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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 
 

1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1.1 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ κνλάδνο κε 

ηηο νπνίεο ζα εθηειεζζεί ην έξγν, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε. 

1.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο 

πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα 

εθηειεζζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφςε έξγνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε απηψλ 

πεξηιακβάλνληαη: 

1.2.1Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο 

κειέηεο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.2.2 "Κάζε δαπάλε"γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. 

Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην 

είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη 

κεραληθψλ κέζσλ. 

1.3 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα 

απιή δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ "θάζε δαπάλε") νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

1.3.1 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο, 

εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ. [ πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ]  

Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη 

ινηπνί θφξνη, θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο 

εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο Σεισλεηαθήο Ννκνζεζίαο δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ 

Τπεξεζία, πνπ ζα επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε άιιε 

Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα 

ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο 

ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε 

εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ 

ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα. Ο Αλάδνρνο δελ 

απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ.  

1.3.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ 

θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη 

πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο 

ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο 

πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά 

πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ 

εθζθαθψλ θαη ινηπσλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
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Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, 

θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 

36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην 

αξ. πξση.  νηθ 4834/25-01-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο 

θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ 

ηηκνινγίνπ. 

Χο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδέθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα 

δηαρείξεζή ηνπο.  

1.3.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο 

ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, 

επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο 

πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο 

εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ 

έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη 

ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ 

(επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ 

εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, 

ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.3.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, 

αλέγεξζεο γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, 

εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη 

απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ 

απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ 

θαη απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο 

απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Οξνπο. 

1.3.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία 

εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ 

δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ 

εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο, 

θαη πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ (φηαλ πξνβιέπνληαη πξνο ελζσκάησζε ζην 

έξγν) ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ 

ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ 

κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο 

ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο 

ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Δξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο 

(βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) 

θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ 

έρνπλ εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 

(α)  Οηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη 

παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην 

(β)  Οηαλ 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 Δξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, 

ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο 
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θαη ηηο ινπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή 

πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ Δξγνπ. 

1.3.9 Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, 

ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο 

ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο 

επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) 

θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.3.10 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο 
ησλ πάζεο θχζεσο "δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ"πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. 

θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη 

θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.) 

1.3.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη 

βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα 

κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε 

απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ 

θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα 

αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη 

εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη 

θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ 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. 

 

1.3.12 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ εξγαιείσλ, 
κεραλεκάησλ θ.ιπ. 

1.3.13 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο 

κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά 

επξήκαηα, δίθηπα  

(β)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ 

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

(γ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ 

εκπνδίσλ,  

(δ)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ 

(ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε 

ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ 

Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

(ε) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο 

νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ 

θιπ.). 

 

1.3.14 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 

αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, 

εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ 

εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο 

θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ. 

Δπίζεο νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν 

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

ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξηδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ 
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Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΧ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ 

Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ). 

1.3.15 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ 

εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο 

επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε επξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο 

θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη 

ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

1.3.16 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ 
(φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε, θαζψο θαη ε δαπάλε ζχληαμεο 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ κε ηελ έλδεημε "φπσο θαηαζθεπάζζεθε". 

1.3.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο 

θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, 

ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα 

θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, 

εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.18 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ 

ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν 

αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ 

απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ 

νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη. 

1.3.19 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη 

επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.3.20 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο 

ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο 

πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ 

πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη 

νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο 

απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο 

θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ 

δηαηήξεζή ηνπο. 

1.3.21 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη 
απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ 

θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο 

εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, 

εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ 

θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.3.22 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα 

Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο. 

1.3.23 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο 
λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο 

ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θιπ. 

1.3.24 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο 
αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο, 

εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο. 

1.3.25 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην '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. 
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1.3.26 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 
θαη γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, 

φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ. 

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

1.3.28 Η ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

  

1.4 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ 

Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο 

δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, 

δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ 

επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο 

θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

 Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή 

είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο 

πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

1.5  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαδφρνπ επηβαξχλεη 

ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

 

2 ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΡΟΠΟΤ ΔΠΙΜΔΣΡΗΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

 

2.1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.1.1 Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ 

εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ ζπληαζζφκελσλ 

βάζεη απηψλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε 

ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ησλ εθάζηνηε νξηδνκέλσλ 

αλνρψλ. 

2.1.2 Η Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, θαηά 

ηελ θξίζε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ 

επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν 

εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ 

δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ. 

2.1.3 Η πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο πνζφηεηαο θάζε 

εξγαζίαο, επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, 

επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ 

Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην. 

2.1.4 Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, 

θαζψο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο 

παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ ΔΙΓΙΚΧΝ ΟΡΧΝ θαη ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ 

ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ.  

2.1.5 Αλ ην πεξηερφκελν έλφο επηκέξνπο άξζξνπ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, 

πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα ηηκή κνλάδαο, νξίδεη φηη ε ελ ιφγσ ηηκή 

απνηειεί πιήξε απνδεκίσζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ, ηφηε νη ίδηεο επηκέξνπο εξγαζίεο δελ ζα 

επηκεηξψληαη νχηε ζα πιεξψλνληαη ζην πιαίζην άιινπ άξζξνπ πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην Σηκνιφγην. 

2.1.6 ηε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαθσλίαο κε ηνλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ηηκψλ, 

ππεξηζρχνπλ νη φξνη ηνπ παξφληνο. 

