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ΣΘΜΟΛΟΓΘΟ ΜΕΛΕΣΗ 

 

1 ΓΕΝΘΚΟΘ ΟΡΟΘ  

 

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 
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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 Οξψλ, 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 
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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 αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή 

ηξίησλ, ή δαπαλψλ πξφιεςεο βιαβψλ ζε πξάγκαηα (θηλεηά ή αθίλεηα ηξίησλ). 

 

1.3.10 Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ, 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. 

 

1.3.11 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.). 

 

1.3.12 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 
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ηνπ Κπξίνπ ηνπ Δξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή 

ηνπο απφ ην Δξγν.  

 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

 

1.3.13 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 

ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ 

πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία 

άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα 

(άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  

 Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Δξγνπ πξνδηαγξαθέο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

 

1.13 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο 

κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Ω. 

θιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα 

απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θιπ.),  

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

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 

εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα 

είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

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

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ 

γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη 

ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

 

1.14 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ 

ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 
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(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαηξαίηεην 

απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

 

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή 

θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 

φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ 

εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή 

ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε 

ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε 

ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ 

πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ 

πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

 

1.15 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, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα 

ζεκέιηα, πςειφο νξηδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο 

[ΟΚΩ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ), 

ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-

ΦΑΤ). 

 

1.16 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη 

ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε 

ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ 

αληηπαξάζηαζε κε επξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο 

επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία 

πξνο έιεγρν. 

 

1.17 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ 

απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

 

1.18 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ 

εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.  
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1.19 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο 

θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο 

θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα 

πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελανζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην 

πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

1.20 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. 

 

1.21 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη 

επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ. 

 

1.22 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. 

 

1.23 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. 

πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο 

εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα 

απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν 

Αλάδνρνο ηνπ Δξγνπ. 

 

1.24 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. 

 

1.25 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, 

ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
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1.26 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο 

δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε 

εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Δξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ 

δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, 

ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ 

απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή 

ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή 

νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε 

ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

 

1.27 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ 

εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, 

δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη 

απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

 

1.28 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, 

ηερληθψλ έξγσλ θ.ι.π., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ 

αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο. 

 

1.29 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα 

εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 

ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θιπ. 

 

1.30 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο 

Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

1.31 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην 'Δξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά 

θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ 

πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

1.32 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. 
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1.33 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, 

άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηαθιπ), ηα 

νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

 

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

  

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη 

κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή 

άιιεο εξγαζίεο. 

 

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

 

 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. 

 

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

ηνπ Έξγνπ. 

 

 Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, 

απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη 

δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ 

ζθπξφδεκα, PVCθιπ 

 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο 

αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη 
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γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη 

αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο 

κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

 

     DN / DM 

 

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ 

Σηκνιφγην. 

 

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

ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

 

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

 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο 

πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε 

ην ιφγν:  

 

     DN / 12 

 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο 

ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην 

ιφγν:  

 

     ΒN / 240  

 

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

 

 

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

παξφληνο Σηκνινγίνπ 
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Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Τηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 

παξαπιέπξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΕΥΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 

δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 

 

Η Δεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ 

έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη 

αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m
3
.km 

 

ε αζηικές περιοτές   

 - απφζηαζε <5 km 0,28 

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21 

Εκηός πόλεως   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε <5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε <5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε <3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Πρόζθεηη ηιμή για παραηεηαμένη αναμονή 

θορηοεκθόρηωζης (αζθαιηηθά, εθζθαθέο 

ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 

εθζθαθέο) 

0,03 

 

 

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ηωλ 

άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά 

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

 

Σε θακκία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε 

άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελαm
3
 θάζε 

εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 

 

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην (ΝΕΤ 
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ΟΔΟ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη 

αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ 

πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 

 

 

 

 

 

ΣΘΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

Ομάδα Α΄: Υωμαηοσργικά, καθαιρέζεις 

 

Άρθρο Α1 - ΟΘΚ 22.10: Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν 

ζθπξφδεκα 

 

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". 

 

Άρθρο Α1.1 - ΟΘΚ 22.10.01: Με εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζφδσλ θαζαίξεζεο 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2226 

 

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

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Σξηάληα νθηψ επξψ θαη πελήληα ιεπηά ηνπ επξψ 

Αριθμηηικώς: 38,50€ 

 

Άρθρο Α2 - ΟΘΚ 22.45:Απνμεισζεμπιίλσλ ε ζηδεξψλ θνπθσκάησλ  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2275 

 

Απνμήισζε μπιίλσλ ή ζηδεξψλ ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε 

αθαίξεζε ησλ θχιισλ θαη πξεβαδηψλ, ε απειεπζέξσζε ηνπ ηεηξαμχινπ ή ηνπ πιαηζίνπ 

απφ ηα ζηδεξά ζηεξίγκαηα (ηδηλέηηα) κε πξνζνρή γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ, θαη 

