράξεο κε 

βάζε αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο ησλ ξάβδσλ θαη ινηπψλ δηαηνκψλ κνξθνράιπβα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη 

απνδεθηή επηκέηξεζε κε δχγηζε. 

 

Εζράξεο πδξνζπιινγήο, απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν.                                      

 

Σηκή ελφο θηιφπ  (θηινχ) θαη αληηζηνίρνπ ζεκείνπ έδξαζεο. 

 

( 1 θηιφ  ) 

 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 2,90 

(Οινγξάθσο) : δύν θαη ελελήληα ιεπηά 

 

A.T. : 1.4.3 

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ Ν\16.01 Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζύλδεζεο θξεαηίνπ ζράξαο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο νκβξίσλ. 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6744 100%  

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ζχλδεζεο θξεαηίνπ ζράξαο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο νκβξίσλ,ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

απαξαίηεησλ πιηθψλ ζχλδεζεο (ζακάξη ζχλδεζεο κε κνχθα Φ160 θαη δηαηνκήο αλάινγεο κε ηνλ αγσγφ 

απνρέηεπζεο,εκηγσλίεο Φ125,θαη αγσγνχ ζχλδεζεο Φ160 θ.ι.π.),απν ην δίθηπν απνρέηεπζεο κέρξη ην θξεάηην 

απνρέηεπζεο ηεο ζράξαο. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη νη εθζθαθέο,νη επηρψζεηο θαη ην θξεάηην απνρέηεπ- 

ζεο ηεο ζράξαο. 

 

Σηκή ηεκαρίνπ (ηεκ.). 

 

( 1 ηεκ.  ) 

 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 50,00 

(Οινγξάθσο) : πελήληα 

 

A.T. : 1.5.1 

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 52.79.02 Σεγίδσζε ζηέγεο από μπιεία πξηζηή 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 5280 100%  

Σεγίδσζε ζηέγεο απφ δνκηθή μπιεία, δειαδή ζθειεηφο ηεο επηζηέγαζεο απφ ηεγίδεο 

θαη επηηεγίδεο ηνπνζεηεκέλεο ζηα δεπθηά ηεο ζηέγεο (πιηθά, ηθξηψκαηα θαη 

εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο). 

 

 Ζεπθηά απφ μπιεία πξηζηή.                                                      

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ( m3) ηνπνζεηεκέλεο μπιείαο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 450,00 

(Οινγξάθσο) : ηεηξαθόζηα πελήληα 

 

A.T. : 1.5.2 

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 52.66.02 ηέγε μύιηλε γηα επηζηέγαζε κε γαιιηθά θιπ θεξακίδηα ή ηερλεηέο πιάθεο αλνίγκαηνο  6,01 
έσο 12,00 m 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 5267 100%  

ηέγε μχιηλε γηα επηζηέγαζε θεξακίδηα γαιιηθά ή ξσκατθά θιπ (εθηφο απφ  

βπδαληηλά) ή ηερλεηέο πιάθεο επίπεδεο ή θπκαηνεηδείο, ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηθή 

κειέηε, κνλνθιηλήο ή πνιπθιηλήο, νπνηαζδήπνηε θάηνςεο θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο 

απφ ην έδαθνο, κε δνθίδεο (απινχο ακείβνληεο) ή δεπθηά απιήο κνξθήο, κε 

ηεγίδεο, δηαδνθίδεο, ζηξσηήξεο, θνξπθνδνθνχο, θαηά κήθνο θαη κε εγθάξζηνπο, 

ζπλδέζκνπο δεπθηψλ, φια απφ δνκηθή μπιεία πειεθεηή, θαηεγνξίαο θαη’ ειάρηζηνλ 

C22 - 10E θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 338, κε επηηεγίδεο 4x6 cm, ρσξίο ζαλίδσκα, κε ζηδεξνχο 

ζπλδέζκνπο (ηδηλέηηα, αγθάιεο αλάξηεζεο ειθπζηήξσλ θ.ι.π.) θαη γεληθά κε πιηθά, 
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κηθξνυιηθά θαη ηθξηψκαηα επί ηφπνπ θαζψο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο.  

 

ηελ ηηκή κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη πάζεο θχζεσο 

κέζα θαη κέηξα πξνζηαζίαο. Η επηθάιπςε κε θεξακίδηα ηηκνινγείηαη κε ηα άξζξα 

ηεο ελφηεηαο 72.ησλ ΝΕΣ ΟΘΚ. 

