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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Αντικεύμενο του παρόντοσ τιμολογύου εύναι ο καθοριςμόσ τιμών μονϊδοσ των εργαςιών, που εύναι 

απαραύτητεσ για την ϋντεχνη ολοκλόρωςη του Έργου, όπωσ προδιαγρϊφεται ςτα λοιπϊ Σεύχη 

Δημοπρϊτηςησ που ορύζονται ςτη Διακόρυξη. 

1.1 Οι τιμϋσ μονϊδασ του παρόντοσ Σιμολογύου αναφϋρονται ςε μονϊδεσ πλόρωσ 

περαιωμϋνων εργαςιών, όπωσ περιγρϊφονται αναλυτικϊ παρακϊτω, οι οπούεσ θα 

εκτελεςτούν ςτην περιοχό του Έργου. Οι τιμϋσ μονϊδοσ περιλαμβϊνουν όλεσ τισ δαπϊνεσ 

που αναφϋρονται ςτην περιγραφό των εργαςιών, καθώσ και όςεσ απαιτούνται για την 

πλόρη και ϋντεχνη εκτϋλεςη των εργαςιών, ςύμφωνα και με τα λοιπϊ Σεύχη 

Δημοπρϊτηςησ. 

Καμιϊ αξύωςη ό αμφιςβότηςη δεν μπορεύ να θεμελιωθεύ, ωσ προσ το εύδοσ και την 

απόδοςη των μηχανημϊτων, τισ ειδικότητεσ και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 

προςωπικού και την δυνατότητα χρηςιμοπούηςησ ό μό μηχανικών μϋςων, εκτόσ αν 

ϊλλωσ ορύζεται ςτα ϊρθρα του παρόντοσ. 

ύμφωνα με τα παραπϊνω, με τισ τιμϋσ μονϊδοσ του παρόντοσ Σιμολογύου  προκύπτει το 

προώπολογιζόμενο ϊμεςο κόςτοσ του Έργου, δηλαδό το ςυνολικό κόςτοσ των επύ μϋρουσ 

εργαςιών ό λειτουργιών, οι οπούεσ ςυνθϋτουν το φυςικό αντικεύμενο του Έργου. τισ 

τιμϋσ μονϊδοσ αυτϋσ, ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ, περιλαμβϊνονται τα κϊτωθι: 

1.1.1 Κϊθε εύδουσ επιβϊρυνςη των ενςωματουμϋνων υλικών από φόρουσ, τϋλη, δαςμούσ, 

ϋξοδα εκτελωνιςμού, ειδικούσ φόρουσ κ.λπ., πλην του Υ.Π.Α. Ο Ανϊδοχοσ δεν 

απαλλϊςςεται από τα τϋλη διοδύων των κϊθε εύδουσ μεταφορικών του μϋςων.  

1.1.2 Οι δαπϊνεσ προμηθεύασ των πϊςησ φύςεωσ, ενςωματουμϋνων και μη, κυρύων και 

βοηθητικών υλικών, μεταφορϊσ τουσ ςτισ θϋςεισ εκτϋλεςησ των εργαςιών, 

αποθόκευςησ, φύλαξησ, επεξεργαςύασ τουσ (αν απαιτεύται) και προςϋγγιςόσ τουσ, με τισ 

απαιτούμενεσ φορτοεκφορτώςεισ, τισ αςφαλύςεισ των μεταφορών, τισ ςταλύεσ των 

μεταφορικών μϋςων και τισ απαιτούμενεσ πλϊγιεσ μεταφορϋσ, εκτόσ των ειδικών 

περιπτώςεων, που η μεταφορϊ πληρώνεται ιδιαιτϋρωσ με αντύςτοιχα ϊρθρα του 

Σιμολογύου.  

 Ομούωσ οι δαπϊνεσ για την φορτοεκφόρτωςη και μεταφορϊ (με την ςταλύα 

μεταφορικών μϋςων) των πλεοναζόντων ό/και ακατϊλληλων προώόντων εκςκαφών και 

λοιπών υλικών, ςε κατϊλληλουσ χώρουσ απόρριψησ, λαμβανομϋνων υπόψη των 

ιςχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, ςύμφωνα με την Ε..Τ. και τουσ λοιπούσ όρουσ 

δημοπρϊτηςησ. 

 Σο κόςτοσ υποδοχόσ ςε αποδεκτούσ χώρουσ, των αποβλότων από εκςκαφϋσ, καταςκευϋσ 

και κατεδαφύςεισ (ΑΕΚΚ), όπωσ αυτϊ καθορύζονται ςτην ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 

(ΥΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 

του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ Ενϋργειασ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ, δεν περιλαμβϊνεται 

ςτισ αντύςτοιχεσ τιμϋσ του τιμολογύου. 



   

 Ωσ «κόςτοσ υποδοχόσ ςε αποδεκτούσ χώρουσ» νοεύται το κόςτοσ χρόςησ του 

ςυγκεκριμϋνου χώρου από την παρϊδοςη των υλικών αυτών και την επϋκεινα διαχεύριςό 

τουσ. 

1.1.3 Οι δαπϊνεσ μιςθών, ημερομιςθύων, υπερωριών, υπερεργαςιών, αςφαλιςτικών ειςφορών 

(ςτο Ι.Κ.Α., ςε αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ, ό ςε ϊλλουσ ημεδαπούσ ό/και αλλοδαπούσ 

αςφαλιςτικούσ οργανιςμούσ κλπ.), δώρων εορτών, επιδομϊτων που καθορύζονται από 

τισ ιςχύουςεσ εκϊςτοτε υλλογικϋσ υμβϊςεισ Εργαςύασ (αδεύασ, οικογενειακού, θϋςεωσ, 

ανθυγιεινόσ εργαςύασ, εξαιρεςύμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινόσ απαςχόληςησ (πλην των 

ϋργων που η εκτϋλεςό τουσ προβλϋπεται κατϊ τισ νυκτερινϋσ ώρεσ και τιμολογούνται 

ιδιαιτϋρωσ) κ.λπ., του πϊςησ φύςεωσ προςωπικού (εργατοτεχνικού όλων των 

ειδικοτότων οδηγών και χειριςτών οχημϊτων και μηχανημϊτων, τεχνιτών ςυνεργεύων, 

επιςτημονικού προςωπικού και των επιςτατών με εξειδικευμϋνο αντικεύμενο, ημεδαπού 

ό αλλοδαπού που απαςχολεύται για την καταςκευό του ϋργου, επύ τόπου ό οπουδόποτε 

αλλού. 

1.1.4 Οι κϊθε εύδουσ δαπϊνεσ για την εγκατϊςταςη, εξοπλιςμό και λειτουργύα εργοταξιακού 

εργαςτηρύου, εϊν προβλϋπεται, την λόψη και μεταφορϊ των δοκιμύων και την εκτϋλεςη 

ελϋγχων και δοκιμών, εύτε ςτο εργοταξιακό εργαςτόριο ό ςε κρατικό ό ςε ιδιωτικό τησ 

εγκρύςεωσ τησ Τπηρεςύασ, ςύμφωνα με τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ. 

1.1.5 Οι δαπϊνεσ εγκατϊςταςησ και λειτουργύασ μονϊδων παραγωγόσ προκαταςκευαςμϋνων 

ςτοιχεύων, εφ’ όςον προβλϋπονται από τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ, ςυγκροτημϊτων 

παραγωγόσ θραυςτών υλικών (ςπαςτηροτριβεύο), ςκυροδϋματοσ, αςφαλτομιγμϊτων 

κ.λπ., ςτον εργοταξιακό χώρο ό εκτόσ αυτού.  

τισ δαπϊνεσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται: η εξαςφϊλιςη του απαιτουμϋνου χώρου, η 

καταςκευό των υποδομών, κτιριακών και λοιπών ϋργων των μονϊδων, η εγκατϊςταςη 

του απαιτουμϋνου κατϊ περύπτωςη εξοπλιςμού, οι λειτουργικϋσ δαπϊνεσ πϊςησ φύςεωσ, 

οι φορτοεκφορτώςεισ και μεταφορϋσ των πρώτων υλών ςτην μονϊδα και των 

παραγομϋνων προώόντων μϋχρι τισ θϋςεισ ενςωμϊτωςόσ τουσ ςτο Έργο, καθώσ και η 

αποςυναρμολόγηςη των εγκαταςτϊςεων μετϊ το πϋρασ των εργαςιών, η καθαύρεςη των 

υποδομών τουσ (βϊςεισ, τοιχύα κλπ καταςκευϋσ από ςκυρόδεμα ό οποιοδόποτε ϊλλο 

υλικό) και αποκατϊςταςησ του χώρου ςε βαθμό αποδεκτό από την Τπηρεςύα και 

ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ Περιβαλλοντικούσ όρουσ.  

Οι ωσ ϊνω όροι για την αποξόλωςη των μονϊδων και αποκατϊςταςη των χώρων ϋχουν 

εφαρμογό ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ: 

(α)  Όταν η εγκατϊςταςη των μονϊδων ϋχει γύνει ςε χώρο που ϋχει παραχωρηθεύ από 

το Δημόςιο 

(β)  Όταν οι μονϊδεσ ϋχουν ανεγερθεύ μεν ςε χώρουσ που ϋχει εξαςφαλύςει ο Ανϊδοχοσ, 

αλλϊ ϋχει δοθεύ προςωρινό ϊδεια εγκατϊςταςησ-λειτουργύασ για τισ ανϊγκεσ του 

ςυγκεκριμϋνου ϋργου. 