ε κεηαθνξά πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε. 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αθξνηάηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεηξαμχινπ ή 

πιαηζίνπ. 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Γεθαέμη επξψ θαη νγδφληα ιεπηά ηνπ επξψ 

Αριθμηηικώς: 16,80€ 

 

Άρθρο Α3 - ΟΘΚ 20.30: Γηάλνημε νπψλ, θσιεψλ, ή αλνηγκάησλ ζε πιηλζνδνκέο 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2261.Α 

Γηάλνημε νπήο, θσιηάο ή δηακφξθσζε αλνίγκαηνο (ζχξαο, παξαζχξνπ θιπ) ζε 

νπηνπιηλζνδνκέο νπνηνπδήπνηε πάρνπο θαη ηχπνπ, κε ή ρσξίο επίρξηζκα, ζε 

νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο 

απαηηνχκελα ηθξηψκαηα ή πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο, ε εξγαζία κφξθσζεο ησλ παξεηψλ 

ηεο νπήο ή ησλ παξαζηάδσλ (ιακπάδσλ) ηνπ αλνίγκαηνο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ 

πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζηηο ζέζεηο θνξηψζεσο. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

Άρθρο Α3.1 - ΟΘΚ 20.30.08: Γηα αλνίγκαηα επηθαλείαο άλσ ησλ 2,00m2 θαη έσο 2,50m2 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2264.1Γ 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Σξηάληα ελλέα επξψ 

Αριθμηηικώς: 39,00€ 

 

Άρθρο Α4: Απνμήισζε ππάξρνλησλεξκαξίσλ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2275 

 

Απνμήισζε ππάξρνλησλεξκαξίσλ ηνπνζεηεκέλα επί ηνπ εδάθνπο ή θξεκαζηά 

επί ηνηρνπνηίαο κε πξνζνρή ψζηε λα παξακείλνπλ αθέξαηα, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ψζηε 

λα κπνξνχλ λα επαλαηνπνζεηεζνχλ, κε ηελ κεηαθνξά ζηηο ζέζεηο θφξησζεο ή 

απνζήθεπζεο εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ. 

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) απνμεισκέλεο θαηαζθεπήο 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Πελήληα επξψ 

Αριθμηηικώς: 50,00€ 

 

 

Ομάδα Γ΄: Σοιτοποιίες, επιτρίζμαηα 
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Άρθρο Γ1 - ΟΘΚ 71.31: Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7131 

 

Δπηρξίζκαηα ηξηπηάηξηβηδηζηά κε καξκαξνθνλίακα 1:2, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, επί 

ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m 

απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 

"Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ". 

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν 

κεραληθφ εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Έληεθα επξψ θαη είθνζη ιεπηά ηνπ επξψ 

Αριθμηηικώς: 11,20€ 

 

Άρθρο Γ2 - ΟΘΚ 61.31: Μεηαιιηθφο ζθειεηφο ηνηρνπεηάζκαηνο  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6118 

 

Καηαζθεπή κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε κε θέξνληνο 

ηνηρνπεηάζκαηνο κε ή ρσξίο αλνίγκαηα (εθηφο ςεπδνξνθψλ), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, 

ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, απφ απιέο ζηξαληδαξηζηέο δηαηνκέο 

γαιβαληζκέλνπ κνξθνζηδήξνπ ε δηαηνκέο ζηξαληδαξηζηήο ιακαξίλαο (ζηξσηήξεο, 

νξζνζηάηεο, θιπ), ζηεξεσκέλεο κε γαιβαληζκέλα εθηνλνχκελα ή ρεκηθά βχζκαηα θαη 

γεληθά κνξθνζίδεξνο, ζηξαηδαξηζηέο δηαηνκέο, βχζκαηα, ζχλδεζκνη θαη κηθξνυιηθά 

θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξεψζεο. 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kgr) 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Γχν επξψ θαη νγδφληα ιεπηά ηνπ επξψ 

Αριθμηηικώς: 2,80€ 

 

Άρθρο Γ3 - ΟΘΚ 78.05: Γπςνζαλίδεο 

 

Γπςνζαλίδεο νηνπδήπνηε νρήκαηνο, πιάηνπο θαη κήθνπο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 520, 

κε ζήκαλζε CE, γηα ηελ επέλδπζε ηνίρσλ ή άιισλ επηθαλεηψλ πιελ ςεπδνξνθψλ, 

εκβαδνχ εηνίκνπ θχιινπ άλσ ησλ 0.72 m2, επί ζθειεηνχ ή κε (ν ηπρφλ ζθειεηφο 

ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο). 