 

ηελ πεξίπησζε αχμεζεο ηεο δηαηνκήο ή κείσζεο ηεο απφζηαζεο ησλ επηηεγίδσλ, ε 

επηπιένλ πνζφηεηα απηψλ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 52.79. ηε πεξίπησζε αχμεζεο 

ηνπ πάρνπο ηνπ ζαληδψκαηνο, ε ηηκή αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε ην άξζξν 52.80. 

 

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

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) νξηδνληίαο πξνβνιήο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 61,00 

(Οινγξάθσο) : εμήληα έλα 

 

A.T. : 1.5.3 

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 52.80.03 αλίδσκα ζηέγεο κε ηάβιεο πάρνπο 2,5 cm 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 5283 100%  

αλίδσκα ζηέγεο ζε ππάξρνπζα ηεγίδσζε, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, ηα ηθξηψκαηα 

θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 

 

 αλίδσκα ζηέγεο κε ηάβιεο πάρνπο 2,5 cm.                                       

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 22,50 

(Οινγξάθσο) : είθνζη δύν θαη πελήληα ιεπηά 

 

A.T. : 1.5.4 

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 ηδεξά θηγθιηδώκαηα από ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκώλ, απινύ ζρεδίνπ από επζύγξακκεο 
ξάβδνπο 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6401 100%  

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ θηγθιηδσκάησλ εμσζηψλ, θιηκάθσλ, πεξηθξάμεσλ θιπ., απφ ξάβδνπο ζπλήζσλ 

δηαηνκψλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ κνξθνζηδήξνπ θαη ησλ πιηθψλ ήισζεο θαη ζηεξέσζεο θαζψο θαη 

ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θηγθιηδσκάησλ. 

 

 Απινχ ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο ξάβδνπο.                                         

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg). 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 4,50 

(Οινγξάθσο) : ηέζζεξα θαη πελήληα ιεπηά 

 

A.T. : 1.6.1 

Άξζξν : ΑΣΗΔ Ν\82.60.01 Καηαθόξπθε  πδξνξξόε από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, νξζνγσληθήο δηαηνκήο  πάρνπο  1 
mm 

 Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ1 100%  

   

  

Καηαθφξπθε  πδξνξξνή, νξζνγσληθήο δηαηνκήο, απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ,   πάρνπο 

ιακαξίλαο 1 ρηι. πνπ ζην θαηψηεξν ηκήκα ηνπο θέξνπλ  πδξαπιηθή ζσιήλα Φ120 ζε κήθνο ελφο κέηξνπ πάρνπο 

3 ρηι. κε ηελ απαξαίηεηε δηακφξθσζε.  

ηα σο άλσ ζπκπεξηιακβαλνληαη ηα   πιηθά  ζπλδέζεσο,  ηα ζηεξηγκάηα ζηεξεψζεσο, ηνπνζεηνπκέλσλ ζηηο 

αιιαγέοθαηεπζχλζεσο  θαη  ελδηακέζσο  ην  πνιχ  αλά  1  m  θαη  ηεο εμ 6 cm ηνπιάρηζηνλ 

επηθαιχςεσο  (θαβαιιήκαηνο)  ηνπ ελφο ηεκαρίνπ κε ην άιιν  φπσο θαη ηεο εξγαζίαο 

πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θαζαίξεζε, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ παιαηψλ πδξνξξνψλ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε λέσλ, φπσο θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ επηρξήζκαηνο. 
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Σηκή αλά θηιφ  (θηιφ). 

 

( 1 θηιφ  ) 

 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 12,38 

(Οινγξάθσο) : δώδεθα θαη ηξηάληα νθηώ ιεπηά 

 

A.T. : 1.6.2 

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ Ν\77.55.01 Διαηνρξσκαηηζκνί  ζηδεξώλ επηθαλεηώλκε ρξώκαηα αιθπδηθώλ ή  αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, 
βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7755 100% 

Ειαηνρξσκαηηζκνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 

03-10-03-00 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ". 

 

Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο επί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ θπθιηθήο δηαηνκήο (ζσιήλεο) Φ110 ρηι κε ςήθηξα θαη 

ζκπξηδφπαλν, κία ζηξψζε αληηδηαβξσηηθνχ 

ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Τιηθά θαη 

κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία. 

 

 

 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο  (κ.κ.). 