1.1.6 Σα πϊςησ φύςεωσ αςφϊλιςτρα για το προςωπικό του Έργου, τισ μεταφορϋσ, τα 

μεταφορικϊ μϋςα, τα μηχανόματα ϋργων και τισ εγκαταςτϊςεισ, 

1.1.7 Οι επιβαρύνςεισ από την εκτϋλεςη των εργαςιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγό τησ 

κυκλοφορύασ και την λόψη των απαιτουμϋνων προςτατευτικών μϋτρων, οι δαπϊνεσ των 

μϋτρων προςταςύασ των όμορων καταςκευών των χώρων εκτϋλεςησ των εργαςιών, τησ 



   

πρόληψησ ατυχημϊτων εργαζομϋνων ό τρύτων, τησ αποφυγόσ βλαβών ςε κινητϊ ό 

ακύνητα πρϊγματα τρύτων, τησ αποφυγόσ ρύπανςησ ρεμϊτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., 

καθώσ και οι δαπϊνεσ των μϋτρων προςταςύασ των ϋργων ςε κϊθε φϊςη τησ καταςκευόσ 

τουσ ανεξαρτότωσ τησ εποχόσ του ϋτουσ (εκςκαφϋσ, θεμελιώςεισ, ικριώματα, 

ςκυροδετόςεισ κ.λπ.) και μϋχρι την οριςτικό παραλαβό τουσ.  

1.1.8 Οι δαπϊνεσ διεξαγωγόσ των ελϋγχων ποιότητοσ και οι δαπϊνεσ καταςκευόσ των πϊςησ 

φύςεωσ ‘’δοκιμαςτικών τμημϊτων’’ που προβλϋπονται ςτην Σ..Τ. και τουσ λοιπούσ 

όρουσ δημοπρϊτηςησ (μετρόςεισ, εργαςτηριακού ϋλεγχοι και δοκιμϋσ, αξύα υλικών, χρόςη 

μηχανημϊτων, εργαςύα κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπϊνεσ διϊθεςησ, προςκόμιςησ και λειτουργύασ του κυρύου και βοηθητικού 

μηχανικού εξοπλιςμού και μϋςων (π.χ. ικριωμϊτων, εργαλεύων) που απαιτούνται για 

ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ/λειτουργύεσ του ϋργου, ςτο πλαύςιο του εγκεκριμϋνου 

χρονοδιαγρϊμματοσ, ςτισ οπούεσ περιλαμβϊνονται τα μιςθώματα, η μεταφορϊ επύ τόπου, 

η ςυναρμολόγηςη (όταν απαιτεύται), η αποθόκευςη, η φύλαξη, η αςφϊλιςη, οι αποδοχϋσ 

οδηγών, χειριςτών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύςιμα, τα λιπαντικϊ και λοιπϊ 

αναλώςιμα, τα ανταλλακτικϊ, οι επιςκευϋσ, οι μετακινόςεισ ςτον χώρο του ϋργου, οι 

ημεραργύεσ για οποιαδόποτε αιτύα, οι πϊςησ φύςεωσ ςταλύεσ και καθυςτερόςεισ (που 

δεν οφεύλονται ςε υπαιτιότητα του Κυρύου του Έργου), η αποςυναρμολόγηςό τουσ (εϊν 

απαιτεύται) και η απομϊκρυνςό τουσ από το Έργο.  

Περιλαμβϊνονται επύςησ οι πϊςησ φύςεωσ δαπϊνεσ του εφεδρικού εξοπλιςμού που 

διατηρεύται ςε ετοιμότητα για την αντιμετώπιςη βλαβών ό για οποιαδόποτε ϊλλη αιτύα. 

1.1.10 Οι δαπϊνεσ προμηθεύασ ό παραγωγόσ, φορτοεκφόρτωςησ και μεταφορϊσ ςτη θϋςη 

ενςωμϊτωςησ και τυχόν προςωρινών αποθϋςεων και επαναφορτώςεων αδρανών 

υλικών προϋλευςησ λατομεύων, ορυχεύων κλπ. πλην των περιπτώςεων που ςτα οικεύα 

ϊρθρα του παρόντοσ Σιμολογύου αναφϋρεται ρητϊ ότι η μεταφορϊ πληρώνεται ιδιαύτερα 

(ϊρθρα που επιςημαύνονται με αςτερύςκο [*]).  

  Περιλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ πλύςεωσ, ανϊμιξησ ό εμπλουτιςμού των υλικών, ώςτε να 

ανταποκρύνονται ςτισ προβλεπόμενεσ από την Μελϋτη του Έργου προδιαγραφϋσ, 

λαμβανομϋνων υπόψη των ςχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.1.11 Οι επιβαρύνςεισ από καθυςτερόςεισ, μειωμϋνη απόδοςη και μετακινόςεισ μηχανημϊτων 

και προςωπικού που οφεύλονται: 

(α)  ςε εμπόδια ςτο χώρο εκτϋλεςησ των εργαςιών (αρχαιολογικϊ ευρόματα, δύκτυα 

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  ςτην μη ολοκλόρωςη των διαδικαςιών απαλλοτρύωςησ τμημϊτων του χώρου 

εκτϋλεςησ των εργαςιών (υπό την προώπόθεςη ότι παρϋχεται η δυνατότητα 

τμηματικόσ εκτϋλεςησ των εργαςιών),  

(γ)  ςτισ τυχόν ιδιαύτερεσ απαιτόςεισ αντιμετώπιςησ των εμποδύων από τουσ 

αρμόδιουσ για αυτϊ φορεύσ (ΤΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΤΑx κ.λπ.),  

(δ)  ςτην ενδεχόμενη εκτϋλεςη των εργαςιών κατϊ φϊςεισ λόγω των ωσ ϊνω 

εμποδύων,  

(ε)  ςτην διενϋργεια των απαιτουμϋνων μετρόςεων, ελϋγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαςτηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώσ και ςτισ λοιπϋσ 



   

υποχρεώςεισ του Αναδόχου που προβλϋπονται ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ, εύτε τα 

ωσ ϊνω αποζημιώνονται ιδιαύτερα εύτε εύναι ανηγμϋνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& Ο.Ε. ό ςε 

ϊλλα ϊρθρα του παρόντοσ Σιμολογύου  

(ςτ) ςτην λόψη μϋτρων για την εξαςφϊλιςη τησ κυκλοφορύασ πεζών και οχημϊτων,  

(ζ) ςε προςωρινϋσ ό μόνιμεσ κυκλοφοριακϋσ ρυθμύςεισ ςτην ευρύτερη περιοχό του 

ϋργου για οποιαδόποτε αιτύα (π.χ. εορτϋσ, εργαςύεσ ςυντόρηςησ οδικού δικτύου 

και υποδομών, βλϊβεσ ςε ϊλλα ϋργα, εκτϋλεςη ϊλλων ϋργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπϊνεσ λόψησ μϋτρων για την ομαλό και αςφαλό διακύνηςη πεζών και οχημϊτων 

ςτισ θϋςεισ εκτϋλεςησ των εργαςιών, όπωσ ενδεικτικϊ: 

(1) Οι δαπϊνεσ προςωρινών γεφυρώςεων ορυγμϊτων πλϊτουσ ϋωσ 3,0 m, για την 

αποκατϊςταςη τησ κυκλοφορύασ πεζών και οχημϊτων, όταν τούτο κρύνεται 

απαραύτητο από την Τπηρεςύα ό τισ αρμόδιεσ Αρχϋσ  

(2) Οι δαπϊνεσ λόψησ προςτατευτικών μϋτρων για την απρόςκοπτη και αςφαλό 

κυκλοφορύα πεζών και οχημϊτων ςτην περύμετρο των χώρων εκτϋλεςησ των 

εργαςιών, όπου απαιτεύται, ότοι για την περύφραξη των ορυγμϊτων και γενικϊ των 

χώρων εκτϋλεςησ εργαςιών, την ενημϋρωςη του κοινού, την ςόμανςη και φωτεινό 

ςηματοδότηςη του εργοταξιακού χώρου (πλην εκεύνησ που προκύπτει από μελϋτη 

ςόμανςησ και τιμολογεύται ιδιαιτϋρωσ), την προςωρινό διευθϋτηςη και 

αποκατϊςταςη τησ κυκλοφορύασ κλπ. καθώσ και οι δαπϊνεσ για την απομϊκρυνςη 

των παραπϊνω προςωρινών καταςκευών και ςόμανςησ μετϊ την περαύωςη των 

εργαςιών και την πλόρη αποκατϊςταςη τησ αρχικόσ ςόμανςησ. 

1.1.13 Οι δαπϊνεσ των τοπογραφικών εργαςιών (αποτυπώςεων, παςςαλώςεων, 

αναπαςςαλώςεων, πύκνωςησ τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 

εγκατϊςταςησ χωροςταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χϊραξη των 

επιμϋρουσ ςτοιχεύων του ϋργου, οι δαπϊνεσ ςύνταξησ μελετών εφαρμογόσ (όταν 

απαιτεύται για την προςαρμογό των ςτοιχεύων τησ οριςτικόσ μελϋτησ ςτο ακριβϋσ 

ανϊγλυφο του εδϊφουσ ό υφιςτϊμενεσ καταςκευϋσ), καταςκευαςτικών ςχεδύων και 

ςχεδύων λεπτομερειών, οι δαπϊνεσ ανύχνευςησ και εντοπιςμού εμποδύων ςτον χώρο 

εκτϋλεςησ του ϋργου και εκπόνηςησ μελετών αντιμετώπιςησ αυτών (λ.χ. υπϊρχοντα 

θεμϋλια, υψηλόσ ορύζοντασ υπογεύων υδϊτων, δύκτυα Οργανιςμών Κοινόσ Ωφελεύασ 

[ΟΚΩ]),  

1.1.14 Οι δαπϊνεσ αποτύπωςησ τεχνικών ϋργων και λοιπών εγκαταςτϊςεων που απαντώνται 

ςτο χώρο του ϋργου, οι δαπϊνεσ επαλόθευςησ των ςτοιχεύων εδϊφουσ με τοπογραφικϋσ 

μεθόδουσ καθώσ και οι δαπϊνεσ λόψησ επιμετρητικών ςτοιχεύων κατ’ αντιπαρϊςταςη με 

εκπρόςωπο τησ Τπηρεςύασ και ςύνταξησ των πϊςησ φύςεωσ επιμετρητικών ςχεδύων, 

πινϊκων και υπολογιςμών που θα υποβληθούν ςτην Τπηρεςύα προσ ϋλεγχο. 