πκπεξηιακβάλνληαη πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 

ηνπνζεηήζεσο. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδσλ εκβαδνχ εηνίκνπ 

θχιινπ κηθξφηεξνπ απφ 0.72 m2, νη ηηκέο ησλ άξζξσλ 78.05.01.εσο 78.05.12 

πξνζαπμάλνληαη κε ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.05.13. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

Άρθρο Γ3.1 - ΟΘΚ 78.05.01:Γπςνζαλίδεο θνηλέο, επίπεδεο, πάρνπο 12,5 mm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7809 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Γεθαηξία επξψ 

Αριθμηηικώς: 13,00€ 

 

 

Ομάδα Δ: Δίκησα (σδρασλικά, ηλεκηρικά) 

 

Άρθρο Δ1:Καλάιηα θαισδίσλ ηειεθψλνπ θαη ππνινγηζηψλ 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ8 

 

Πιαζηηθφ θαλάιη νξζνγσληθήο δηαηνκήο ηχπνπ Legrand, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 

100ρ50 mm, δχν δηακεξηζκάησλ γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ θαισδίσλ ξεχκαηνο θαη 

ηειεθψλνπ ηνπνζεηεκέλν επί ηνίρνπ κεηά ησλαπαξαηηήησλ κηθξνυιηθψλ ζπλδέζεσο θαη 

ζηεξεψζεσο επί ηφπνπ θαη ηεο εξγαζίαο πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο γηα εγθαηάζηαζε 

ηζρπξψλθαη αζζελψλ ξεπκάησλ κε θαπάθη πνπ θιείλεη θαη απνκνλψλεη ηα θαιψδηα απφ 

ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. 

 

Σηκή αλά ηξέρσλ κέηξν (m). 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Δπηά επξψ 

Αριθμηηικώς: 7,00€ 

 

Άρθρο Δ2: Καιψδην UTP-cat6 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο 48 

 

Καιψδην νξαηφ ή ρσλεπηφ ηχπνπ UTP cat.6, ηνπνζεηεκέλνκέζα ζε ζσιήλεο ή 

ζε πιαζηηθφ θαλάιη ή ζε ζράξα, κε ηελ πξνκήζεηα θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ πιηθψλ θαη 

ησλ κηθξνυιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη εξγαζία δηάλνημεοαπιάθσλ θαη νπψλ ζε 

νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζεο, ειέγρνπ θαηδνθηκψλ γηα ηελ παξάδνζε 

ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
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Σηκή αλά ηξέρσλ κέηξν (m). 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Σξηάληα πέληε ιεπηά ηνπ επξψ 

Αριθμηηικώς: 0,35€ 

 

Άρθρο Δ3: Μνλάδα επεμεξγαζίαο ρεκηθψλ απνβιήησλ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 21 (50%) & ΗΛΜ 47 (50%) 

 

Γηα ηελ αγνξά, ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θαη ηε ξχζκηζε ελφο 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ρεκηθψλ απνβιήησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ελ 

ζπλερεία ηελ απφξξηςή ηνπο ζην απνρεηεπηηθφ δίθηπν. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά, κηθξνυιηθά θαη εξγαζία 

θαζψο θαη ησλ ειέγρσλ γηα ηελ παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

 

Σηκή αλά κνλάδα πιήξσο εγθαηεζηεκέλε 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Γέθα ρηιηάδεο επξψ 

Αριθμηηικώς: 10.000,00€ 

 

Άρθρο Δ4: Πιήξεο ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 11 

 

χζηεκα ζπλαγεξκνχ γξαθείσλ απνηεινχκελν απφ ηνλ θεληξηθφ πίλαθα 

εληνιψλ ηνπ ζπλαγεξκνχ, µε πιεθηξνιφγην, θαξνζεηξήλα, αληρλεπηέο θίλεζεο 

ππέξπζξσλ, καγλεηηθέο επαθέο παγίδεπζεο ζπξψλ θαη παξαζχξσλ, ζχλδεζε µε PLC 

γηα κεηάδνζε ζπλαγεξκνχ,θαισδηψζεηο, πιήξεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο, 

δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη 

θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

 

Σηκή κνλάδαο πιήξσο εγθαηεζηεκέλε 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Υίιηα πεληαθφζηα επξψ 

Αριθμηηικώς: 1.500,00€ 

 

Άρθρο Δ5: Μέζα ππξαζθάιεηαο θαη έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 

ππξαλίρλεπζε θαη ππξαζθάιεηα ηνπ θηηξίνπ φπσο ζπζθεπέο ππξαλίρλεπζεο, 



 

16 

ππξνζβεζηήξεο, θσηεηλέο ελδείμεηο ησλ εμφδσλ θαη θσηεηλέο ελδείμεηο πξνο ηελ έμνδν, 

ζρεδηαγξάκκαηα νδψλ δηαθπγήο θιπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηε θαη ε έθδνζε ηνπ απαηηνχκελνπ πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηελ 

άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ. 

Πάλσ απφ φια έρεη εθαξκνγή ην ΦΔΚ 388 κέξνο Β’ ηεο 19εο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 

2016 «Μέηξα θαη κέζα ππξνπξνζηαζίαο γξαθείσλ». 