 

( 1 κ.κ.  ) 

 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 15,00 

(Οινγξάθσο) : δέθα πέληε 

 

A.T. : 1.6.3 

Άξζξν : ΑΣΗΔ Ν\82.60.02 Καηαθόξπθε  πδξνξξόε από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, θπθιηθήο δηαηνκήο  πάρνπο  1 mm 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ1 100% 

Καηαθφξπθε  πδξνξξνή, θπθιηθήο δηαηνκήο, απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή ,   πάρνπο 

ιακαξίλαο 1 ρηι. πνπ ζην θαηψηεξν ηκήκα ηνπο θέξνπλ  πδξαπιηθή ζσιήλα Φ120 ζε κήθνο ελφο κέηξνπ πάρνπο 

3 ρηι. κε ηελ απαξαίηεηε δηακφξθσζε.  

ηα σο άλσ ζπκπεξηιακβαλνληαη ηα   πιηθά  ζπλδέζεσο,  ηα ζηεξηγκάηα ζηεξεψζεσο, ηνπνζεηνπκέλσλ ζηηο 

αιιαγέοθαηεπζχλζεσο  θαη  ελδηακέζσο  ην  πνιχ  αλά  1  m  θαη  ηεο εμ 6 cm ηνπιάρηζηνλ 

επηθαιχςεσο  (θαβαιιήκαηνο)  ηνπ ελφο ηεκαρίνπ κε ην άιιν  φπσο θαη ηεο εξγαζίαο 

πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θαζαίξεζε, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ παιαηψλ πδξνξξνψλ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε λέσλ, φπσο θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ επηρξήζκαηνο. 

 

 

 

 

Σηκή αλά θηιφ  (θηιφ). 

 

( 1 θηιφ  ) 

 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 14,26 

(Οινγξάθσο) : δέθα ηέζζεξα θαη είθνζη έμη ιεπηά 

 

A.T. : 1.6.4 

Άξζξν : ΑΣΗΔ Ν\82.60.03 Οξηδόληηα  πδξνξξνή από γαιβαληζκέλε ιακαξίλα  αλνηρηήο εκηθπθιηθήο δηαηνκήο, πάρνπο  
1 mm 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο:  ΗΛΜ1 100% 

Οξηδφληηα  πδξνξξνή απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή , αλνηρηήο εκηθπθιηθήο 

δηαηνκήο,πάρνπο ιακαξίλαο 1 ρηι.  

ηα σο άλσ ζπκπεξηιακβαλνληαη ηα   πιηθά  ζπλδέζεσο,  ηα ζηεξηγκάηα ζηεξεψζεσο, ηνπνζεηνπκέλσλ ζηηο 

αιιαγέοθαηεπζχλζεσο  θαη  ελδηακέζσο  ην  πνιχ  αλά  1  m  θαη  ηεο εμ 6 cm ηνπιάρηζηνλ 
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επηθαιχςεσο  (θαβαιιήκαηνο)  ηνπ ελφο ηεκαρίνπ κε ην άιιν  φπσο θαη ηεο εξγαζίαο 

πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θαζαίξεζε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ παιαηψλ πδξνξξνψλ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε λέσλ, φπσο θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ επηρξήζκαηνο 

 

 

 

 

Σηκή αλά θηιφ  (θηιφ). 

 

( 1 θηιφ  ) 

 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 23,48 

(Οινγξάθσο) : είθνζη ηξία θαη ζαξάληα νθηώ ιεπηά 

 

A.T. : 1.6.5 

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 79.46 Θεξκνκόλσζε θεθιηκέλσλ νξνθώλ κε πιάθεο από αθξώδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 
50 mm 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7934 100%  

Θεξκνκφλσζε θεθιηκέλσλ νξνθψλ, κε θιίζεηο κηθξφηεξεο απφ 40%, νπνηαζδήπνηε 

δηάηαμεο, κε πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 50 mm, κε 

επηθφιιεζε απηψλ κε ζεξκή άζθαιην. Τιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 

θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 03-06-02-01 "Θεξκνκνλψζεηο 

δσκάησλ". 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 14,50 

(Οινγξάθσο) : δέθα ηέζζεξα θαη πελήληα ιεπηά 

 

A.T. : 2.1.1 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Ν\9  Καηαζθεπή αζιεηηθνύ δαπέδνπ γεπέδνπ basket, βνιεπ θ.ι.π., ζπλνιηθνύ πάρνπο 8 ρηι. 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΔΟ-4521.Β 