 1.1.15 Η δαπϊνη ςύνταξησ των αναπτυγμϊτων και πινϊκων οπλιςμού ςκυροδεμϊτων (όταν 

αυτού δεν περιλαμβϊνονται ςτη μελϋτη. 

1.1.16 Οι δαπϊνεσ ενημϋρωςησ των οριζοντιογραφιών τησ μελϋτησ με τα ςτοιχεύα των 

εντοπιζομϋνων με ερευνητικϋσ τομϋσ ό κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπϊνεσ των αντλόςεων (πλην των αντλόςεων κατϊ την καταςκευό τεχνικών εντόσ 

κούτησ ποταμών ό ςτην περύπτωςη που δεν υπϊρχει δυνατότητα παροχϋτευςησ προσ 

φυςικό ό τεχνητό αποδϋκτη υδϊτων) καθώσ και των προςωρινών διευθετόςεων για την 



   

αντιμετώπιςη των επιφανειακών, υπογεύων και πηγαύων νερών ώςτε να 

προςτατεύονται τόςο τα καταςκευαζόμενα οςο και τα υπϊρχοντα ϋργα και το 

περιβϊλλον γενικότερα, εκτόσ αν προβλϋπεται διαφορετικϊ ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ. 

1.1.18 Οι δαπϊνεσ που απορρϋουν από δικαιώματα κατοχυρωμϋνων μεθόδων και 

ευρεςιτεχνιών που εφαρμόζονται κατϊ οποιονδόποτε τρόπο για την ϋντεχνη εκτϋλεςη 

των εργαςιών. 

1.1.19 Οι δαπϊνεσ διαμόρφωςησ προςβϊςεων, προςπελϊςεων και δαπϋδων εργαςύασ ςτα 

διϊφορα τμόματα του ϋργου, και γενικϊ κϊθε βοηθητικόσ καταςκευόσ που θα απαιτηθεύ 

ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο των εργαςιών, όταν δεν προβλϋπεται ιδιαύτερη επιμϋτρηςη 

αυτών ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, καθώσ και οι δαπϊνεσ αποξόλωςησ των προςωρινών 

καταςκευών και περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ των χώρων (προςβϊςεων, 

προςπελϊςεων, δαπϋδων εργαςύασ κ.λπ.) εκτόσ εϊν υπϊρχει ϋγγραφη αποδοχό τησ 

Τπηρεςύασ για την διατόρηςό τουσ. 

1.1.20 Οι δαπϊνεσ για την προςταςύα και την εξαςφϊλιςη τησ λειτουργύασ των δικτύων Ο.Κ.Ω. 

που διαςχύζουν εγκϊρςια τα ορύγματα ό επηρεϊζονται τοπικϊ από τισ εκτελούμενεσ 

εργαςύεσ, Σην αποκλειςτικό ευθύνη για την πρόκληςη ζημιών και φθορών ςτα δύκτυα 

αυτϊ θα φϋρει, τόςο αςτικϊ όςο και ποινικϊ και μϋχρι περαύωςησ των εργαςιών, ο 

Ανϊδοχοσ του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπϊνεσ πρόληψησ και αποκατϊςταςησ κϊθε εύδουσ ζημιϊσ καθώσ και οι 

αποζημιώςεισ για κϊθε εύδουσ βλϊβη ό μη ςυνόθη φθορϊ επύ υφιςταμϋνων καταςκευών 

κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών ό την διακύνηςη βαρϋωσ εξοπλιςμού του Αναδόχου 

(π.χ. μεταφορικών μϋςων μεγϊλησ χωρητικότητασ, ερπυςτριοφόρων μηχανημϊτων 

κ.λπ.) που οφεύλονται ςε μη τόρηςη των ςυμβατικών όρων, των υποδεύξεων τησ 

Τπηρεςύασ, των ιςχυουςών διατϊξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όςον δεν προβλϋπεται ιδιαύτερη πληρωμό ςτα ςυμβατικϊ τεύχη: Οι πϊςησ φύςεωσ 

δαπϊνεσ για τισ εργοταξιακϋσ οδούσ που προκύπτουν από τη μεθοδολογύα καταςκευόσ 

του Αναδόχου και απαιτούνται για την αςφαλό διακύνηςη εξοπλιςμού και υλικών 

καταςκευόσ του Έργου (μύςθωςη ό εξαςφϊλιςη δικαιωμϊτων διϋλευςησ από ιδιωτικό 

ϋκταςη, καταςκευό των οδών ό βελτύωςη υπαρχουςών, ςόμανςη, ςυντόρηςη), καθώσ 

και οι δαπϊνεσ εξαςφϊλιςησ των αναγκαύων χώρων απόθεςησ των πλεοναζόντων ό 

ακαταλλόλων προώόντων εκςκαφών (καταβολό τιμόματοσ προσ ιδιοκτότεσ, αν 

απαιτεύται, εξαςφϊλιςη ςχετικών αδειών, καταςκευό οδών προςπϋλαςησ ό επϋκταςη ό 

βελτύωςη υπαρχουςών) και η τελικό διαμόρφωςη των χώρων μετϊ την περαύωςη των 

εργαςιών, ςύμφωνα με τουσ εγκεκριμϋνουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ. 

1.1.23 Οι δαπϊνεσ των προεργαςιών ςτισ παλιϋσ ό νϋεσ επιφϊνειεσ οδοςτρωμϊτων για την 

εφαρμογό αςφαλτικών επιςτρώςεων επ' αυτών, όπωσ π.χ. ςκούπιςμα, καθαριςμόσ, 

δημιουργύα οπών αγκύρωςησ (πικούνιςμα), καθώσ και οι δαπϊνεσ μεταφορϊσ και 

απόθεςησ των προώόντων που παρϊγονται ωσ αποτϋλεςμα των παραπϊνω εργαςιών. 

1.1.24 Οι δαπϊνεσ διϊνοιξησ τομών ό οπών ςτα τοιχώματα υφιςταμϋνων αγωγών, φρεατύων, 

τεχνικών ϋργων κ.λπ., με οποιαδόποτε μϋςα, για τη ςύνδεςη νϋων ςυμβαλλόντων 

αγωγών, εκτόσ αν προβλϋπεται ιδιαύτερη πληρωμό προσ τούτο ςτα τεύχη 

δημοπρϊτηςησ. 



   

1.1.25 Οι δαπϊνεσ των ειδικών μελετών, που προβλϋπεται ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ να 

εκπονηθούν από τον Ανϊδοχο χωρύσ ιδιαύτερη αμοιβό, όπωσ μελϋτεσ ςύνθεςησ 

ςκυροδεμϊτων και αςφαλτομιγμϊτων, μελϋτεσ ικριωμϊτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπϊνεσ ϋκδοςησ των απαιτουμϋνων αδειών εκτϋλεςησ εργαςιών από τισ αρμόδιεσ 

Αρχϋσ, την Πολεοδομύα και τουσ Οργανιςμούσ Κοινόσ Ωφελεύασ, εκτόσ αν προβλϋπεται 

ιδιαύτερη πληρωμό προσ τούτο ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ. 

1.1.27 Οι δαπϊνεσ λόψησ μϋτρων για την εξαςφϊλιςη τησ ςυνεχούσ και απρόςκοπτησ 

λειτουργύασ των υπαρχόντων ςτην περιοχό του Έργου δικτύων (δύκτυα ύδρευςησ, 

ϊρδευςησ, αποχϋτευςησ και αποςτρϊγγιςησ, τϊφροι, διώρυγεσ, υδατορϋματα κ.λπ.), τα 

οπούα επηρεϊζονται από την εκτϋλεςη των εργαςιών, και ιδιαύτερα όταν: 

(1) τα δύκτυα εύναι ςχετικϊ ανεπαρκό και ευαύςθητα ςε δυςμενό μεταχεύριςη, 

(2) θα επιβαρυνθεύ υπϋρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανϊδοχοσ δεν 

λϊβει μϋτρα για να αποτρϋψει την εύςοδο φερτών υλών από τισ χωματουργικϋσ, 

κυρύωσ, ό ϊλλεσ εργαςύεσ. 

Οι τιμϋσ μονϊδασ του παρόντοσ Σιμολογύου προςαυξϊνονται κατϊ το ποςοςτό Γενικών Εξόδων 

(Γ.Ε.) και Οφϋλουσ του Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οπούο περιλαμβϊνονται οι πϊςησ φύςεωσ δαπϊνεσ οι 

οπούεσ δεν μπορούν να κατανεμηθούν ςε ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ αλλϊ αφορούν ςυνολικϊ το 

κόςτοσ του ϋργου όπωσ, κρατόςεισ ό υποχρεώςεισ αυτού, όπωσ δαπϊνεσ διούκηςησ και επύβλεψησ 

του Έργου, ςόμανςησ εργοταξύων, φόροι, δαςμού, αςφϊλιςτρα, τόκοι κεφαλαύων κύνηςησ, 

προμόθειεσ εγγυητικών επιςτολών, ϋξοδα λειτουργύασ γραφεύων κ.λπ., τα επιςφαλό ϋξοδα πϊςησ 

φύςεωσ καθώσ και το προςδοκώμενο κϋρδοσ από την εκτϋλεςη των εργαςιών. 