 

Σηκή αλά κνλάδα πιήξσο εγθαηεζηεκέλε 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Γχν ρηιηάδεο επξψ 

Αριθμηηικώς: 2.000,00€ 

 

Άρθρο Δ6 - Η.9.2.15: Καιψδηα ηχπνπ JIVV-U (ΝΤΤ) 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 47 

 

Καιψδην ηχπνπ JIVV-U (ΝΤΤ) θαη κηθξνυιηθά (θνιάξα, θιέκκεο θιπ) επί ηφπνπ 

ηνπ έξγνπ, κε ηελ εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο ζε ηάθξν ή ζσιήλεο δηέιεπζεο 

θαισδίσλ, δηακφξθσζεο, ζχλδεζεο θαη ειέγρνπ. 

 

Άρθρο Δ6 - Η.9.2.15.8: 3x2,5mm 

  

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Δβδνκήληα πέληε ιεπηά ηνπ επξψ 

Αριθμηηικώς: 0,75€ 

 

Άρθρο Δ7: Ρεπκαηνδφηεο 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 49 

 

Ρεπκαηνδφηεο νξαηφο ηνπνζεηεκέλνο επί θαλαιηνχ εληάζεσο 16Α πιήξεο, 

δειαδή ε πξνκήζεηα θαη ε πξνζθφκηζε ηνπ ξεπκαηνδφηε θαη ησλ κηθξνυιηθψλ 

εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε, έηνηκνο πξνο ρξήζε θαη ιεηηνπξγία. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Πέληε επξψ 

Αριθμηηικώς: 5,00€ 

 

Άρθρο Δ8: Γηαθφπηεο θψησλ 
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Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 49 

 

Γηαθφπηεο νξαηφο έλαπζεο θαη ζβεζίκαηνο ησλ ειεθηξηθψλ ιακπψλ ησλ 

γξαθείσλ ηνπνζεηεκέλνο επί θαλαιηνχ εληάζεσο 10Α πιήξεο, δειαδή ε πξνκήζεηα θαη 

ε πξνζθφκηζε ηνπ δηαθφπηε θαη ησλ κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε, έηνηκνο 

πξνο ρξήζε θαη ιεηηνπξγία. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Πέληε επξψ 

Αριθμηηικώς: 5,00€ 

 

Άρθρο Δ9: Φσηηζηηθά ζψκαηα 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 103 

 

Φσηηζηηθφ ζψκα νξζνγσληθφ 60 Υ 60 cm νξνθήο, νξαηφ κε 4 ιπρλίεο 30 W, 

απνηεινχκελν απφ κεηαιιηθή βάζε, βακκέλε κε ιεπθφ ρξψκα θαη κε αληαλαθιαζηηθή 

νξνθή, ήηνη :πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ζε γξακκέο ξεχκαηνο 

κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελεξγαζία γηα παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Γέθα επξψ 

Αριθμηηικώς: 10,00€ 

 

Άρθρο Δ10:ΔπηηνίρηνRack θαη patchpanel 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 61 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ελφο Rack 

20’’ θαη ελφο PatchPanel48port, πνπ ζα δηαζέηεη ηα ηερληθά,πνηνηηθά θαη ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο ησλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψληεο κειέηεο ηνπ έξγνπ, κεηά ησλ απαξαίηεησλ θαισδηψζεσλ UTP 

θαηεγνξίαο 6 θαη ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ηνπ. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά γηα ηελ πιήξε 

θαηθαλνληθή εγθαηάζηαζε ηνπ. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Γηαθφζηα επξψ 
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Αριθμηηικώς: 200,00€ 

 

Άρθρο Δ11: Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηχπνπ θισβνχ Faraday 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 63 

 

Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θηηξίνπ κε θισβφ ηχπνπ Faraday κε δηάζηαζε βξφρνπ 

5Υ5.Πεξηιακβάλεη ηα πιηθά ηνπ ζπζηήκαηνο (ηαηλίεο, αγσγνχο, ζθηθηήξεο, αθίδεο 

θιπ),ηα πιηθά ζπλδέζεσο θαη εγθαηαζηάζεσο,θαη ηελ γείσζε φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα 

ηεχρεδεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. Πεξηιακβάλεη πξνκήζεηα ησλ 

πιηθψλ,θνξηνεθθφξησζε,κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, αλνηγκέλεο ζε εξγαζία, 

θαζψο θαη ε εξγαζία εγθαηαζηάζεσο θαη δνθηκψλ, παξαδνηέα ζε πιήξε θαη θαλνληθή 

ιεηηνπξγία. 