Καηαζθεπή αζιεηηθνχ δαπέδνπ γεπέδνπ Basket κε ρπηφ απφ αλαθπθισκέλν θανπηζνχθ (SBR),πάρνπο 6mm θαη 

κεηέπεηηα ρπηή αθξπιηθήο βάζεο, απηνεπηπεδνχκελε, αληηνιηζζεξή ηειηθή επέλδπζε, ηερληθά ηζνδχλακε κε 

ην ELASTOTURF, πηζηνπνηεκέλν δάπεδν απφ ηε Δηεζλή Οκνζπνλδία Αληηζθαίξηζεο I.T.F. 

 Αξρηθά ε επηθάλεηα ηεο αζθάιηνπ ή ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα ςεθαζηεί κε πνιπνπξεζαληθφ primer ηερληθά ηζνδχλακν 

κε ην POLAPLAST P10, ρξεζηκνπνηψληαο ςεθαζηηθφ εμνπιηζκφ ρσξίο αέξα (airless spray), ή βνχξηζεο γηα λα 

επηηεπρζεί έηζη ε ζσζηή πξφζθπζε κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο απηήο θαη ηνπ ζπλζεηηθνχ ηάπεηα ηαξηάλ. Σν ζηξψκα 

βάζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί φζν ην primer είλαη αθφκε θνιιψδεο, εληφο 12 σξψλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο πξψηεο επίζηξσζεο. Η ζηεξενπνίεζε ζα ιάβεη ρψξα ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, κε ηελ εμάηκηζε 

ηνπ δηαιχηε θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ πιηθνχ κε ηελ αηκνζθαηξηθή πγξαζία.  

Ελ ζπλερεία ζα ηνπνζεηεζεί έλα ζηξψκα  ξεπζηνχ κίγκαηνο πνιπνπξεζάλεο, ηερληθά ηζνδχλακεο κε ηελ  

POLAPLAST P13, κε θφθθνπο αλαθπθισκέλνπ θανπηζνχθ θνθθνκεηξίαο 0,5-1,5mm. Σν κίγκα απηφ ζα απισζεί κε 

εηδηθφ finisher ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα ζηξψκα πάρνπο 6mm πάλσ απφ ηνλ αζθαιηνηάπεηα ή ζην 

ζηεγαλνπνηεκέλν βηνκεραληθφ δάπεδν. Σν κίγκα ζα παξαζθεπαζηεί  επηηφπνπ κε ρξήζε αλαδεπηήξα ρακειήο 

πεξηζηξνθήο (300-600 ζηξνθέο αλά ιεπηφ), γηα 1-2 ιεπηά. Η αλάδεπζε ηνπ κίγκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

κε πξνζνρή θαη θνληά ζηηο πιεπξέο θαη ζηε βάζε ηνπ δνρείνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη νκνηνγέλεηα 

ηνπ κίγκαηνο. Καηά ηε ζηεξενπνίεζή ηνπ, ε ζεξκνθξαζία δελ πξέπεη λα πέζεη θάησ απφ ηνπο 10oC.  

Αθνχ ε επηθάλεηα ζηεξενπνηεζεί εληειψο (αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία, ε ζηεξενπνίεζε ηνπ 

επηηπγράλεηαη ζε 12- 48 ψξεο), ζα αθνινπζήζεη ε εθαξκνγή έηνηκνπ πξντφληνο αθξπιηθήο βάζεο ρσξίο επηπιένλ 

πξνζζήθε ραιαδηαθήο άκκνπ ηχπνπ ζε 3 ζηαπξνεηδείο ζηξψζεηο, ζηελ επηζπκεηή απφρξσζε ζε πάρνο δπν ρηιηνζηψλ 

(2mm). ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε γξακκνγξάθεζε ηνπ γεπέδνπ κε ρξψκα πςειψλ αληνρψλ θαηάιιειν γηα 

εμσηεξηθέο επηθάλεηεο, κε βάζε απφ αθξπιηθέο ξεηίλεο, ηερληθά ηζνδχλακε κε ην ELASTOMARK  (πξψελ 

AKRYLOEPOX) 

Ο Αλάδνρνο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία ην αληίζηνηρν 

πηζηνπνηεηηθφ I.T.F 3 CATECORY-MEDIUM. αλαθνξηθά κε ηελ ηειηθή επέλδπζε ηνπ δαπέδνπ, πξνο έγθξηζε θαζψο 

επίζεο θαη ISO 9001 πεξί πηζηνπνίεζεο ζηελ ηνπνζέηεζε αζιεηηθψλ δαπέδσλ είηε ηνπ ηδίνπ είηε ηνπ ζπλεξγείνπ 

εθαξκνγήο ζην νπνίν ζα αλαζέζεη ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε απνμήισζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ησλ κπαζθεηψλ ή ηνπ θηιέ ηνπ βφιεπ. 