Σο ωσ ϊνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανϋρχεται ςε δϋκα οκτώ τοισ εκατό (18%) του προώπολογιςμού 

των εργαςιών, όπωσ αυτόσ προκύπτει βϊςει των τιμών του Σιμολογύου Προςφορϊσ του 

αναδόχου, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, και διακρύνεται ςε: 

(α)  ταθερϊ ϋξοδα, δηλαδό ϊπαξ αναλαμβανόμενα κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ, τα οπούα 

περιλαμβϊνουν τισ δαπϊνεσ: 

(1) Εξαςφϊλιςησ και διαρρύθμιςησ εργοταξιακών χώρων, για την ανϋγερςη κύριων 
και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων π.χ.  γραφεύων, εργαςτηρύων και 
λοιπών εγκαταςτϊςεων του Αναδόχου ό ϊλλων, εφόςον προβλϋπεται ςτα 
ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 

(2) Ανϋγερςησ κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων του Αναδόχου 
ό ϊλλων, εφόςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 

(3) Περύφραξησ ό/και διατϊξεων επιτόρηςησ εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων και 
χώρων εκτϋλεςησ εργαςιών εφόςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 

(4) Εξοπλιςμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων για τη 
διαςφϊλιςη λειτουργικόσ ετοιμότητασ, εξαςφϊλιςησ ύδρευςησ, ηλεκτρικού 
ρεύματοσ, τηλεφωνικόσ ςύνδεςησ και αποχϋτευςησ, καθώσ και λοιπών 
απαιτουμϋνων ευκολιών, ςύμφωνα με τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ. 

(5) Απομϊκρυνςησ κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων μετϊ την 
περαύωςη του ϋργου, καθώσ και οι δαπϊνεσ αποκατϊςταςησ των χώρων κατϊ 
τρόπο αποδεκτό  και ςύμφωνα με τουσ εγκεκριμϋνουσ Περιβαλλοντικούσ Όρουσ. 

(6) Κινητοπούηςησ (ειςκόμιςησ ςτο εργοτϊξιο) του απαιτούμενου εξοπλιςμού γενικόσ 
χρόςησ (π.χ. γερανού, οχόματα μεταφορϊσ προςωπικού), όπωσ προβλϋπεται ςτο 



   

χρονοδιϊγραμμα του ϋργου και αποκινητοπούηςησ με το πϋρασ του 
προβλεπόμενου χρόνου απαςχόληςησ. 

(7) Οι δαπϊνεσ επιςκόπηςησ των μελετών του ϋργου και τυχόν ςυμπληρώςεισ 
τροποποιόςεισ, εφόςον δεν περιλαμβϊνονται ςτο ϊμεςο κόςτοσ. 

(8) Οι δαπϊνεσ ςυμπλόρωςησ των ΑΤ/ΥΑΤ (χϋδιο Αςφϊλειασ και Τγεύασ/Υϊκελοσ 
Αςφϊλειασ και Τγεύασ), ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ. 

(9) Για φόρουσ. 

(10) Για εγγυητικϋσ. 

(11) Αςφϊλιςησ του ϋργου. 

(12) Προςυμβατικού ςταδύου. 

(13) Διϊθεςησ μϋςων ατομικόσ προςταςύασ. 

(14) Για επιςφαλό ϋξοδα πϊςησ φύςεωσ (π.χ. εξεύρεςησ χώρων γραφεύων και λοιπών 
εγκαταςτϊςεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτόςεωσ για μελϋτεσ που 
μπορεύ να προκύψουν κατϊ την πορεύα των εργαςιών, εκτεταμϋνεσ διαφωνύεσ και 
απαύτηςη ιςχυρόσ νομικόσ υποςτόριξησ, απαιτόςεισ για μϋτρα προςταςύασ από μη 
ληφθεύςεσ υπόψη ακραύεσ επιτόπου ςυνθόκεσ, κλοπϋσ μη καλυπτόμενεσ από 
αςφϊλιςη). 

(β)  Φρονικώσ ςυνηρτημϋνα ϋξοδα, δηλαδό εξαρτώμενα από τη χρονικό διϊρκεια τησ 

ςύμβαςησ, τα οπούα περιλαμβϊνουν τισ δαπϊνεσ: 

(1) Φρόςεωσ - λειτουργύασ των εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων και ευκολιών 
(περιλαμβϊνει τη χρόςη των εγκαταςτϊςεων και χώρων καθαρών ςύμφωνα με 
τισ προβλϋψεισ των εγκεκριμϋνων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προςωπικού γενικόσ επιςταςύασ και διούκηςησ του Αναδόχου και υπό την 
προώπόθεςη μόνιμησ και αποκλειςτικόσ απαςχόληςησ ςτο ϋργο (ςε περύπτωςη μη 
μόνιμησ και αποκλειςτικόσ απαςχόληςησ θα λαμβϊνεται υπόψη ο χρόνοσ 
απαςχόληςησ και η διαθεςιμότητα ςτο ϋργο). Ανηγμϋνεσ περιλαμβϊνονται και οι 
δαπϊνεσ για προβλεπόμενεσ νόμιμεσ αποζημιώςεισ. Σο επιςτημονικό προςωπικό 
και οι επιςτϊτεσ, με εξειδικευμϋνο αντικεύμενο (π.χ. χωματουργικϊ, τεχνικϊ, 
αςφαλτικϊ) δεν περιλαμβϊνονται. 

(3) Νομικόσ υποςτόριξησ  

(4) Εξωτερικών τεχνικών ςυμβούλων με ad hoc  μετϊκληςη 

(5) Για την εκτϋλεςη των καθηκόντων τησ παραπϊνω κατηγορύασ προςωπικού π.χ. 
χρόςη αυτοκινότων 

(6) Λειτουργύασ μηχανημϊτων γενικόσ χρόςησ π.χ. γερανού, οχόματα μεταφορϊσ 
προςωπικού  

(7) Μετρόςεων γενικών δεικτών και παραμϋτρων που προβλϋπονται ςτουσ 
εγκεκριμϋνουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ και λόψη μϋτρων για ςυμμόρφωςη προσ 
αυτούσ 

(8) υντόρηςησ του ϋργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Σόκοι κεφαλαύων κύνηςησ και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόςτοσ 

(10) Σο αναλογούν, ςε ςχϋςη με τη ςυμμετοχό του ςτον κύκλο εργαςιών τησ 
επιχεύρηςησ, κόςτοσ  ϋδρασ επιχεύρηςησ ό/και λειτουργύασ κοινοπραξύασ 

  Ο Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α) επύ των λογαριαςμών του Αναδόχου βαρύνει τον 

Κύριο του Έργου. 



   

  Εϊν προκύψει ανϊγκη εκτϋλεςησ εργαςιών που παρουςιϊζουν διαφορετικϊ 

χαρακτηριςτικϊ ϋναντι παρεμφερών προσ αυτϋσ εργαςιών που περιλαμβϊνονται ςτο 

παρόν Σιμολόγιο, αποδεκτϊ όμωσ ςύμφωνα με τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ, ό εργαςιών 

που επιμετρώνται διαφορετικϊ, οι εργαςύεσ αυτϋσ εύναι δυνατόν να αναχθούν ςε ϊρθρα 

του παρόντοσ Σιμολογύου με αναγωγό των μεγεθών τουσ ςύμφωνα με το ακόλουθο 

παρϊδειγμα: 

(1) Διϊτρητοι ςωλόνεσ ςτραγγιςτηρύων, αγωγού αποχϋτευςησ ομβρύων και 

ακαθϊρτων από ςκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαςτικό διϊμετρο DN χρηςιμοποιούμενου ςωλόνα διαφορετικό από τισ 

αναφερόμενεσ ςτα υποϊρθρα των αντιςτούχων ϊρθρων του παρόντοσ Σιμολογύου και 

για αντύςτοιχο υλικό καταςκευόσ, κατηγορύα αντοχόσ και μϋθοδο προςταςύασ, θα 

γύνεται αναγωγό του μόκουσ του χρηςιμοποιούμενου ςωλόνα ςε μόκοσ ςωλόνα τησ 

αμϋςωσ μικρότερησ ςτο παρόν Σιμολόγιο ονομαςτικόσ διαμϋτρου, με βϊςη το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαςτικό διϊμετροσ του χρηςιμοποιούμενου ςωλόνα 

   DM:  Η αμϋςωσ μικρότερη διϊμετροσ ςωλόνα που περιλαμβϊνεται ςτο 

παρόν Σιμολόγιο. 

Αν δεν υπϊρχει μικρότερη διϊμετροσ ωσ DM θα χρηςιμοποιεύται η αμϋςωσ μεγαλύτερη 

υπϊρχουςα διϊμετροσ. 

(2) Μόρφωςη αρμών με προκαταςκευαςμϋνεσ πλϊκεσ τύπου FLEXCELL ό αναλόγου 

Για πϊχοσ DN χρηςιμοποιούμενησ πλϊκασ μεγαλύτερο από το πϊχοσ τησ ςυμβατικόσ 

πλϊκασ του παρόντοσ τιμολογύου (12 mm), θα γύνεται αναγωγό τησ επιφϊνειασ τησ 

χρηςιμοποιούμενησ πλϊκασ ςε επιφϊνεια ςυμβατικόσ πλϊκασ πϊχουσ 12 mm, με βϊςη το 

λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Σο πϊχοσ τησ χρηςιμοποιούμενησ πλϊκασ ςε mm. 

(3) τεγϊνωςη αρμών με ταινύεσ τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλϊτοσ ΒN χρηςιμοποιούμενησ ταινύασ μεγαλύτερο από το πλϊτοσ τησ ςυμβατικόσ 

ταινύασ του παρόντοσ Σιμολογύου (240 mm), θα γύνεται αναγωγό του μόκουσ τησ 

χρηςιμοποιούμενησ ταινύασ ςε μόκοσ ςυμβατικό ταινύασ πλϊτουσ 240 mm, με βϊςη το 

λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Σο πλϊτοσ τησ χρηςιμοποιούμενησ ταινύασ ςε mm 

Παρεμφερόσ πρακτικό μπορεύ να ϋχει εφαρμογό και ςε ϊλλεσ περιπτώςεισ ϊρθρων του 

παρόντοσ Σιμολογύου. 

Όπου ςτα επιμϋρουσ ϊρθρα υπϊρχει αναφορϊ ςε ΕΣΕΠ των οπούων ϋχει αρθεύ με απόφαςη η 

υποχρεωτικό εφαρμογό, η ςχετικό αναφορϊ μπορεύ να αντιςτοιχύζεται με αναφορϊ ςε ΠΕΣΕΠ ό 

ϊλλο πρότυπο που θα περιλαμβϊνεται ςε ςχετικό πύνακα ςτουσ γενικούσ όρουσ του παρόντοσ. 