 

2.2 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
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2.2.1 ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ 

 

Καηάηαξη εδαθών υρ ππορ ηην εκζκατιμόηηηα 

 

Χο "ραιαξά εδάθε"ραξαθηεξίδνληαη νη θπηηθέο γαίεο, ε ηιχο, ε ηχξθε θαη 

ινηπά εδάθε πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ επηρσκαηψζεηο κε αλνκνηνγελή πιηθά.  

Χο "γαίεο θαη εκίβξαρνο"ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή 

ακκνραιηθψδε πιηθά, θαζψο θαη κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο 

ηζηκελησκέλα (cemented) ακκνράιηθα, ν καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή 

απνζαζξσκέλνο βξάρνο, θαη γεληθά ηα εδάθε πνπ κπνξνχλ λα εθζθαθζνχλ 

απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα (εθζθαθείο ή πξνσζεηέο), 

ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Χο "βξάρνο"ραξαθηεξίδεηαη ην ζπκπαγέο πέηξσκα πνπ δελ κπνξεί λα εθζθαθζεί 

εάλ δελ ραιαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε εθξεθηηθέο χιεο, δηνγθσηηθά πιηθά ή 

θξνπζηηθφ εμνπιηζκφ (ι.ρ. αεξφζθπξεο ή πδξαπιηθέο ζθχξεο). ηελ θαηεγνξία 

ηνπ "βξάρνπ"πεξηιακβάλνληαη θαη κεκνλσκέλνη νγθφιηζνη κεγέζνπο πάλσ απφ 

0,50 m3. 

Χο "ζθιεξά γξαληηηθά"θαη "θξνθαινπαγή"ραξαθηεξίδνληαη νη ζπκπαγείο ζθιεξνί 

βξαρψδεηο ζρεκαηηζκνί απφ ππξηγελή πεηξψκαηα θαη νη ηζρπξψο ηζηκελησκέλεο 

θξνθάιεο ή ακκνράιηθα, ζιηπηηθήο αληνρήο κεγαιχηεξεο ησλ 150 MPa. Η 

εθζθαθή ησλ ζρεκαηηζκψλ απηψλ είλαη δπζρεξήο (δελ αλακνριέπνληαη κε ην 

ripper ησλ πξνσζεηψλ ηζρχνο 300 ΗΡ, ε δε απφδνζε ησλ πδξαπιηθψλ ζθπξψλ 

είλαη κεησκέλε) 

 

2.2.2  ΔΙΓΗ ΚΙΓΚΑΛΔΡΙΑ  

Σα θπξηφηεξα είδε θηγθαιεξίαο, ηα νπνία ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη (ελδεηθηηθά 

θαη φρη πεξηνξηζηηθά) λα πξνκεζεπηεί θαη λα ηα παξαδψζεη ηνπνζεηεκέλα θαη 

έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία είλαη ηα αθφινπζα: 

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. 
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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 πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο "πεξί 

Γεκνζίσλ Δξγσλ"δηαηάμεηο, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία 

άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ε δε ηνπνζέηεζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή 

ηνπ θάζε είδνπο θνπθψκαηνο. 

 

2.2.3. ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ  

Οη εξγαζίεο ρξσκαηηζκψλ επηκεηξψληαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m²) επηθαλεηψλ 

ή ζε κέηξα κήθνπο (m) γξακκηθψλ ζηνηρείσλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ, πιήξσο 

πεξαησκέλσλ, αλά είδνο ρξσκαηηζκνχ. Απφ ηηο επηκεηξνχκελεο επηθάλεηεο 

αθαηξείηαη θάζε άλνηγκα, νπή ή θελφ θαη απφ ηα γξακκηθά ζηνηρεία θάζε 

αζπλέρεηα πνπ δελ ρξσκαηίδεηαη ή ρξσκαηίδεηαη κε άιιν είδνο ρξσκαηηζκνχ.  

Η εθαξκνγή ζπληειεζηψλ ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη παξαθάησ, ελψ ε 

αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ησλ ζηδεξψλ επηθαλεηψλ επηκεηξάηαη αλά kg βάξνπο 

ησλ ζηδεξψλ θαηαζθεπψλ, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο 

επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ Τπεξεζία, 

ζα πιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα δηάθνξα είδε 

ρξσκαηηζκψλ.  

Οη ηηκέο κνλάδαο ζα απνηεινχλ πιήξε απνδεκίσζε γηα ηα φζα νξίδνληαη ζηελ 

αλσηέξσ παξάγξαθν "Δηδηθνί φξνη"ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζψο θαη γηα θάζε 

άιιε δαπάλε πνπ είλαη αλαγθαία ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν "Γεληθνί 

Όξνη". 

Οη ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ 

αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε χςνο απφ ην 

δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 5,0 m. Οη ηηκέο γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ εθηεινχληαη ζε 

χςνο κεγαιχηεξν, θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, 

ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή φηαλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ε δαπάλε ησλ 

ηθξησκάησλ. 

 

ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ 

ρξσκάησλ, νη δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ Δπίβιεςε, 

ηα θηλεηά ηθξηψκαηα ηα νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ηνπ αζρνινχκελνπ ζηηο 

νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ε εξγαζία αθαηξέζεσο 

θαη επαλαηνπνζεηήζεσο ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ θνπθσκάησλ θιπ) ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη. 