 

 

 

Σηκή ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ  (η.κ.). 

ειίδα 20 απφ 25 



Σηκνιφγην Μειέηεο 

 

( 1 η.κ.  ) 

 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 40,00 

(Οινγξάθσο) : ζαξάληα 

 

A.T. : 2.1.2 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Γ02.1 Απόμεζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο, ζε βάζνο έσο 4 cm 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΓΟΝ 1132 100%  

Απφμεζε (θξεδάξηζκα) ζηξψζεσλ πθηζηακέλνπ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε απνμεζηηθνχ κεραλήκαηνο 

(θξέδαο), ζην πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε βάζνο, κε νκαιή θαη εληαίαο θιίζεο ηειηθή επηθάλεηα, θαη θαηά 

ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 05-03-14-00 "Απφμεζε (θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο". 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- Η πξνζθφκηζε, ιεηηνπξγία θαη απνθφκηζε ηνπ απνμεζηηθνχ κεραλήκαηνο 

 

- Η θφξησζε ησλ πξντφλησλ απφμεζεο επί απηνθηλήηνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε 

ζέζεηο νξηζηηθήο απφζεζεο ή αλαθχθισζεο 

 

- Ο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο απφμεζεο κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε 

 

- Οη ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

 

- Οη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε εθαξκνγή πξνζσξηλήο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο 

 

 Απφμεζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο (θξεδάξηζκα) ζε βάζνο έσο 4 cm.                

 

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

νδνζηξψκαηνο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 1,15 

(Οινγξάθσο) : έλα θαη δέθα πέληε ιεπηά 

 

A.T. : 2.1.3 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Γ03 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΓΟΝ 4110 100%  

Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΕ-0 ή κε φμηλν αζθαιηηθφ γαιάθησκα, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππαίζξηα θαη ππφγεηα έξγα, ζχκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 

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. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 1,20 

(Οινγξάθσο) : έλα θαη είθνζη ιεπηά 

 

ειίδα 21 απφ 25 



Σηκνιφγην Μειέηεο 

 

A.T. : 2.1.4 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Γ08.1 Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΓΟΝ 4521Β 100%  

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 ΕΣΕΠ 

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 ΕΣΕΠ 05-03-11-04, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν πάρνο ηεο θαη ηνλ ηχπν ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο 

αζθάιηνπ, σο εμήο: 

 

 Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ.                                                                              

 . 

ΕΤΡΩ : 7,70 + ΜΣΦ 

Δαπάλε κεηαθνξάο ζε αζηηθέο πεξηνρέο, απφζηαζε 30 (>=5km)  

(0,21€/m3.km)     30  x 0,21 =    6,30 

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 14,00 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά) : 14,00 

(Οινγξάθσο) : δέθα ηέζζεξα 

 

A.T. : 2.1.5 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Γ02.1 Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΓΟΝ 3211Β 100%  

Καηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα 

κε ηελ ΕΣΕΠ 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. 

 

 

Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεσο, 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζπκππθλσκέλεο βάζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 

 

ειίδα 22 απφ 25 



Σηκνιφγην Μειέηεο 

ΕΤΡΩ : 11,50 + ΜΣΦ 

Δαπάλε κεηαθνξάο ζε αζηηθέο πεξηνρέο, απφζηαζε 30 (>=5km)  

(0,21€/m3.km)     30  x 0,21 =    6,30 

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 17,80 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά) : 17,80 

(Οινγξάθσο) : δέθα επηά θαη νγδόληα ιεπηά 

 

A.T. : 1.1.10 

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 3.01.02 Δθζθαθέο ηάθξσλ ή δησξύγσλ αξδεπηηθώλ ή απνζηξαγγηζηηθώλ δηθηύσλ ζε εδάθε γαηώδε - 
εκηβξαρώδε Με ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ επί απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζηνλ ρώξν 
απόζεζεο ή απόξξηςεο ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6054 100%  