 



   

 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΕΠΙΜΕΣΡΗΗ ΣΨΝ ΕΡΓΑΙΨΝ ΣΟΤ 
ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

2.1.1 Η επιμϋτρηςη των εργαςιών γύνεται εύτε βϊςει των ςχεδύων των 
εγκεκριμϋνων μελετών εύτε βϊςει μετρόςεων και των ςυνταςςόμενων βϊςει 
αυτών επιμετρητικών ςχεδύων και πινϊκων, λαμβανομϋνων υπόψη των 
ϋγγραφων εντολών τησ Τπηρεςύασ και των εκϊςτοτε οριζομϋνων ανοχών. 

2.1.2 Η Τπηρεςύα δικαιούται να ελϋγξει το ςύνολο ό μϋροσ του Έργου, κατϊ την 
κρύςη τησ, προκειμϋνου να επιβεβαιώςει την ορθότητα των επιμετρητικών 
ςτοιχεύων που υποβϊλει ο Ανϊδοχοσ. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται με δικό του 
δαπϊνη να διαθϋςει τον απαιτούμενο εξοπλιςμό και προςωπικό για την 
υποςτόριξη τησ Τπηρεςύασ ςτην διεξαγωγό του εν λόγω ελϋγχου. 

2.1.3 Η πληρωμό των εργαςιών γύνεται βϊςει τησ πραγματικόσ ποςότητασ κϊθε 
εργαςύασ, επιμετρούμενησ ωσ ανωτϋρω με κατϊλληλη μονϊδα μϋτρηςησ, επύ 
την τιμό μονϊδασ τησ εργαςύασ, όπωσ αυτό καθορύζεται ςτο παρόν 
Περιγραφικό Σιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κϊθε εργαςύα, ο τρόποσ και η μονϊδα επιμϋτρηςησ, καθώσ και 
ο τρόποσ πληρωμόσ καθορύζονται ςτισ αντύςτοιχεσ παραγρϊφουσ των 
παρακϊτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επύ μϋρουσ εργαςιών του παρόντοσ 
Σιμολογύου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ϋνόσ επιμϋρουσ ϊρθρου του παρόντοσ Σιμολογύου, που 
αναφϋρεται ςε μια τιμό μονϊδασ, ορύζει ότι η εν λόγω τιμό αποτελεύ πλόρη 
αποζημύωςη για την ολοκλόρωςη των εργαςιών του ςυγκεκριμϋνου ϊρθρου, 
τότε οι ύδιεσ επιμϋρουσ εργαςύεσ δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται 
ςτο πλαύςιο ϊλλου ϊρθρου που περιλαμβϊνεται ςτο Σιμολόγιο. 

2.1.6 τη περύπτωςη οποιαςδόποτε διαφωνύασ με τον ςυνοπτικό πύνακα τιμών, 
υπεριςχύουν οι όροι του παρόντοσ. 

 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΦΨΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ  

 

Κατϊταξη εδαφών ωσ προσ την εκςκαψιμότητα 

 

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

 Ωο "γαίεο θαη εκίβξαρνο"ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή 
ακκνραιηθψδε πιηθά, θαζψο θαη κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο 
ηζηκελησκέλα (cemented) ακκνράιηθα, ν καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή 
απνζαζξσκέλνο βξάρνο, θαη γεληθά ηα εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ 



   

απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα (εθζθαθείο ή πξνσζεηέο), 
ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

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

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

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ  

Σα θπξηφηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη (ελδεηθηηθά θαη 
φρη πεξηνξηζηηθά) λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδψζεη ηνπνζεηεκέλα θαη έηνηκα 
πξνο ιεηηνπξγία είλαη ηα αθφινπζα: 

Υειπολαβέρ 

- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο 
αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ) κε ελζσκαησκέλν εηδηθφ 
ζχζηεκα θιεηδψκαηνο θαη έλδεημε θαηάιεςεο (πξάζηλν-θφθθηλν), φπνπ 
απαηηείηαη. 

- Πιήξεο δεχγνο ρεηξνιαβψλ γηα ζηξεπηά μχιηλα ζπξφθπιια (κέζα-έμσ) κε ηηο 
αλάινγεο εηδηθέο πιάθεο ζηεξέσζεο (κέζα-έμσ), κε κεραληζκφ ξχζκηζεο 
ρεηξνιαβψλ θαη ελζσκαησκέλε νπή γηα θχιηλδξν θιεηδαξηάο αζθαιείαο. 

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

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

Κλειδαπιέρ - διαηάξειρ αζθάλιζηρ 

- Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο 

- Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο  

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

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

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

Μησανιζμοί λειηοςπγίαρ και επαναθοπάρ θςπών 

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

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο ππξαζθάιεηαο. 



   

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

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

- Αλαζηνιείο (stoppers) 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ 

- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ 

- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ 

- Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι 

- χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο 

- Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα) 

- Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ 

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

- Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ 

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

Η προμόθεια των παραπϊνω ειδών κιγκαλερύασ, θα γύνει απολογιςτικϊ, και ςύμφωνα 

με τισ διαδικαςύεσ πού προβλϋπονται από τισ κεύμενεσ "περύ Δημοςύων 

Εργων"διατϊξεισ, εκτόσ εϊν αναφϋρεται διαφορετικϊ ςτα οικεύα ϊρθρα του παρόντοσ 

Σιμολογύου, η δε τοποθϋτηςη περιλαμβϊνεται ςτην τιμό του κϊθε εύδουσ κουφώματοσ. 

 

2.2.3. ΦΡΨΜΑΣΙΜΟΙ  

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηψλ ή ζε 
κέηξα κήθνπο (m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο 
πεξαησκέλσλ, αλά είδνο ρξσκαηηζκνχ. Απφ ηηο επηκεηξνχκελεο επηθάλεηεο 
αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή θελφ θαη απφ ηα γξακκηθά ζηνηρεία θάζε αζπλέρεηα 
πνπ δελ ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε άιιν είδνο ρξσκαηηζκνχ.  

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

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

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

Οι τιμϋσ μονϊδοσ όλων των κατηγοριών χρωματιςμών του παρόντοσ τιμολογύου 

αναφϋρονται ςε πραγματικό χρωματιζόμενη επιφϊνεια και ςε ύψοσ από το δϊπεδο 

εργαςύασ μϋχρι 5,0 m. Οι τιμϋσ για χρωματιςμούσ που εκτελούνται ςε ύψοσ 

μεγαλύτερο, καθορύζονται ςε αντύςτοιχα ϊρθρα του παρόντοσ τιμολογύου, τα οπούα 

ϋχουν εφαρμογό όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτϋρωσ η δαπϊνη των ικριωμϊτων.  



   

ε όλεσ τισ τιμϋσ εργαςιών χρωματιςμών περιλαμβϊνονται οι αναμύξεισ των 

χρωμϊτων, οι δοκιμαςτικϋσ βαφϋσ για ϋγκριςη των χρωμϊτων από την Επύβλεψη, τα 

κινητϊ ικριώματα τα οπούα θα καταςκευϊζονται ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τισ 

ιςχύουςεσ διατϊξεισ περύ αςφαλεύασ του αςχολούμενου ςτισ οικοδομικϋσ εργαςύεσ 

εργατοτεχνικού προςωπικού, και η εργαςύα αφαιρϋςεωσ και επανατοποθετόςεωσ 

ςτοιχεύων (π.χ. ςτοιχεύων κουφωμϊτων κλπ) ςτισ περιπτώςεισ που αυτό απαιτεύται ό 

επιβϊλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οπούα χρωματύζονται εξ 

ολοκλόρου, η επιμετρούμενη επιφϊνεια των χρωματιςμών υπολογύζεται ωσ το 

γινόμενο τησ απλόσ ςυμβατικόσ επιφϊνειασ καταςκευαζόμενου κουφώματοσ (βϊςει 

των εξωτερικών διαςτϊςεων του τετρϊξυλου ό τρύξυλου) ό τησ καταλαμβανόμενησ 

από μεταλλικό θύρα ό κιγκλύδωμα πλόρουσ, απλόσ επιφϊνειασ, επύ ςυμβατικό 

ςυντελεςτό ο οπούοσ ορύζεται παρακϊτω: 

 

α/

α 
ΔΙΓΟ 

ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

1. Θύρεσ ταμπλαδωτϋσ ό πρεςςαριςτϋσ πλόρεισ ό με 

υαλοπύνακεσ οι οπούοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% 

του ύψουσ κϊςςασ θύρασ. 

α) με κϊςα καδρόνι (ό 1/4 πλύνθου) 

β) με κϊςα επύ δρομικού τούχου 

γ) με κϊςα επύ μπατικού τούχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Ταλόθυρεσ ταμπλαδωτϋσ ό πρεςςαριςτϋσ 

με υαλοπύνακεσ που καλύπτουν περιςςότερο από το 

50% του ύψουσ κϊςςασ θύρασ. 