 

Σηκή αλά κνλάδα πιήξσο εγθαηεζηεκέλε 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Γχν ρηιηάδεο επξψ 

Αριθμηηικώς: 2.000,00€ 

 

Άρθρο Ε1 - ΟΘΚ 77.80: Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα 

πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7785.1 

 

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα 

αθξπιηθήο, ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο 

πξνεγνχκελν ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 

"Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ". 

Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ 

ηειηθνχ ρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

 

Άρθρο Ε1.1- ΟΘΚ 77.80.01: Δζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο 

ζηπξεληναθξπιηθήο- αθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Δλλέα επξψ 

Αριθμηηικώς: 9,00€ 

 

Άρθρο Ε1.2- ΟΘΚ 77.80.02: Δμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή 

ζηπξελην- αθξηιηθήο βάζεσο. 
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ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Γέθα επξψ θαη δέθα ιεπηά ηνπ επξψ 

Αριθμηηικώς: 10,10€ 

 

Άρθρο Ε2 - ΟΘΚ 75.01: Καηψθιηα θαη πεξηδψκαηα (κπνξληνχξεο) επηζηξψζεσλ απφ 

κάξκαξν 

 

Καηψθιηα θαη πεξηδψκαηα (κπνξληνχξεο) επηζηξψζεσλ απφ κάξκαξν, 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί 

ηφπνπ, ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα 

ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη 

θαζαξηζκνχ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

 

Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, 

ιεπθφ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra). 

 

Άρθρο Ε2.1 - ΟΘΚ 75.01.04: Καηψθιηα απφ κάξκαξν ζθιεξφ έσο εμαηξεηηθά ζθιεξφ, 

πάρνπο 3 cm θαη πιάηνπο 11 - 30 cm 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7508 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Δθαηφ ζαξάληα πέληε επξψ 

Αριθμηηικώς: 145,00€ 

 

Άρθρο Ε3 - ΟΘΚ 65.01: Σππνπνηεκέλα θνπθψκαηα απφ αινπκίλην κε ειεθηξνζηαηηθή 

βαθή 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6501 

 

Έηνηκα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ ηππνπνηεκέλσλ αλνηγκάησλ, βηνκεραληθήο 

θαηαζθεπήο, πξνεξρφκελα απφ πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ SO 9001 παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, κε δηάηαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο αλάινγα κε ηελ "ζεηξά" ηνπο, κε 

δπλαηφηεηα ππνδνρήο δηπινχ παινπίλαθα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-

08-03-00 "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ", πιήξσο ηνπνζεηεκέλα θαη ζηεξεσκέλα. 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε έξγα κε κεγάιν αξηζκφ απιψλ θνπθσκάησλ 

αινπκηλίνπ, ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ ηνπ εκπνξίνπ, πνπ κπνξνχλ λα επηιερζνχλ 

απφ θαηαιφγνπο πξνκεζεπηψλ ψο πξντφληα έηνηκα πξνο ηνπνζέηεζε. 
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ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ 

θνπθσκάησλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

Άρθρο Ε3.1 - ΟΘΚ 65.01.03: Κνπθψκαηα απφ αλνδησκέλν αινπκίλην βάξνπο έσο 

12kgr/m2 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Δθαηφ πελήληα πέληε επξψ 

Αριθμηηικώς: 155,00€ 

 

Άρθρο Ε4 - ζτ.ΟΘΚ 76.02.02: Ταινπίλαθεο δηαθαλείο δηπινί πάρνπο 4-16-4 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7608 

 

Ταινπίλαθεο δηαθαλείο δηπινί κε αέξην argon ζην ελδηάκεζν, δηαζηάζεσλ 4-16-

4mm, πιήξσο ηνπνζεηεκέλνη επί θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ, ζηεξεσκέλνη κε πιαζηηθά 

παξεκβχζκα (ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο ησλ θνπθσκάησλ 

αινπκηλίνπ), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-07-01 "Μνλνί θαη πνιιαπινί 

ελ επαθή παινπίλαθεο". 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Πελήληα πέληε επξψ 

Αριθμηηικώς: 55,00€ 

 

Άρθρο Ε5 - ΟΘΚ 52.66: ηέγε μχιηλε γηα επηζηέγαζε κε γαιιηθά θιπ θεξακίδηα ή 

ηερλεηέο πιάθεο 

 

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

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

κνλνθιηλήο ή πνιπθιηλήο, νπνηαζδήπνηε θάηνςεο θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην 

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

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

δεπθηψλ, φια απφ δνκηθή μπιεία πειεθεηή, θαηεγνξίαο θαη' ειάρηζηνλ C22 - 10Δ θαηά 

ΔΛΟΣ ΔΝ 338, κε επηηεγίδεο 4x6 cm, ρσξίο ζαλίδσκα, κε ζηδεξνχο ζπλδέζκνπο 

(ηδηλέηηα, αγθάιεο αλάξηεζεο ειθπζηήξσλ θ.ι.π.) θαη γεληθά κε πιηθά, κηθξνυιηθά θαη 

ηθξηψκαηα επί ηφπνπ θαζψο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 
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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 NET ΟΙΚ. 