Εθζθαθέο ηάθξσλ ή δησξχγσλ αξδεπηηθψλ θαη απνζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ ζε εδάθε 

γαηψδε - εκηβξαρψδε (κε απαηηνχληα δηαηξεηηθά κεραλήκαηα ή εθξεθηηθά), 

νπνηνπδήπνηε πιάηνπο ππζκέλα θαη βάζνπο, κε ηελ θνπή θαη εθξίδσζε ππαξρφλησλ 

δέλδξσλ πεξηκέηξνπ κέρξη 50cm, θαη ζάκλσλ ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο, ζχκθσλα κε 

ηελ κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 08-01-01-00 "Εθζθαθέο ηάθξσλ θαη δησξχγσλ"  

 

ην παξφλ άξζξν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θνπή θαη εθξίδσζε δέλδξσλ πεξηκέηξνπ 

κεγαιχηεξεο απφ 50cm. Όηαλ απαηηείηαη απηφ, νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ηηκνινγνχληαη 

ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ΝΕΣ ΠΡ.  

 

Επηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m3) βάζεη αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη ζχκθσλα 

κε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε.  

 

 Με ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ επί απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζηνλ ρψξν απφζεζεο ή απφξξηςεο ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε.                                           

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

ΕΤΡΩ : 0,82 + ΜΣΦ 

Δαπάλε κεηαθνξάο ζε αζηηθέο πεξηνρέο, απφζηαζε 2 (<5km)  

(0,28€/m3.km)     2 x   0,28 =    0,56 

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 1,38 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά) : 1,38 

(Οινγξάθσο) : έλα θαη ηξηάληα νθηώ ιεπηά 

 

A.T. : 1.1.11 

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 5.08 ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν νξπρείνπ ή ρεηκάξξνπ. 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6069.1 100%  

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο 

νξπρείνπ ή ρεηκάξξνπ, ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο 

θαη ηελ ΕΣΕΠ 08-01-03-02 "Επαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ" 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 

 

α. Η πξνκήζεηα ηεο άκκνπ (εμφξπμε, θνζθίληζκα θιπ) θαη ε κεηαθνξά ηεο επί ηφπνπ 

ηνπ έξγνπ 

β. Η πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 

γ. Η ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο 

εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή 

γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 

 

Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε γξακκέο 

πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ). 

 

ειίδα 23 απφ 25 



Σηκνιφγην Μειέηεο 

ΕΤΡΩ : 5,70 + ΜΣΦ 

Δαπάλε κεηαθνξάο ζε αζηηθέο πεξηνρέο, απφζηαζε 30 (>=5km)  

(0,21€/m3.km)     30  x 0,21 =    6,30 

πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 12,00 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά) : 12,00 

(Οινγξάθσο) : δώδεθα 

 

A.T. : 1.1.12 

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 5.10 Φίιηξα ζηξαγγηζηεξίσλ από δηαβαζκηζκέλα αδξαλή 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΓΟΝ 2815 100%  

Καηαζθεπή θίιηξσλ απνζηξάγγηζεο απν θαηάιιεια δηαβαζκηζκέλα ζξαπζηά αδξαλή, 

κνλνβαζκίσλ ή δηβαζκίσλ, γξακκηθψλ ζηξαγγηζηεξίσλ (πεξηβνιή δηάηξεησλ ζσιήλσλ, 

πιήξσζε απνζηξαγγηζηηθψλ ηάθξσλ) θαη επηθαλεηαθψλ απνζηξαγγίζεσλ (θίιηξα 

πξαλψλ, ζηξψζεηο ζηξάγγηζεο κε ή ρσξίο γεσζπλζεηηθά θ.ιπ.), ζηηο ζέζεηο θαη κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε, ζχκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 

08-03-02-00 "Φίιηξα ζηξαγγηζηεξίσλ απφ δηαβαζκηζκέλα αδξαλή". 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα αδξαλψλ ηεο πξνβιεπφκελεο 

θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο, ε κεηαθνξά ηνπο ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο απφ 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ε πξνζέγγηζε, ε δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζή ηνπο (ειαθξά 

ζηελ πεξίπησζε ησλ γξακκηθψλ ζηξαγγηζηεξίσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε γηα ηηο 

απνζηξαγγηζηηθέο ζηξψζεηο). 