 

Όηαλ πξφθεηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ 

νινθιήξνπ, ε επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο ην 

γηλφκελν ηεο απιήο ζπκβαηηθήο επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ θνπθψκαηνο 

(βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ ηεηξάμπινπ ή ηξίμπινπ) ή ηεο 
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θαηαιακβαλφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή θηγθιίδσκα πιήξνπο, απιήο 

επηθάλεηαο, επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη παξαθάησ: 

 

α/

α 

Δίδορ ςνηελεζηήρ 

1. Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή 

κε παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν 

απφ ην 50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

2. Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο 

κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ 

ην 50% ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

3. Ταινζηάζηα : 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ 

δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ 

ε) ζηδεξέληα 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

4. Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ 

(ρσξηθνχ, γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ 

 

3,70 

5. Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ 

εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ 

 

2,60 

6. ηδεξέληεο ζχξεο : 

α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα 

β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν 

πιεπξέο 

γ) ρσξίο επέλδχζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε 

πνδηά) 

δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά : 

α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα 

β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα 

γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

8. Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά : 

α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

 

1,00 

1,50 

9. Θεξκαληηθά ζψκαηα : 

Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ 

Πηλάθσλ ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ 

θαηαζθεπήο ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ 

 

 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Σα ζπλήζε κάξκαξα πνπ απαληψληαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν είλαη ηα 

αθφινπζα, θαηά πεγή πξνέιεπζεο θαη ζθιεξφηεηα: 

 

ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Πεληέιεο Λεπθφ 

2 Κνθθηλαξά Σεθξφλ 
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3 Κνδάλεο Λεπθφ 

4 Αγ. Μαξίλαο Λεπθφ ζπλεθψδεο 

5 Καπαλδξηηίνπ Κηηξηλσπφ 

6 Μαξαζψλα Γθξί 

7 Νάμνπ Λεπθφ 

8 Αιηβεξίνπ Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

9 Μαξαζψλα Σεθξφρξνπλ – κειαλφ 

10 Βέξνηαο Λεπθφ 

11 Θάζνπ Λεπθφ 

12 Πειίνπ Λεπθφ 

 

ΚΛΗΡΑ: ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Δξέηξηαο Δξπζξφηεθξν 

2 Ακαξχλζνπ Δξπζξφηεθξν 

3 Γνκβξατλεο Θεβψλ Μπεδ 

4 Γνκβξατλεο Θεβψλ Κίηξηλν 

5 Γνκβξατλεο Θεβψλ Δξπζξφ 

6 ηχξσλ Πξάζηλν 

7 Λάξηζαο Πξάζηλν 

8 Ισαλλίλσλ Μπεδ 

9 Φαξζάισλ Γθξη 

10 Ύδξαο Ρνδφηεθξν πνιχρξσκν 

11 Γηνλχζνπ Υηνλφιεπθν 

 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΧ ΚΛΗΡΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο  

 

1 Ισαλλίλσλ Ρνδφρξνπλ 

2 Υίνπ Σεθξφ 

3 Υίνπ Κίηξηλν 

4 Σήλνπ Πξάζηλν 

5 Ρφδνπ Μπεδ 

6 Αγίνπ Πέηξνπ Μαχξν 

7 Βπηίλαο Μαχξν 

8 Μάλεο Δξπζξφ 

9 Ναππιίνπ Δξπζξφ 

10 Ναππιίνπ Κίηξηλν 

11 Μπηηιήλεο Δξπζξφ πνιχρξσκν 

12 Σξίπνιεο Γθξη κε ιεπθέο θέηεο 

13 αιακίλαο Γθξη ή πνιχρξσκν 

14 Αξάρσβαο θαθέ 

 

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

ζηίιβσζε απηψλ (λεξφινπζηξν) 

3.  Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη κε ιεπθφ 

ηζηκέλην. 

 

 

2.2.5.  ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΟΙΥΧΝ ΚΑΙ ΦΔΤΓΟΡΟΦΧΝ. 

 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ (εθηφο αινπκηλίνπ) 

ηνίρσλ θαη ςεπδνξνθψλ ηηκνινγνχληαη κε ηα άξζξα 61.30 θαη 61.31.  

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο επίπεδεο επηθάλεηαο γπςνζαλίδσλ 

ηνηρνπεηάζκαηνο ζε έηνηκν ζθειεηφ ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 78.05. 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο θακπχισλ ηνηρνπεηαζκάησλ απνδεκηψλνληαη 

επηπιένλ θαη κε ηελ πξφζζεηε ηηκή ηνπ άξζξνπ 78.12. 

Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο γπςνζαλίδσλ επίπεδεο ςεπδνξνθήο ζε έηνηκν 

ζθειεηφ απνδεκηψλνληαη, καδί κε ηηο εξγαζίεο αιινπκηλίνπ, κε ην 

άξζξν 78.34 θαη ζηελ πεξίπησζε κε επίπεδεο κε ην άξζξν 78.35. ηελ 

πεξίπησζε ρξήζεο γπςνζαλίδαο δηαθνξεηηθνχ πάρνπο απφ ην 
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πξνβιεπφκελν ζηα παξαπάλσ άξζξα 78.34 θαη 78.35, νη ηηκέο 

πξνζαξκφδνληαη αλαινγηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ άξζξνπ 61.30. 

 ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο θαη νξπθηνβάκβαθα, ε απνδεκίσζή ηνπ 

ηηκνινγείηαη κε ην άξζξν 79.55. 

 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ 

Α.  Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε 

[*] παξαπιέπξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά 

πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 

 Η Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε 

ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο 

ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ 

θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m3.km 

 

ε αζηικέρ πεπιοσέρ   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28 

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21 

Δκηόρ πόλευρ   

 · 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   

Ππόζθεηη ηιμή για παπαηεηαμένη 

αναμονή θοπηοεκθόπηυζηρ (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 (m3), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ 

θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

ε θακκία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή 

νπνηαδήπνηε άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε 

ηα επηκεηξνύκελα m3 θάζε εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην 

αληίζηνηρν άξζξν. 