ηελ πεξίπησζε αχμεζεο ηεο δηαηνκήο ή κείσζεο ηεο απφζηαζεο ησλ 

επηηεγίδσλ, ε επηπιένλ πνζφηεηα απηψλ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 52.79. ηε 

πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ πάρνπο ηνπ ζαληδψκαηνο, ε ηηκή αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε 

ην άξζξν 52.80. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) νξηδφληηαο πξνβνιήο 

 

Άρθρο Ε5.1 - ΟΘΚ 52.66.01:ηέγε μχιηλε, αλνίγκαηνο έσο 6,00 m 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο 5266 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: αξάληα πέληε επξψ 

Αριθμηηικώς: 45,00€ 

 

Άρθρο Ε6 - ΟΘΚ 72.11:Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα γαιιηθνχ ηχπνπ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7211 

 

Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα γαιιηθνχ ηχπνπ, πιήξεο κε ηνπο απαηηνχκελνπο 

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

03-05-01-00 "Δπηθεξακψζεηο 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 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Δίθνζη δχν επξψ θαη πελήληα ιεπηά ηνπ επξψ 

Αριθμηηικώς: 22,50€ 

 

Άρθρο η1 - ΟΘΚ 56.23: Δξκάξηα θνπδίλαο επί δαπέδνπ κε ηππνπνηεκέλα  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5613.1 

 

Δξκάξηα θνπδίλαο δαπέδνπ, κε ηππνπνηεκέλα, κε βάζνο 60 cm, κε "θνπηηά" απφ 

λνβνπάλ ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 mm, ακθίπιεπξα επελδπκέλα κε κειακίλε ή θνξκάηθα, 

πάρνπο 1,0 mm, κε ηειείσκα ζε φια ηα νξαηά ζφθνξα απφ PVC πάρνπο 3 mm, κε 
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ελψζεηο ησλ επηθαλεηψλ κε αλνμείδσηεο μπιφβηδεο, θφιια θαη θαηάιιειεο εληνξκίεο, 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-09-01-00 "Δληνηρηζκέλα ή ζηαζεξά έπηπια ", 

κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

■ Γηακφξθσζε ρεηιέσλ ησλ απαηηνπκέλσλ νπψλ κε θξεδάξηζκα 

■ Καηαζθεπή πιάηεο ηνπ θνπηηνχ πξνο ηνλ ηνίρν απφ θνξκάηθα πάρνπο 8 mm 

■ Οξηδφληηα (ξάθηα) θαη θαηαθφξπθα ζηαζεξά ρσξίζκαηα απφ κνξηνζαλίδεο 

επελδπκέλεο θαη ζηηο δχν επηθάλεηεο κε κειακίλε (1,0 mm), ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 ή 20 

mm αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπο, κε πεξηζψξην απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm ζηα 

εκθαλή ζφθνξα κε ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο. 

■ Σα θχιια (κνλά ή δηπιά) απφ λνβνπάλ κε κειακίλε νηνπδήπνηε ρξψκαηνο, 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά (min πάρνο 1,0 mm), ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 mm, κε πεξηζψξηα 

απφ ηαηλία PVC πάρνπο 3 mm κε ζηξνγγπιεπκέλεο αθκέο. 

■ Σνπνζέηεζε ρεηξνιαβψλ (πφκνια) θχιισλ θαη θξπθψλ κεηαιιηθψλ 

κεληεζέδσλ βαξέσο ηχπνπ δηπιήο πεξηζηξνθήο, αλνμεηδψησλ θαη ξπζκηδνκέλσλ. 

■ ηήξημε ηεο θαηαζθεπήο ζε ξπζκηδφκελα πνδαξηθά κε απφιεμε απφ πιαζηηθφ 

πξνθίι γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηελ πγξαζία 

■ Κνπκπσηή κπάδα χςνπο 125 mm απφ λνβνπάλ κε επέλδπζε κειακίλεο 

πάρνπο 1,0 mm. 

Δάλ πξνβιέπνληαη ζπξηάξηα ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθάλεηαο φςεο 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Γηαθφζηα είθνζη πέληε επξψ 

Αριθμηηικώς: 225,00€ 

 

Άρθρο η2 - ΟΘΚ 54.49:Θχξα πιήξεο μχιηλε δξνκηθή κε αξκνθάιππηξα θαη ζηηο δχν 

φςεηο  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 5449 

 

Καηαζθεπή πιήξνπο ζχξαο απφ μπιεία ηχπνπ νπεδίαο, κε θάζζα δξνκηθή κε 

αξκνθάιππηξα 2.5x2.5 cm θαη ζηηο δχν φςεηο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