 

Επηκέηξεζε εληφο ησλ νξίσλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο κειέηεο (δηαηνκή γξακκηθνχ 

ζηξαγγηζηεξίνπ, πάρνο απνζηξαγγηζηηθήο ζηξψζεο). Καηά ηελ επηκέηξεζε ηνπ φγθνπ 

ηνπ θίιηξνπ ησλ γξακκηθψλ ζηξαγγηζηεξίσλ ζα αθαηξείηαη ε δηαηνκή ηνπ δηαηξήηνπ 

ζσιήλα. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ηνπνζεηεκέλνπ πιηθνχ θίιηξνπ 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 9,30 

(Οινγξάθσο) : ελλέα θαη ηξηάληα ιεπηά 

 

A.T. : 1.1.13 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Β64.1 Γεσύθαζκα ζηξαγγηζηεξίσλ 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7914 100%  

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε κε πθαληνχ γεσπθάζκαηνο απφ ίλεο πνιππξν-ππιελίνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή 

ησλ γξακκηθψλ ζηξαγγηζηεξίσλ ηεο νδνχ θαη ησλ ζηξαγγηζηεξίσλ φπηζζελ ηνίρσλ ή βάζξσλ, πάρνπο  1,0 mm 

(θαηά ΕΛΟΣ EN 9863-1), ειάρηζηνπ βάξνπο 150 gr/m2 (θαηά ΕΛΟΣ EN ISO 9864), εθειθπζηηθήο αληνρήο >= 9 

kN/m (θαηά ΕΛΟΣ EN ISO 10319), επηκήθπλζεο ζε ζξαχζε 50% (θαηά EN ISO 10319), αληνρήο ζε δηάηξεζε >=1500 

N (θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 12236), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 08-03-03-00.  

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε πξνκήζεηα ηνπ γεσπθάζκαηνο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, 

 

- ε θνπή ηνπ ζηηο θαηάιιειεο δηαζηάζεηο, ε πξνζέγγηζε θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζην φξπγκα, 

 

- ε πξνζσξηλή ζπγθξάηεζε ηνπ γεσπθάζκαηνο θαη γηα ηε κφξθσζε ηεο δηαηνκήο ηνπ ζηξαγγηζηεξίνπ ζχκθσλα 

κε ηε κειέηε (κε ρξήζε μπιίλσλ αληεξίδσλ, πιαηζίσλ θιπ ρσξίο αηρκεξά άθξα) ην ηειηθφ θιείζηκν ηεο δηαηνκήο 

ηνπ ζηξαγγηζηεξίνπ κε ηηο πξνβιεπφκελεο επηθαιχςεηο ηνπ γεσπθάζκαηνο θαη ε ζπξξαθή ησλ θχιισλ. 

 

Επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ρξήζεο θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ πιηθψλ ηνπ 

κνλνβαζκίνπ θίιηξνπ γηα ηελ απνθπγή ησλ θζνξψλ ηνπ ηνπνζεηεκέλνπ γεσπθάζκαηνο. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαιππηφκελεο επηθάλεηαο ζηξαγγηζηεξίσλ κε γεσχθαζκα. 

 

ειίδα 24 απφ 25 



Σηκνιφγην Μειέηεο 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 1,65 

(Οινγξάθσο) : έλα θαη εμήληα πέληε ιεπηά 

Η ςνηάξαρ

Κάπηα Μαπία
Πολιηικόρ Μησανικόρ

Νάοςζα Οκηώβπιορ 2015

Δλέγσθηκε 
Ο Πποϊζηάμενορ

Σμήμαηορ Μελεηών & Γιενέπγειαρ 
Γιαγωνιζμών

Πανηελήρ Σέλληρ
Πολιηικόρ Μησανικόρ

με Β'  βαθμό

Ο Πποϊζηάμενορ
Σμήμαηορ Η/Μ

Παλαιάρ Γεώπγιορ
Ηλεκηπολόγορ Σ.Δ.

με Γ'  βαθμό

Θεωπήθηκε
Ο Πποϊζηάμενορ  ηηρ 

Γ.Σ.Τ.Γ.Ν.

Παύλορ Κςπιακίδηρ
Πολιηικόρ Μησανικόρ

με Β'  βαθμό

  

ειίδα 25 απφ 25 

 