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ 

ηηκνιόγην (ΝΔΣ ΟΙΚ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ 

πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ 

εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ πξνβιέπεηαη άιιε, 

ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 

Β. ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ 

ζήκαλζε [**] παξαηίζεηαη ε ηηκή πνπ αλαινγεί ζηελ θαζαξή 

εξγαζία (θαηνύξα) θαη ηα βνεζεηηθά πιηθά. Οηαλ 

δηαθνξνπνηνύληαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ θπξίωλ 

ελζωκαηνπκέλωλ πιηθώλ, έλαληη απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Πεξηγξαθηθό Αξζξν, ε Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζαξκόδεη αλάινγα 

ηηο ηηκέο εθαξκνγήο (πεξηπηώζεηο μπιείαο, θαξακηθώλ πιαθηδίωλ 

θαη καξκάξωλ δηαθόξωλ θαηεγνξηώλ θαη πνηνηήηωλ). 
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2.ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
 

ΟΜΑΓΑ Α – ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ 
 

Α.Σ. 1.01 

ΑΡΘΡΟ  (ΝΔΣ ΟΗΚ-22.22.02)  Καζαίξεζε επηθεξακψζεσλ κε πξνζνρή, γηα ηελ εμαγσγή 

αθεξαίσλ πιαθψλ ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50% 

Καζαίξεζε επηθεξακψζεσο κε θεξακίδηα νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, κε ή ρσξίο θνλίακα, ζε 

νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο. πκπεξηιακβάλεηαη ν θαηαβηβαζκφο θαη ε δηαινγή 

ησλ πιηθψλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε. Καζαίξεζε κε άλσ 

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

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

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

ζρήκαηα. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

Αλαζεσξείηαη κε   :     ΟΗΚ 2241 100%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ εννέα και μηδέν λεπηά                   (9,00) 

 

Α.Σ. 1.02 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-22.60Υ) Καζαξηζκφο - απφμεζε δαπέδνπ απφ ζθπξφδεκα, απφ 

θνληάκαηα, κπάδα θ.ι.π. 

Πιήξεο θαζαξηζκφο - απφμεζε δαπέδνπ ζθπξνδέκαηνο, απφ θνληάκαηα, ιεπηέο 

ηζηκεληνεηδείο επηζηξψζεηο, κπάδα, άρξεζηα πιηθά θ.ι.π, εηο νηαλδήπνηε ζηάζκε απφ 

ηνπ εδάθνπο θαη ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ πξνο θφξησζε.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο φια ηα απαξαίηεηα πιηθά, κέζα (ρεηξνθίλεηα ή κε) θαη 

εξγαιεία πνπ ζα απαηηεζνχλ θαζψο θαη φιεο νη θνξηνεθθνξηψζεηο (αθφκα θαη απηέο 

θαζ' χςνο), θαζψο θαη ε κεηαθνξά ησλ αρξήζησλ πξντφλησλ πξνο απφξξηςε.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο απνπεξαησζείζαο εξγαζίαο. 

 

             ΑΝΑΛΤΖ 

α) Δξγάηεο ελ γέλεη           [ΟΗΚ 001]       hr 0,12 X 15,74  =   1,89 

β) Αλαηξεπφκελν απηνθίλεην    [ΤΓΡ 509]      Ζ.Γ. 0,001 X 420,75 =  0,42 

   σθέιηκνπ θνξηίνπ 6tn χλνιν  (α+β)        =  2,30 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

Αλαζεσξείηαη κε   :     ΟΗΚ 2236 100%  

Σηκή εθαξκνγήο    :     ΔΤΡΩ δύο και ηπιάνηα λεπηά                   (2,30) 

 

Α.Σ. 1.03 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-Α22.45Υ) Απνμήισζε θνπθσκάησλ θάζε είδνπο 

Απνμήισζε θνπθσκάησλ (ζπξψλ θαη παξαζχξσλ) θάζε είδνπο (αινπκηλίνπ, ζπλζεηηθψλ, 

ζηδεξψλ ή μπιίλσλ). Πεξηιακβάλεηαη ε αθαίξεζε ησλ θχιισλ θαη πξεβαδηψλ, ε 

απειεπζέξσζε ηνπ ηεηξαμχινπ ή ηνπ πιαηζίνπ απφ ηα ζηδεξά ζηεξίγκαηα (ηδηλέηηα) κε 

πξνζνρή γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ, θαη ε κεηαθνξά πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αθξνηάηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεηξαμχινπ ή πιαηζίνπ.  

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΗΚ 2275  100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ δεκαέξι και ογδόνηα λεπηά            (16,80) 

 

Α.Σ. 1.04 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-22.65.02) Απνμήισζε κεηαιιηθψλ θηγθιηδσκάησλ 
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Απνμήισζε κεηαιιηθψλ θηγθιηδσκάησλ, νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ θαη δηαζηάζεσλ, κε ηελ 

ζπζζψξεπζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε θαη απνζήθεπζε ησλ 

ρξεζίκσλ πιηθψλ. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) απνμεισζέλησλ ζηνηρείσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : ρηιηφγξακκν (kg) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΗΚ 2275  100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ μηδέν και ηπιάνηα πένηε  λεπηά      (0,35) 

 

Α.Σ. 1.05 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-23.03) Ηθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά 

Ηθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά ζπκβαηηθνχ ηχπνπ, κε δάπεδν εξγαζίαο απφ καδέξηα, 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-03-00-00 "Ηθξηψκαηα". 