03-08-01-00 "Ξχιηλα θνπθψκαηα", κε ζπξφθπιια πιήξε ή κε θεγγίηε, απφ 

κνξηνζαλίδεο πάρνπο 22 mm κε πιαίζηα (ηειάξα) απφ θαδξφληα 5X7,5 cm κε θαηά 

κήθνο εληνξκίεο (γθηληζηέο) γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ κνξηνζαλίδσλ, κε πηζαλέο 

δηαθνζκεηηθέο γξακκέο ζηηο αθκέο, κε πεξηζψξηα, αξκνθάιππηξα θαη περάθηα 

πιαηζίσζεο θεγγίηε θαη γεληθά μπιεία, ζηδεξηθά αλάξηεζεο, ζηεξέσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

(εθηφο απφ ρσλεπηή θιεηδαξηά θαη ρεηξνιαβέο) θαη κηθξνχιηθα θαη εξγαζία γηα 

θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εξγαζίαο 

ηνπνζέηεζεο ρσλεπηήο θιεηδαξηάο θαη ρεηξνιαβψλ. 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Δλελήληα πέληε επξψ 

Αριθμηηικώς: 95,00€ 

 

Άρθρο Ζ1 - ζτ.ΠΡ Σ.8.2.1:Καζαξηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ-5390 

 

πγθέληξσζε φισλ ησλ ζθνππηδηψλ (ραξηηά, θχιια, μέλα αληηθείκελα θιπ) θαη 

ηεο απηνθπνχο βιάζηεζεο απφ ηηο αθχηεπηεο επηθάλεηεο, πιαθφζηξσηα θιπ, 

απνκάθξπλζε ηνπο απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ έξγνπ θαη ηελ απφξξηςε ηνπο ζε 

ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη. Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, ησλ κέζσλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη. 

 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Δίθνζη επξψ 

Αριθμηηικώς: 20,00€ 

 

Άρθρο Ζ2: Νένο ςπθηηθφο ζάιακνο 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ-6630 

 

ην θηίξην ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Βηνκεραληθψλ θαη Κηελνηξνθηθψλ Φπηψλ θαη ζε 

πξνηεξαηφηεηα ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ ζα θαηαζθεπαζηεί έλαο λένο ςπθηηθφο 

ζάιακνο θαζ’ ππφδεημε ηεο ζέζεηο απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ δηαζηάζεσλ 5,00 

x 7,00 x 2,25m (εζσηεξηθά). 

ε φιεο ηηο πιεπξέο, ην δάπεδν θαη ηελ νξνθή ζα ηνπνζεηεζνχλ κφληκα ηα 

θαηάιιεια πάλει γηα ηε δηαηήξεζε ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο εληφο ηνπ ζαιάκνπ. 

Η πφξηα ζα είλαη θαη απηή θαηάιιεια ζεξκνκνλσκέλε θαη ζα έρεη θαζαξφ 

άλνηγκα 0,90 x 1,90m (θαη’ ειάρηζηνλ). 

Η επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ηνπ ζαιάκνπ είλαη 4-6oC ε νπνία ζα ξπζκίδεηαη κε ην 

θαηάιιειν κεραληθφ ζχλνιν. 

Γηα ηελ ξχζκηζε ηεο πγξαζίαο ζε επίπεδα κεηαμχ ηνπ 15-30% κε επηζπκεηή ζην 

15% ζα ηνπνζεηεζεί αθπγξαληήξαο. 

 

Σηκή ηεκαρίνπ (ηεκ) 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Γεθαηξείο ρηιηάδεο επξψ 

Αριθμηηικώς: 13.000,00€ 
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Άρθρο Ζ3: Νηπηήξαο 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-7331 

 

Οη ληπηήξεο πξνβιέπνληαη απφ ιεπθή πνξζειάλε VITRUSCHINA, κε θνιψλα, 

θαηάιιεινη γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε:  

α. Βαιβίδα εθθελψζεσο πιήξε κε ηάπα θαη κνριφ ρεηξηζκνχ, επηρξσκησκέλε.  

β. Οξεηράιθηλν επηρξσκησκέλν ζηθφλη 1¼" κε ζσιήλα ζπλδέζεσο πξνο ην 

δίθηπν απνρεηεχζεσο κε ξνδέηα. 

γ. Υαιθνζσιήλεο 10/12 mm γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ θξνπλνχ κε ηα δίθηπα 

ζεξκνχ θαη θξχνπ λεξνχ κε ηα απαξαίηεηα ξαθφξ. 

Γηαζηάζεηο: 56x44cm 

Δλδεηθηηθφο ηχπνο: IDEALSTANDARDBALI ή ηζνδχλακνο 

 

Σηκή εκπνξίνπ αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Ογδφληα πέληε επξψ 

Αριθμηηικώς: 85,00€ 

 

Άρθρο Ζ4:Νεξνρχηεο 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-7331 

 

Νεξνρχηεο ραιχβδηλνο, αλνμείδσηνο, κίαο ζθάθεο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 40 Υ 

40 X 15cm, κήθνπο 1.00 m θαη πιάηνπο πεξίπνπ50 εθ., πιήξεο κε βαιβίδα 

(ζηξαγγηζηήξα, πψκα, ζσιήλα ππεξρεηιίζεσο θαη ζηεξίγκαηα), δειαδήλεξνρχηεο θαη 

ινηπά γεληθά εμαξηήκαηα θαη πιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζεηήζεσο ζπλδέζεσο 

θαηπιήξνπο εγθαηαζηάζεσο γηα ιεηηνπξγία. 