α) με κϊςςα καδρόνι (ό 1/4 πλύνθου) 

β) με κϊςςα επύ δρομικού τούχου 

γ) με κϊςςα επύ μπατικού τούχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Ταλοςτϊςια : 

α) με κϊςςα καδρόνι (ό 1/4 πλύνθου) 

β) με κϊςςα επύ δρομικού τούχου 

 

1,00 

1,40 



   

α/

α 
ΔΙΓΟ 

ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

γ) με κϊςςα επύ μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) ςιδερϋνια 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παρϊθυρα με εξώφυλλα οιουδόποτε τύπου (χωρικού, 

γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 

3,70 

5. Ρολλϊ ξύλινα, πλαύςιο και πόχεισ βϊςει των εξωτερικών 

διαςτϊςεων ςιδηρού πλαιςύου 

 

2,60 

6. ιδερϋνιεσ θύρεσ : 

α) με μύαν πλόρη επϋνδυςη με λαμαρύνα 

β) με επϋνδυςη με λαμαρύνα και ςτισ δύο πλευρϋσ 

γ) χωρύσ επϋνδύςη με λαμαρύνα (ό μόνον με ποδιϊ) 

δ) με κινητϊ υαλοςτϊςύα, κατϊ τα λοιπϊ ωσ γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετϊςματα ςιδηρϊ : 

α) ρολλϊ από χαλυβδολαμαρύνα 

β) ρολλϊ από ςιδηρόπλεγμα 

γ) πτυςςόμενα (φυςαρμόνικασ) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ό ςιδηρϊ : 

α) απλού ό ςυνθϋτου ςχεδύου 

β) πολυςυνθϋτου ςχεδύου 

 

1,00 

1,50 

9. Θερμαντικϊ ςώματα : 

Πραγματικό χρωματιζομϋνη επιφϊνεια βϊςει των 

Πινϊκων ςυντελεςτών των εργοςταςύων καταςκευόσ 

των θερμαντικών ςωμϊτων 

 

 

 



   

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

 Σα αναφερόμενα ςτην ςυνϋχεια ςτοιχεύα προελεύςεωσ, ςκληρότητασ και 
χρώματοσ μαρμϊρων εύναι ενδεικτικϊ κϊποιων από τισ πιο διαδεδομϋνεσ 
ποικιλύεσ που παρϊγονται. Αυτό ςε καμμιϊ περύπτωςη δεν ςημαύνει ότι τα 
κοιτϊςματα μαρμϊρου των διαφόρων περιοχών εύναι ομοιόμορφα ωσ 
προσ το χρώμα, την ςκληρότητα και τισ λοιπϋσ ιδιότητεσ. Άλλωςτε και οι 
τιμϋσ διϊθεςησ των μαρμϊρων κϊθε περιοχόσ διαφοροποιούνται και 
μϊλιςτα ςημαντικϊ, ανϊλογα με τα χαρακτηριςτικϊ τουσ. 

Για τον λόγο αυτό τα ϊρθρα των διαφόρων εργαςιών επύςτρωςησ με 

μϊρμαρα των ΝΕΣ ΟΙΚ περιλαμβϊνουν ιδιαιτϋρωσ τιμό "φατούρασ" που 

επιςημαύνεται με διπλό αςτερύςκο. 

 Οι τιμϋσ για την πλόρη εργαςύα αναφϋρονται ςε μϊρμαρο προϋλευςησ 
Βϋροιασ, λευκό, εξαιρετικόσ ποιότητοσ (extra), ςκληρό ό μαλακό κατϊ 
περύπτωςη, και εύναι ευνόητο ότι εύναι απλώσ ενδεικτικϋσ για επιςτρώςεισ 
με μϊρμαρο μϋςων ποιοτικών χαρακτηριςτικών. 

 Ο Μελετητόσ αφού επιλϋξει τα χαρακτηριςτικϊ του μαρμϊρου που θα 
χρηςιμοποιόςει ςτο ϋργο (λ.χ. χρώμα, υφό, ςκληρότητα, διαθεςιμότητα 
ςτην περιοχό του ϋργου), πρϋπει να κϊνει ϋρευνα αγορϊσ, να διαπιςτώςει 
την τιμό διϊθεςησ του ςυγκεκριμϋνου τύπου μαρμϊρου και ς' αυτόν να 
προςθϋςει την τιμό "φατούρασ" που προβλϋπεται ςτο ΝΕΣ ΟΙΚ.  
Παρϊλληλα θα πρϋπει να επϋμβει ςτην περιγραφό του ϊρθρου και να 
ειςϊγει εκεύ τα επιθυμητϊ χαρακτηριςτικϊ του μαρμϊρου. 

Επειδό οι τιμϋσ των μαρμϊρων διαφϋρουν ςημαντικϊ, εύναι ςκόπμο η 

επιλογό του τύπου να γύνεται ςε ςυνεννόηςη με την Δ/νουςα την Μελϋτη 

Τπηρεςύα. 

 Επιςημαύνεται ότι τα μϊρμαρα πρϋπει να πληρούν τισ απαιτόςεισ των 
Ευρωπαώκών Προτύπων ΕΛΟΣ EN 12058: Natural stone flooring and stair - 
Προώόντα από φυςικούσ λύθουσ - Πλϊκεσ για δϊπεδα και ςκϊλεσ - 
Απαιτόςεισ και ΕΛΟΣ EN 1469: Natural stone cladding - Προώόντα από 
φυςικούσ λύθουσ - Πλϊκεσ για επενδύςεισ -  Απαιτόςεισ και να φϋρουν 
ςόμανςη CE, ςύμφωνα με την ΚΤΑ 10976/244,  ΥΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 

ΜΑΛΑΚΑ : ςυνηθιςμϋνησ φθορϊσ και εύκολησ κατεργαςύασ 

 

1 Πεντϋλησ Λευκό 

2 Κοκκιναρϊ Σεφρόν 

3 Κοζϊνησ Λευκό 

4 Αγ. Μαρύνασ Λευκό ςυνεφώδεσ 

5 Καπανδριτύου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρύ 



   

7 Νϊξου Λευκό 

8 Αλιβερύου Σεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαραθώνα Σεφρόχρουν – μελανό 

10 Βϋροιασ Λευκό 

11 Θϊςου Λευκό 

12 Πηλύου Λευκό 

 

 

 

 

 

 

ΚΛΗΡΑ: ςυνηθιςμϋνησ φθορϊσ και δύςκολησ κατεργαςύασ 

 

1 Ερϋτριασ Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραώνησ Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραώνησ Θηβών Κύτρινο 

5 Δομβραώνησ Θηβών Ερυθρό 

6 τύρων Πρϊςινο 

7 Λϊριςασ Πρϊςινο 

8 Ιωαννύνων Μπεζ 

9 Υαρςϊλων Γκρι 

10 Ύδρασ Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύςου Φιονόλευκο 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΩ ΚΛΗΡΑ: μϋτριασ φθορϊσ και δύςκολησ κατεργαςύασ  

 



   

1 Ιωαννύνων Ροδόχρουν 

2 Φύου Σεφρό 

3 Φύου Κύτρινο 

4 Σόνου Πρϊςινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγύου Πϋτρου Μαύρο 

7 Βυτύνασ Μαύρο 

8 Μϊνησ Ερυθρό 

9 Ναυπλύου Ερυθρό 

10 Ναυπλύου Κύτρινο 

11 Μυτιλόνησ Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Σρύπολησ Γκρι με λευκϋσ φϋτεσ 

13 αλαμύνασ Γκρι ό πολύχρωμο 

14 Αρϊχωβασ καφϋ 

 

 ε όλεσ τισ τιμϋσ των μαρμαροςτρώςεων, περιλαμβϊνεται και η ςτύλβωςη 
αυτών (νερόλουςτρο) 

 Σο κονύαμα δόμηςησ των μαρμαροςτρώςεων, καταςκευϊζεται με λευκό 
τςιμϋντο. 

 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΤΗ ΣΟΙΦΨΝ ΚΑΙ ΧΕΤΔΟΡΟΥΨΝ. 

 

Οι εργαςύεσ καταςκευόσ μεταλλικών ςκελετών (εκτόσ αλουμινύου) τούχων 

και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα ϊρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργαςύεσ καταςκευόσ επύπεδησ επιφϊνειασ γυψοςανύδων 

τοιχοπετϊςματοσ ςε ϋτοιμο ςκελετό τιμολογεύται με το ϊρθρο 78.05. 

Οι εργαςύεσ καταςκευόσ καμπύλων τοιχοπεταςμϊτων αποζημιώνονται 

επιπλϋον και με την πρόςθετη τιμό του ϊρθρου 78.12. 

Οι εργαςύεσ τοποθϋτηςησ γυψοςανύδων επύπεδησ ψευδοροφόσ ςε ϋτοιμο 

ςκελετό αποζημιώνονται, μαζύ με τισ εργαςύεσ αλλουμινύου, με το ϊρθρο 

78.34 και ςτην περύπτωςη μη επύπεδησ με το ϊρθρο 78.35. την περύπτωςη 

χρόςησ γυψοςανύδασ διαφορετικού πϊχουσ από το προβλεπόμενο ςτα 

παραπϊνω ϊρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμϋσ προςαρμόζονται αναλογικϊ με τισ 

τιμϋσ του ϊρθρου 61.30. 



   

 ε περύπτωςη τοποθϋτηςησ και ορυκτοβϊμβακα, η αποζημύωςό του 

τιμολογεύται με το ϊρθρο 79.55. 

 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

 

Α.  Οι τιμέσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου που φέρουν την ςήμανςη [*] 

παραπλέυρωσ τησ αναγραφόμενησ τιμήσ ςε ΕΤΡΩ δεν ςυμπεριλαμβάνουν την 

δαπάνη τησ καθαρήσ μεταφοράσ των, κατά περίπτωςη, υλικών ή προΰόντων. 

 

 Η Δεκοπραηούζα Αρτή ζα προζζέηεη ζηης ηηκές ασηές ηελ δαπάλε ηοσ 
κεηαθορηθού έργοσ, κε βάζε ηα ζηοητεία ηες κειέηες θαη ηης ζσλζήθες εθηέιεζες 
ηοσ έργοσ. 