ηελ ηηκή κνλάδαο ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ελνίθην ησλ κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ θαη 

ζηεξηγκάησλ, ε κεηαθνξά ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία 

ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ ηθξησκάησλ θαη ε θζνξά ηεο μπιείαο θαη 

ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ. 

Σα ηθξηψκαηα ζα είλαη επαξθψο ζηεξεσκέλα επί ηεο επηθαλείαο ηνπ θηηξίνπ, δε ζα 

παξνπζηάδνπλ θηλεηφηεηα θαη κεγάια βέιε θάκςεσο θαη ζα θέξνπλ θηγθιηδψκαηα 

αζθαιείαο θαη θιίκαθεο αλφδνπ. 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

κειέηε ηνπ έξγνπ ε θαηαζθεπή ηδηαηηέξσλ ηθξησκάησλ (πέξαλ απηψλ πνπ ζεσξνχληαη 

αλεγκέλα ζηηο επί κέξνπο ηηκέο κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ) ή θαηφπηλ εηδηθήο εγθξίζεσο 

ηεο Τπεξεζίαο.  

Ωο επηθάλεηα πξνο επηκέηξεζε ιακβάλεηαη ε επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ επί ηεο νπνίαο 

εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, πξνζαπμαλφκελε θαηά ηηο παξάπιεπξεο πξνεμνρέο ηνπ 

ηθξηψκαηνο, εθ' φζνλ έρνπλ βάζνο κεγαιχηεξν απφ 0,20 m. Γελ πεξηιακβάλνληαη 

ελδερφκελεο θoξσλίδεο, θνξλίδεο θιπ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΗΚ  2303 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ πένηε και εξήνηα  λεπηά              (5,60) 

 

Α.Σ. 1.06 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-10.07.01) Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηα κέζνπ νδψλ θαιήο βαηφηεηαο 

Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, επί νδνχ επηηξέπνπζαο ηαρχηεηα άλσ ησλ 

40 km/h , αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο.  

Σηκή αλά ηνλνρηιηφκεηξν (ton.km) 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηνλνρηιηφκεηξν (ton.km) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΗΚ 1136  100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ μηδέν και ηπιάνηα πένηε  λεπηά      (0,35) 

 

ΟΜΑΓΑ Β – ΔΠΔΝΓΤΔΙ – ΔΠΙΣΡΩΔΙ 

 

Α.Σ. 2.01 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-64.01.01    ηδεξά θηγθιηδψκαηα απφ ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκψλ απινχ 

ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο ξάβδνπο 
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         Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ θηγθιηδσκάησλ εμσζηψλ, θιηκάθσλ, πεξηθξάμεσλ 

θιπ., απφ ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκψλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ 

κνξθνζηδήξνπ θαη ησλ πιηθψλ ήισζεο θαη ζηεξέσζεο θαζψο θαη ε εξγαζία γηα ηελ 

πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θηγθιηδσκάησλ. 

         Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)  

Μνλάδα κέηξεζεο : ρηιηφγξακκν (kg) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΗΚ6401  100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ ηέζζεπα και πενηήνηα  λεπηά             (4,50) 

 

Α.Σ. 2.02 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-72.16) Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα ξσκατθνχ ηχπνπ 

Δπηθεξάκσζε κε θεξακίδηα ξσκατθνχ 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 ησλ απαηηνπκέλσλ ηχπσλ θεξακηδηψλ, ήισλ, ζχξκαηνο 

γαιβαληζκέλνπ θαη ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg επί ηφπνπ, ηα ηθξηψκαηα θαη ε 

εξγαζία ηνπνζεηήζεσο θαη πξνζδέζεσο ησλ θεξακηδηψλ κε ζχξκα θαη ε θνιπκβεηή 

ηνπνζέηεζε ησλ αθξνθεξάκσλ θαη ησλ θνξπθνθεξάκσλ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

Αλαζεσξείηαη κε   :     ΟΗΚ7211 100,00% 

 

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ είκοζι ηπία και πενήνηα λεπηά          (23,50) 

 

Α.Σ. 2.03 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-77.55) Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα 

αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ 

 

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) 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

Αλαζεσξείηαη κε   :     ΟΗΚ7755  100,00% 

 

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ έξι και εβδομήνηα λεπηά                      (6,70) 

 

Α.Σ. 2.04 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-79.46ΣΧ) Θεξκνκφλσζε θεθιηκέλσλ νξνθψλ απφ θεξακίδηα  κε πιάθεο απφ 

εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 7 cm. 
 

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

δηάηαμεο, κε πιάθεο απφ εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε ηχπνπ ROOFMATE πάρνπο 7 cm, κε 
ηνπνζέηεζε ηεο αλάκεζα ζηα δνθάξηα ηεο ζθεπήο. Ζ εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε ζα πξέπεη 
λα είλαη πηζηνπνηεκέλν πξντφλ (ζήκαλζε CE) θαη λα ηθαλνπνηεί ην Δπξσπατθφ Πξφηππν 

ΔΝ 13164. Ο ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι ηνπ πξντφληνο δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 0,034 W/(mK) θαη ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ηνπ 

πξντφληνο. Ζ ηνπνζέηεζε ζα γίλεη ζε πιήξσο θαζαξηζκέλε επηθάλεηα θαη βάζεη ησλ 

ηερληθψλ νδεγηψλ ηνπ πξντφληνο. Πεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ε κεηαθνξά 