 

Σηκή εκπνξίνπ αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Δλλελήληα επξψ 

Αριθμηηικώς: 90,00€ 

 

Άρθρο Ζ5: Μπαηαξία 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-11 

 

Αλακηθηήξαο ληπηήξα θαη λεξνρχηε κίαο νπήο, κε νλνκαζηηθή δηάκεηξν ½" 

θαηάιιεινο γηα παξνρή λεξνχ ζε ληπηήξεο κε ζηξεθφκελν ξάκθνο θαη εηδηθφ ζηφκην γηα 

ηελ ζπγθξάηεζε ησλ ζηεξεψλ νπζηψλ θαη νκαιή εθξνή ηνπ χδαηνο, ζα θέξεη ρεηξνιαβέο 
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κεγάινπ κεγέζνπο γηα ηελ κίμε δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ θαη κε έλδεημε ηεο αληίζηνηρεο 

απμήζεσο παξνρήο. Θα είλαη νξεηράιθηλνο επηρξσκησκέλνο. 

Δλδεηθηηθφο ηχπνο: IDEAL STANDARD ή ηζνδχλακνο 

 

Σηκή εκπνξίνπ αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Πελήληα πέληε επξψ 

Αριθμηηικώς: 55,00€ 

 

Άρθρο Ζ6:Τιηθά θαη εξγαζία εγθαηάζηαζεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο πδξαπιηθψλ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6622 

 

ην άξζξν απηφ πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά φπσο 

ζσιελψζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, βάλεο θιπ γηα ηελ νξζή θαη πιήξε ιεηηνπξγία 

ηνπ ληπηήξα θαη ηνπ λεξνρχηε καδί κε ηελ έληερλε εξγαζία γηα ηελ ζπλαξκνιφγεζε 

απηψλ. 

 

Σηκή εκπνξίνπ αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Δθαηφ επξψ 

Αριθμηηικώς: 100,00€ 

 

Άρθρο Ζ7:χζηεκα εμαεξηζκνχ εξγαζηεξίνπ ηνπιάρηζηνλ 1000m3/h 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-12 

 

Πιήξεο ζχζηεκα εμαεξηζκνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ παξνρήο ηνπιάρηζηνλ 1000m3/h 

ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά γηα ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπ, ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαζψο θαη ηα πιηθά θαη ηελ εξγαζία γηα ηελ 

ζχλδεζή ηνπ κε ην δίθηπν ειεθηξηζκνχ. 

Παξαδνκέλν ελ πιήξε ιεηηνπξγία. 

 

Σηκή εκπνξίνπ αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Γηαθφζηα επξψ 

Αριθμηηικώς: 200,00€ 

 

Άρθρο Ζ8:Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ιεβεηνζηαζίνπ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-7934 
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Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ιεβεηνζηαζίνπ θαζψο θαη 

ζπληήξεζε απηνχ γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θαη ηα νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα 

εθδνζνχλ γηα ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

Σηκή εκπνξίνπ αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Πεληαθφζηα επξψ 

Αριθμηηικώς: 500,00€ 

 

Άρθρο Ζ9: Κφζηνο κεηεγθαηάζηαζεο (εξγαζία, θιπ) 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-1136 

 

Μεηεγθαηάζηαζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πνηφηεηαο Γάιαθηνο Λάξηζαο απφ ην θηίξην 

πνπ ζηεγάδεηαη ζην λέν θηίξην (θηίξην Μαληηαξηψλ) πνπ ζα εγθαηαζηαζεί. 

Η κεηεγθαηάζηαζε ζα γίλεη ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ δηεπζπληή θαη ησλ ππαιιήισλ 

ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην κάδεκα θαη ην παθεηάξηζκα φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ 

πνπ ζα ππνδεηρηνχλ γηα κεηαθφκηζε, ε θφξησζή ηνπο επί θνξηεγνχ, ε εθθφξησζή ηνπο 

ζηε λέα ζέζε θαη ε ηαθηνπνίεζή ηνπ φπνπ ππνδεηρζεί απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ. Η εξγαζία ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή ψζηε λα κελ 

θαηαζηξαθεί ν εμνπιηζκφο πνπ ζα κεηαθεξζεί. 

 

Σηκή εκπνξίνπ αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

ΕΤΡΩ Ολογραθώς: Σέζζεξηο ρηιηάδεο επξψ 

Αριθμηηικώς: 4000,00€ 

 

 

 