 

 Γηα ηολ προζδηορηζκό ηες ως άλω δαπάλες ηοσ κεηαθορηθού έργοσ 
θαζορίδοληαη οη αθόιοσζες ηηκές κολάδας ζε €/m

3
.km 

 

ε αςτικϋσ περιοχϋσ   

 - απόςταςη < 5 km 0,28   

 - απόςταςη ≥ 5 km 0,21   

Εκτόσ πόλεωσ   

 · οδοί καλήσ βατότητασ   

 - απόςταςη < 5 km 0,20   

 - απόςταςη ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακήσ βατότητασ   

 - απόςταςη < 5 km 0,25   

 - απόςταςη ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακέσ οδοί   

 - απόςταςη < 3 km 0,22   

 - απόςταςη ≥ 3 km 0,20   

Πρόςθετη τιμό για παρατεταμϋνη αναμονό 

φορτοεκφόρτωςησ (αςφαλτικϊ, εκςκαφϋσ 

θεμελύων και χανδϊκων, μικρόσ κλύμακασ 

εκςκαφϋσ) 

0,03 

 
 

Oι τιμέσ αυτέσ έχουν εφαρμογή ςτον προςδιοριςμό τησ τιμήσ του αςτερίςκου [*] 

των άρθρων του παρόντοσ τιμολογίου των οποίων οι εργαςίεσ επιμετρώνται ςε 



   

κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται ςε έκαςτο άρθρο.  

 

ε καμμία περίπτωςη δεν εφαρμόζεται ςυντελεςτήσ επιπλήςματοσ ή 

οποιαδήποτε άλλη προςαύξηςη και ο υπολογιςμόσ γίνεται με βάςη τα 

επιμετρούμενα m3 κάθε εργαςίασ, όπωσ καθορίζεται ςτο αντίςτοιχο άρθρο. 

 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπωσ προςδιορίζεται ςτο παρόν τιμολόγιο 

(ΝΕΣ ΟΙΚ), προςτίθεται ςτην τιμή βάςεωσ των άρθρων που επιςημαίνονται με [*], 

και αναθεωρείται με βάςη τον εκάςτοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρηςησ (δεν 

προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηςη του μεταφορικού έργου). 

 

Β. τισ τιμέσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου που φέρουν την ςήμανςη [**] 

παρατίθεται η τιμή που αναλογεί ςτην καθαρή εργαςία (φατούρα) και τα 

βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριςτικά των 

κυρίων ενςωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται ςτο 

Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούςα Αρχή θα προςαρμόζει ανάλογα τισ τιμέσ 

εφαρμογήσ (περιπτώςεισ ξυλείασ, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων διαφόρων 

κατηγοριών και ποιοτήτων). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ΟΜΑΓΑ Α: OIKOΓΟMIKA 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-1   10.01 Φνξηνεθθφξησζε πιηθψλ επί απηνθηλήηνπ ή ζε δψα.   

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-1101 

Φνξηνεθθφξησζε πεηξσδψλ πιηθψλ θαη παξεκθεξψλ, δειαδή αξγψλ ιίζσλ 

γεληθά, ζθχξσλ, ραιίθσλ, άκκνπ, ακκνραιίθνπ, αζβέζηνπ ζε βψινπο, ζεξατθήο 

γεο, θίζζεξεο θαη ζθσξηψλ, επί νπνηνπδήπνηε ηξνρνθφξνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ ή 

δψνπ. 

Σηκή αλά ηφλν (ton) 

10.01.01 Φνξηνεθθφξησζε κε ηα ρέξηα 

ΔΤΡΩ  Γεκαηπία και πενήνηα λεπηά (13,50)  

 

 

 
ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-2   10.07 Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην  
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-1136 
 

Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο. 
 

Σηκή αλά ηνλνρηιηφκεηξν (ton.km) 
 
                                             10.07.01  δηα κέζνπ νδψλ θαιήο βαηφηεηαο 

 
Δπί νδνχ επηηξέπνπζαο ηαρχηεηα άλσ ησλ 40 km/h 
 
ΔΤΡΩ  Μηδέν και ηπιάνηα πένηε λεπηά (0.35)  
 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-3  Απθπο 10.19 Απνθαηάζηαζε ηνπηθψλ βιαβψλ ζηνηρείσλ απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νθεηινκέλσλ ζηελ δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ 
κε ρξήζε επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ θαη αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6370 
       
Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπηθψλ βιαβψλ ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 
νθεηινκέλσλ ζηελ δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ ιφγσ ελαλζξάθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
ή δηείζδπζεο ρισξηφλησλ, νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δηφγθσζε ηνπ νπιηζκνχ 
θαη ηελ απνιέπηζε ή απνθινίσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο.  
 
Δθαξκνγή ησλ Αξρψλ θαη ησλ Μεζφδσλ Απνθαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 
ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1504, κε ρξήζε πξντφλησλ πνπ θέξνπλ  ζήκαλζε CE, 



   

ρεκηθψο ζπκβαηψλ κεηαμχ ηνπο, εγθεθξηκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία, κεηά απφ 
ηεθκεξησκέλε κε ηερληθά ζηνηρεία πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ.  
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ 
(πξναλακεκηγκέλσλ ηλνπιηζκέλσλ επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ θαηεγνξίαο R3 ή 
R4 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-3 γηα εθαξκνγή κε ην ρέξη, βειηησηηθψλ πξφζθπζεο, 
αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-7, πιηθψλ πξνζηαηεπηηθήο 
επάιεηςεο πςειήο δηαπλνήο θιπ), ζε ζθξαγηζκέλεο ζπζθεπαζίεο πνπ ζα 
αλαγξάθνπλ ηνλ ηχπν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε 
CE 

 ε ρξήζε ηθξησκάησλ γηα ηελ πξνζπέιαζε ζηηο ζέζεηο ησλ επεκβάζεσλ 

 ε ηνπηθή αθαίξεζε ηνπ ζαζξνχ ζθπξνδέκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο επέκβαζεο κε 
ρξήζε εξγαιείσλ πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιείσλ ή θαη εξγαιείσλ ρεηξφο, 
κέρξη ηελ πιήξε απνθάιπςε ησλ ξάβδσλ ηνπ δηαβξσκέλνπ νπιηζκνχ.  

 ν επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ ξάβδσλ ηνπ νπιηζκνχ κε ζπξκαηφβνπξηζα 

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

 ε παξαζθεπή θαη εθαξκνγή ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαηνκήο ηνπ ζηνηρείνπ 
ζθπξνδέκαηνο ζηελ αξρηθή ηεο   

 ε ηειηθή εμνκάιπλζε ηεο επηθαλείαο κεηά ηελ ζθιεξπλζε ηνπ επηζθεπαζηηθνχ 
θνληάκαηνο θαη ε εθαξκνγή πξνζηαηεπηηθήο επίζηξσζεο πςειήο δηαπλνήο, 
ζηινμαληθήο βάζεσο, κε ξνιιφ ή πηλέιιν. 

 
ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηεο επηθαλείαο επέκβαζεο δελ πεξηιακβάλεηαη ηπρφλ 
απαηηνχκελε πδξνβνιή, ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηάηηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
Σηκνινγίνπ. 
 
Δπηκέηξεζε κε βάζε ηελ επηθάλεηα απνθαηάζηαζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 
πιάηνο θαη ην χςνο ηεο επέκβαζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε 
(νξζνγσληζκέλε επηθάλεηα). 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επηθάλεηα ησλ επεκβάζεσλ ζα δηεπξχλεηαη ζηελ απαηηνχκελε 
έθηαζε, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, εάλ θαηά ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ 
δηαπηζησζεί φηη ε δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ  έρεη πξνρσξήζεη πέξαλ ηεο αξρηθψο 
πξνβιεθζείζαο έθηαζεο. 
 
Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ην παξφλ άξζξν δελ έρεη εθαξκνγή ζε εθηεηακέλεο βιάβεο 
θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα  
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) εξγαζίαο πιήξσο πεξαησκέλεο 
 
ΔΤΡΩ :   Πενήνηα ηπία και εξήνηα λεπηά (53,60) 
 
 
 



   

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-4  Απθπο 10.23 Πιήξσζε ξσγκψλ θαηαζθεπψλ απφ 

ζθπξφδεκα κηθξνχ εχξνπο (0,3 - 3,00 mm) κε εηζπίεζε 

επνμεηδηθήο ξεηίλεο  

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6370       

Δπηζθεπή ξεγκαησκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα κε εηζπίεζε 

επνμεηδηθήο ξεηίλεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-01-07-01 "Πιήξσζε 

ξσγκψλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο κηθξνχ εχξνπο". 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο επνμεηδηθήο ξεηίλεο θαη φισλ ησλ ινηπψλ 
κηθξνυιηθψλ θαη αλαισζίκσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

 ε πξνεηνηκαζία ηεο ξεηίλεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηνχ 

 ε απνκάθξπλζε ζθφλεο θαη ηεκαρηδίσλ ζαζξψλ πιηθψλ απφ ηηο ξσγκέο, κε 
ρξήζε πεπηεζκέλνπ αέξα θαη ζπξκαηφβνπξηζαο 

 ε ηνπνζέηεζε ζηνκίσλ εηζπίεζεο ηεο ξεηίλεο  αλά αλαπνζηάζεηο (αλάινγα κε ην 
ημψδεο ηεο ξεηίλεο) θαη ε ζηεξέσζή ηνπο  κε επνμεηδηθή πάζηα  

 ε εηζπίεζε ηεο επνμεηδηθήο ξεηίλεο απφ ηα θάησ ζηφκηα πξνο ηα άλσ 

 ε αθαίξεζε ησλ ζσιελίζθσλ θαη ην ηξίςηκν ηεο επηθαλεία ηνπ ζηνηρείνπ απφ 
ζθπξφδεκα γηα ηελ αθαίξεζε ηεο επνμεηδηθήο πάζηαο  

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν επηζθεπαδφκελεο ξσγκήο (κκ).       

ΔΤΡΩ :   Δίκοζι και εξήνηα λεπηά (20,60) 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-5  ΑΡΘΡΟ 22.23 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2252) 

ΚΑΘΑΙΡΔΗ ΔΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ 

Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ (αζβεζηνθνληακάησλ, αζβεζηνηζηκεληνθνληακάησλ, 

καξκαξνθνληακάησλ, αζβεζηνηζηκεληνκαξκαξνθνληακάησλ, ηζηκεληνθνληακάησλ θαη 

ζεξατθνθνληακάησλ), νπνηνπδήπνηε πάρνπο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην 

έδαθνο εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ θαη ε ζπζζψξεπζε 

ησλ πξντφλησλ πξνο θφξησζε. (ηππηθφο φγθνο αρξήζησλ 0,03 m3/m2), ζχκθσλα 

κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 14-02-01-01 "Καζαίξεζε επηρξηζκάησλ ηνηρνπνηίαο". 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο.  