ηνπο έσο ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπο θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα 

κε ηηο ηερληθέο νδεγίεο ηνπ πξντφληνο θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-06-02-01 "Θεξκνκνλψζεηο 

δσκάησλ".  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο κνλσκέλεο επηθαλείαο. 
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ΑΝΑΛΤΖ 

ΤΛΗΚΑ 

α)Πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε  [ΟΗΚ 514.50.4] 

  γηα νξνθέο θαη δάπεδα, δηαζη. 1,25Υ0,60 m, πάρνπο 7 cm m2 1,07  X  16,80   = 17,98 

ΔΡΓΑΗΑ 

α)Σερλίηεο ελ γέλεη  [ΟΗΚ 003]                                hr                0,5  X  19,87   =     9,94 

β)Βνεζφο(εηδηθεπµέλνο εξγάηεο)   [ΟΗΚ 002]  hr       0,6  X   16,84 =  10,08 

                   χλνιν (πιηθά +εξγαζία)  =   38,00 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

Αλαζεσξείηαη κε   :     ΟΗΚ7934  100,00% 

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΧ ηπιάνηα οσηώ και μηδέν λεπηά                 (38,00) 

 

Α.Σ. 2.05 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΗΚ-79.47Υ) χζηεκα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο θειχθνπο θηεξίνπ 

(ζεξκνπξφζνςε) κε πιάθεο απφ εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε   

 

Καηαζθεπή χλζεηνπ ζπζηήκαηνο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο (ζεξκνπξφζνςε)  

νπνηαζδήπνηε δηάηαμεο, κε πιάθεο απφ εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 70 mm, 

απνηεινχκελν απφ ηα θάησζη βαζηθά ζηνηρεία : 

- θφιια (ηλνπιηζκέλε ξεηηλνχρα ηζηκεληνεηδήο βάζεο ), 

- ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ (πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 70 mm), 

- βχζκαηα ζηεξέσζεο ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιαθψλ απφ πιαζηηθφ πιηθφ αλζεθηηθφ ζηελ 

ππεξηψδε αθηηλνβνιία ή βχζκαηα κε νπή θαη θαξθί ή βίδα,  

- νπιηζκφο (πιέγκα απφ ίλεο πάινπ ή απφ ζπλζεηηθέο ίλεο ελζσκαησκέλν ζην πάρνο 

ηεο βαζηθήο ζηξψζεο κε βάξνο πιέγκαηνο ηνπιάρηζηνλ 145 gr/m2 , κε πξνζηαζία απφ 

ηα αιθάιηα ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηζηκεληνεηδψλ επηρξηζκάησλ θαη εηδηθή 

πηζηνπνίεζε      βάζεη ηεο θαηεπζπληήξηαο νδεγίαο ETAG 004). 

- ζηξψζεηο επηρξηζκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νπιηζκνχ απνηεινχκελεο απφ ηε 

(βαζηθή ζηξψζε ιεπηνχ πάρνπο 2-5 mm αλφξγαλνπ ή νξγαληθνχ επηρξίζκαηνο ζην πάρνο 

ηεο νπνίαο ελζσκαηψλεηαη ν νπιηζκφο (ην παιφπιεγκα) κε ην νπνίν εμαζθαιίδνληαη νη 

κεραληθέο ηδηφηεηεο ηεο ζηξψζεο)  ηε  ζηξψζε εκπνηηζκνχ (αζηάξη) πνιχ ιεπηή 

ζηξψζε πνπ εθαξκφδεηαη ζηε βαζηθή ζηξψζε γηα πξνεηνηκαζία ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ηειηθήο ζηξψζεο , κε ηελ νπνία εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία έλαληη ησλ θιηκαηηθψλ 

θαηλνκέλσλ (αλεκνβξφρη - ρηφλη ), θαζψο θαη έλαληη κηθξννξγαληζκψλ θαη κπθήησλ 

θαη ηελ ηειηθή ζηξψζε. Ζ ηειηθή ζηξψζε επηρξίζκαηνο δηαηίζεηαη ζε δηάθνξεο 

απνρξψζεηο . Ζ επηινγή ηεο απφρξσζεο ζα γίλεη απφ ηελ επηβιέπνπζα Τπεξεζία. 

Δπηπιένλ ην ζχλζεην ζχζηεκα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο πεξηιακβάλεη: 

- εηδηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθά εμαξηήκαηα γηα ηε ζηεξέσζε θαη ζπγθξάηεζε ηεο 

έλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο (ζεξκνπξφζνςε) κε άιια 

νηθνδνκηθά ζηνηρεία , (θηγθιηδψκαηα , θσηηζηηθά , θνπηηά δηαθνπηψλ θιπ.). 

- εηδηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθά εμαξηήκαηα γηα ηελ έλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηα 

δηάθνξα ζηνηρεία ηεο φςεο φπσο (αλνίγκαηα , ιακπάδεο, πνδηέο, 

πξέθηα,λεξνζηαιάθηεο, αθξαίεο θαηαιήμεηο θιπ.). 

- εηδηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθά εμαξηήκαηα γηα ηελ έλσζε ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ 

κεηαμχ ηνπο. 

- εηδηθέο δηαηάμεηο θαη εηδηθά εμαξηήκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ αθκψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο ζηηο ελψζεηο κε θάζεο θνπθσκάησλ, ζηα 

ζεκεία επαθήο ησλ φςεσλ ηνπ θηηξίνπ κε ηελ πιαθνζηξσκέλε δψλε πξφζβαζεο  θιπ. 

-  αξκνθάιππηξα. 

- πξντφληα ζθξάγηζεο (καζηίρεο ζηιηθφλεο, ή πνιπνπξεζάλεο ή αθξπιηθέο ) κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη είλαη ρεκηθά ζπκβαηέο κε ην πιηθφ ηεο ζεξκνκφλσζεο. 

Σν ζχλζεην ζχζηεκα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο ζα εθαξκφδεηαη ζε επηθάλεηεο θαζαξέο 

θαη επίπεδεο. Ρεγκαησκέλα ππνζηξψκαηα ζθπξνδέκαηνο , ή επηθάληεο ηνίρσλ πιεξψζεσο 
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ή απνθνιιεζείζεο ελψζεηο ηνίρσλ πιεξψζεσο  ζα πξέπεη λα  απνθαζίζηαληαη πιήξσο 

κε πιηθά πνπ ζα είλαη ζπκβαηά κε ηελ θφιια ηνπνζέηεζεο ηνπ ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ. 

Οη εγαζίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ζχλζεηνπ ζπζηήκαηνο ζα εθηεινχληαη απφ έκπεηξα θαη 

εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηερληθνχ κε εκπεηξία ζε παξφκνηα έξγα. 

Όινη νη θαλφλεο πνηφηεηαο ηνπ ζχλζεηνπ ζπζηήκαηνο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο 

(ζεξκνπξφζνςε), αλαθέξνληαη ζηελ Δπξσπατθή ηερληθή έγθξηζε ζχκθσλα κε ηελ 

θαηεπζπληήξηα νδεγία ETAG 004. Ζ εμαζθάιηζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζχλζεηνπ ζπζηήκαηνο 

εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο (ζεξκνπξφζνςε) εθηφο απφ ηελ ηήξεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 

ΔΣΔΠ – ΠΔΣΔΠ 03-06-02-04 θαη ηεο ΔΠ. ΔΣΔΠ 03-06-02-02 "πζηήκαηα κφλσζεο 

εμσηεξηθνχ θειχθνπο θηηξίνπ " θαη ζεξκνκφλσζε εμσηεξηθψλ ηνίρσλ  ζα ζπλνδεχεηαη 

απφ πηζηνπνίεζε θαηά ETAG 004, (Δπξσπατθή ηερληθή έγθξηζε)ε νπνία ζα έρεη εθδνζεί 

απφ Κνηλνπνηεκέλν Φνξέα, ζα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε ηνπ παξαγσγνχ ή ηνπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ ή ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ζπλεξγείνπ ηνπνζέηεζεο ηνπ 

ζχλζεηνπ ζπζηήκαηνο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο (ζεξκνπξφζνςεο ) ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ  ζηηο δηάθνξεο θαηαπνλήζεηο φπσο (αθξαία θιηκαηηθά θαηλφκελα 

(άλεκνβξφρη - ρηφλη ), θσηηά, ηπραίεο απξφνπηεο θξνχζεηο, θηλήζεηο ηνπ θέξνληα 

νξγαληζκνχ φπσο (ζπζηνιέο ,εξππζκφο , δηαζηνιέο ), αληνρή ζην ρξφλν θιπ γηα ηελ 

απνθπγή  δεκηνπξγίαο ξεγκαηψζεσλ , απνθνιιήζεσλ , θαη αλσκαιηψλ ζηελ φιε  δνκή 

ηνπ ζπζηήκαηνο , θαζψο  θαη απφ πηζηνπνίεζε ησλ ζεξνκνλσηηθψλ πιηθψλ γηα ηελ 

ελαξκφληζή ηνπο κε ην πξφηππν ΔΝ 13164 : 2012 " Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ 

Βηνκεραληθά παξαγφκελα πξντφληα απφ εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε (xps)- πξνδηαγξαθή". 

Ο ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι ηεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηελ ηηκή 0,033 W/mk θαη ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα ηνπ 

πξντφληνο. Οια ηα πξνζθνκηδφκελα πιηθά ζα είλαη ζπζθεπαζκέλα κε ζήκαλζε φπσο 

πξνβιέπνπλ ηα ζρεηηθά πξφηππα θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκα πηζηνπνηεηηθά 

ζπκκφξθσζεο - επίδνζεο απφ Γηαπηζηεπκέλν Φνξέα. 

Σν ζήκα CE φπσο θαη ε γεληθφηεξε ζήκαλζε ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ κε ηελ 

πεξηγξαθή θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζα απνηππψλνληαη ζηελ εηηθέηα ηεο 

ζπζθεπαζίαο ηνπο. 

χλζεην ζχζηεκα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο (ζεξκνπξφζνςε) γηα ηνηρνπνητα ζε 

πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο , κε πιάθεο απφ εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πάρνπο 70 mm. 

Πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά επη ηφπνπ , ε κεηαθνξά ηνπο έσο ηε ζέζε ηνπνζέηεζήο 

ηνπο θαη  ε εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ- ΠΔΣΔΠ  

03-06-02-04:2012 "πζηήκαηα κφλσζεο εμσηεξηθνχ θειχθνπο θηηξίνπ" θαη ηεο ΔΠ.ΔΣΔΠ 

03-06-02-02 “Θεξκνκφλσζεο εμσηεξηθψλ ηνίρσλ”. 

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ρσξίο επηπιένλ απνδεκίσζε λα πξνβεί ζε λέα θαηαγξαθή θαη 

ζεξκνγξάθεζε ηνπ θειχθνπο  απφ Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή θαη λα εθδψζεη  λέν 

Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξίνπ κε βάζεη ηηο παξεκβάζεηο πνπ 

γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηνλ ηζρχνληα ΚΔΝΑΚ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο . 