ΔΤΡΩ :   Πένηε και εξήνηα λεπηά (5,60) 



   

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-6  

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-7735) 

Αθαίξεζε πιήξεο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ παιαηψλ ρξσκάησλ, νησλδήπνηε ρξσκα-

ηηζκέλσλ επηθαλεηψλ, ηνίρσλ θαη νξνθψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ νησλδήπνηε πξνεμν-

ρψλ, εηο νηνλδήπνηε χςνο απφ ηνπ δαπέδνπ εξγαζίαο, δη’ απνκαθξχλζεσο απηψλ κε 

νπνηνδήπνηε κεραληθφ ή ρεηξσλαθηηθφ κέζν (ζβνπξάθη, ζπάηνπια, πδξνβνιή, 

δηαβξσηηθφ, ακκνβνιή, παιφραξην, ζπξκάηηλε βνχξηζα θ.ιπ.) κεηά πιήξνπο θαζαη-

ξέζεσο νπνησλδήπνηε ππνζηξσκάησλ βάζεο ησλ ρξσκαηηζκψλ, κέρξηο απνθα-

ιχςεσο πγηνχο ηειηθήο επηθαλείαο ηνίρσλ θαη νξνθψλ, κεηά απφ θαηάιιειν έιεγρν 

ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ παιαηψλ επηρξηζκάησλ θαη ρξσκαηηζκψλ θαη κεηά ηεο 

απαηηνχκελεο πξνπαξαζθεπήο (θαζαξηζκφο, ζηνθάξηζκα, ζηαζεξνπνίεζε ππνβά-

ζξνπ, ζπαηνπιάξηζκα γηα εμνκάιπλζε κε θαηάιιειν πιηθφ, ζθξάγηζε νπψλ ζην 

ζνβά), πξνο επίηεπμε απφιπηα ιείαο ηειηθήο επηθαλείαο, δειαδή: πιηθά, κηθξνυιηθά, 

ηθξηψκαηα θαη εξγαζία πιήξνπο αθαίξεζεο ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ, ππνζηξσκάησλ 

θ.ιπ., πξνεηνηκαζίαο θαη ειέγρνπ ησλ επηθαλεηψλ, θαζαξηζκφο θαη ζηαζεξνπνίεζε 

απηψλ, ζηνθάξηζκα θαη ζπαηνπιάξηζκα ζχκθσλα θαη κε η' αλαγξαθφκελα ζηελ 

Σερληθή Πεξηγξαθή θαη κεηαθνξά ζε ρψξνπο επηηξεπφκελνπο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο 

ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη αλ βξίζθνληαη απηνί απφ ην ζεκείν.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο :  

ΔΤΡΩ: Σέζζεπα και μηδέν λεπηά (4,00) 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-7  

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-7121) 

Δπηρξίζκαηα ζηεγαλνπνηεηηθά, πάλσ ζε πγηείο επηθάλεηεο ηνίρσλ ή νξνθψλ (απ' 

φπνπ έρνπλ θαζαηξεζεί παιαηά θζαξκέλα επηρξίζκαηα) ζε ηξεηο δηαζηξψζεηο, ζε 

νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ηνπ εδάθνπο, εηο χςνο δε απφ ηνπ δαπέδνπ εξγαζίαο 

κέρξη 4,00 m, κεηά ηεο θαηαιιήινπ πξνεηνηκαζίαο θαη ζεξαπείαο ησλ αηειεηψλ ηνπ 

βαζηθνχ ππνβάζξνπ, κεηά πιήξνπο θαζαξηζκνχ ηεο επηθαλείαο, κε πξψηε 

δηάζηξσζε απνηεινχκελε απφ επάιεηςε ηζηκεληνεηδνχο ζηεγαλσηηθνχ πιηθνχ, 



   

θαηάιιεινπ γηα ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο πδξνζηαηηθέο πηέζεηο, ε δεχηεξε ζηξψζε 

απνηεινχκελε απφ πεηαρηφ ηζηκεληνθνλίακα κε πξνζζήθε βειηησηηθήο ξεηίλεο θαη ε 

ηξίηε ζηξψζε απνηεινχκελε απφ ζηεγαλφ ζνβά (επίρξηζκα) κε πξφζκηθην κάδεο. 

 Η αλσηέξσ εθαξκνγή ησλ ηξηψλ δηαζηξψζεσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ησλ πιηθψλ θαη η' αλαγξαθφκελα ζηελ 

Σερληθή Πεξηγξαθή, ήηνη πιηθά, κηθξνυιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνεηνηκαζίαο, θαζαξηζκνχ επηθαλεηψλ θαη 

επεμεξγαζίαο λέσλ επηθαλεηψλ, ψζηε νη ελψζεηο λα είλαη αθαλείο. Σα αλσηέξσ 

ζπκπιεξψλνληαη θαη κε η' αλαθεξφκελα ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή. 

(1 m2 πξαγκαηηθήο θαιππηφκελεο επηθάλεηαο) 

Σηκή ελφο m2 

ΔΤΡΩ: Γέκα επηά και μηδέν λεπηά (17,00) 

 

 

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-8 (71.71) 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-7171) 

Πξνζαχμεζε ηηκήο επηρξηζκάησλ ιφγσ χςνπο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο 

Πξνζαχμεζε ηηκήο επηρξηζκάησλ, αλά 2,00 m ή θιάζκα απηψλ πξνζζέηνπ χςνπο 

πέξαλ ησλ 4.00 m χςνπο απφ ην θαηά πεξίπησζε δάπεδν εξγαζίαο (π.ρ. έδαθνο, 

πεδνδξφκην, εμψζηε). 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΔΤΡΩ: Μηδέν και εξήνηα οκηώ λεπηά (0,68) 

 

 

 

 



   

 

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-9   

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-7785) 

Αλαθαίληζε νησλδήπνηε επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε αθξπιηθφ, αδηάβξνρν, 

πιελφκελν ρξψκα, ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 5,0 m, ζαηηλέ, ειαζηηθνχ, 

απηνθαζαξηδφκελνπ, πδξαηκνπεξαηνχ, εηο δχν δηαζηξψζεηο κεηά θαηαιιήινπ 

πξνεηνηκαζίαο θαη πξνεπαιείςεσο, ήηνη: ηξίςηκν ηεο επηθαλείαο ησλ επηρξηζκάησλ 

θαη θαζαξηζκφο ηαχηεο, δνθηκέο αληνρήο παιαηψλ επηρξηζκάησλ θαη ρξσκαηηζκψλ, 

πξνεπάιεηςε επί λέσλ επηρξηζκάησλ, κε κηα ζηξψζε απφ ην ίδην αθξπιηθφ ρξψκα 

αξαησκέλν κεζ' χδαηνο ζε αλαινγία 1:1 κε βνχξηζα ή πηλέιν ππνρξεσηηθά, 

πξνεπάιεηςε επί παιαηψλ επηρξηζκάησλ κε θαηάιιειν αζηάξη γηα ην παξαπάλσ 

αθξπιηθφ ρξψκα ζε κία ζηξψζε, ππνρξεσηηθά κε βνχξηζα ή πηλέιν, πξψηε ζηξψζε 

δη αθξπιηθνχ ρξψκαηνο αξαησκέλνπ κεζ' χδαηνο ζε αλαινγία 5% (50 gr χδαηνο αλά 

kg αθξπιηθνχ ρξψκαηνο) δηα θπιίλδξνπ (ξνινχ), δεχηεξε ζηξψζε δη αθξπιηθνχ 

ρξψκαηνο, άλεπ αξαηψζεσο δηα θπιίλδξνπ (ξνινχ) κε αλάκεημε εηδηθήο αθξπιηθήο 

πάζηαο κε ην αλσηέξσ πιηθφ, φπνπ απαηηεζνχλ αλάγιπθνη ρξσκαηηζκνί, ζχκθσλα 

θαη κε ηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ήηνη: πιηθά, κηθξνυιηθά, ηθξηψκαηα θαη πιήξεο εξγαζία 

ειέγρνπ επηθαλείαο, θαζαξηζκνχ, ςηινζηνθαξίζκαηνο, πξνεηνηκαζίαο θαη 

ρξσκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πιηθνχ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΔΤΡΩ Γεκαηπία και μηδέν λεπηά (13,00) 

 

 
ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-10  77.99  Πξνζαχμεζε ηηκήο ρξσκαηηζκψλ πάζεο θχζεσο ιφγσ 

πξνζζέηνπ χςνπο 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7797  

Πξνζαχμεζε ηηκήο ρξσκαηηζκψλ πάζεο θχζεσο αλά 2,00 m ή θιάζκα 
απηψλ πξνζζέηνπ χςνπο, πέξαλ ησλ 5,00 m χςνπο απφ ηνπ θαηά 
πεξίπησζηλ δαπέδνπ εξγαζίαο (εδάθνπο, πεδνδξνκίνπ, δαπέδνπ, 
νξφθνπ, εμσζηψλ).   

Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη φηαλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή 
ηθξησκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επί θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ ή 
νξνθψλ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΔΤΡΩ Μηδέν και ηπιάνηα ηέζζεπα λεπηά (0,34) 



   

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ-11  77.55  Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ κε 

ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7755  

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 

θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-00 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο 

ζηδεξψλ επηθαλεηψλ". 

Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη ζκπξηδφπαλν, κία ζηξψζε 

αληηδηαβξσηηθνχ ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο 

ειαηνρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία,  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΔΤΡΩ Έξι και εβδομήνηα λεπηά (6,70) 
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