 

ΑΝΑΛΤΖ 

ΤΛΗΚΑ 

α)  πγθνιιεηηθφ θνλίαµα πςειψλ αληνρψλ          kg    2,00       X           0,97        =   1,94 

β) Δμειαζκέλε πνιπζηεξίλε                                           m2            1,00       X              5,99         =      5,99 

γ)   Αληηξξεγµαηηθφο νξγαληθφο  
        ειαζηνµεξήο ζνβάο γηα 

    εµπνηηζµφ παινπιέγµαηνο                                          kg              1,00       X            2,85       =   2,85  

δ) Ταιφπιεγκα εηδηθψλ αληνρψλ κε  

   αληηαιθαιηθή πξνζηαζία                                             m2             1,00    X       1,52       =       1,52        

ε)   Αθξπιηθφ έγρξσκν επίρξηζκα, ειαζηηθφ, 
        αδηάβξνρν, δηαπλένλ, γηα πξνζηαζία 
        απφ άιγε θαη κχθεηεο                                           kg               1,00    X      2,90     =       2,90      

ζη)Οξγαληθήο βάζεο πιηθφ δηαζπνξάο γηα 

   ζηεγάλσζε ζε αλφξγαλα θαη νξγαληθά 

   ππνζηξψκαηα, πςειήο ειαζηηθφηεηαο                 kg                1,00  X     6,85   =   6,85    

ΔΡΓΑΗΑ 

α)Σερλίηεο ελ γέλεη            [ΟΗΚ 003]          hr          0,5 X  19,87=   9,94 
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β)Βνεζφο(εηδηθεπµέλνο εξγάηεο)   [ΟΗΚ 002]          hr            0,6 X 16,84    =  10,01 

                 χλνιν       (πιηθά +εξγαζία)  =         42,00 
 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΗΚ 7934 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΧ ζαπάνηα δύο και μηδέν λεπηά              (42,00) 

 

ΟΜΑΓΑ Γ – ΛΟΙΠΑ - ΣΔΛΔΙΧΜΑΣΑ 
 

Α.Σ. 3.01 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ OIK-65.01.02Υ) Θεξκνκνλσηηθά θνπθψκαηα απφ αινπκίλην κε 

ειεθηξνζηαηηθή βαθή απφ αλνδησκέλν αινπκίλην βάξνπο 12 έσο 24 kg/m2  

Θεξκνκνλσηηθά θνπθψκαηα αινπκηλίνπ πνηθίισλ δηαζηάζεσλ, 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. Σα θνπθψκαηα ζα έρνπλ 

ζεξκνδηαθνπή θαη ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 14351 - 1: 2006 +Α: 2010 θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, ελψ ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ ηα αλάινγα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά, απφ πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο 

ειέγρνπ θαη εξγαζηήξηα. Σα θνπθψκαηα ζα είλαη ίδηνπ ρξψκαηνο θαη ζρεδίνπ κε απηά 

ηα νπνία ζα αληηθαηαζηήζνπλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

Τπεξεζίαο. 

Σα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ αθνξνχλ παξάζπξα δίθπιια αλνηγφκελα, κε αλάθιηζε, κε 

νξηδφληηα ρσξίζκαηα κε ή ρσξίο θαη ζηαζεξφ θεγγίηε άλσ, κε ή ρσξίο ηακπιαδάθηα, 

αθνξνχλ επίζεο θαη θεγγίηεο αιιά θαη ζχξεο δίθπιιεο ή κνλφθπιιεο αλνηγφκελεο, κε 

ή ρσξίο νξηδφληηα ρσξίζκαηα θαη ηακπιάδεο. Ο ζπλνιηθφο ζπληειεζηήο 

ζεξκνδηαπεξαηφηεηαο θνπθψκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη Uw < 2,5 W/(m2K).  ε θάζε 

πεξίπησζε φια ηα θνπθψκαηα ζα έρνπλ ζεξκνδηαθνπή, ελψ ζα εμαζθαιίδνπλ πνιχ κεγάιε 

επίδνζε ερνκφλσζεο θαη πδαηνζηεγαλφηεηαο, αεξνδηαπεξαηφηεηα,  αληνρή ζε 

αλεκνπίεζε θαη λα έρνπλ απμεκέλε αληηδηαξξεθηηθή αληίζηαζε. Πξέπεη αθφκε λα 

παξαδνζνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή έηνηκα πξνο ηνπνζέηεζε.  

Ζ εξγαζία ζα νινθιεξσζεί κε ηερληθφ έιεγρν απφ εηαηξεία δηειάζεσο - παξαγσγφο 

πξνθίι αινπκηλίνπ πνπ ζα πηζηνπνηεί θαη επηβεβαηψλεη  φρη κφλν ην πξνθίι 

αινπκηλίνπ απφ ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθαλ ηα θνπθψκαηα αιιά θαη ηελ ζσζηή θαηαζθεπή 

(κε θφιια θαη πξέζζα) θαη βαθή ηνπ θνπθψκαηνο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα 
ηζρχνληα πξφηππα ΔΝ, ελψ επίζεο ζα αλαγξάθνληαη (ζηελ έθζεζε ειέγρνπ) θαη φια ηα 

επηκέξνπο εμαξηήκαηα θαηαζθεπήο (πεξηκεηξηθνί κεραληζκνί, ιάζηηρα, ξάνπια, γσλίεο 

ζχλδεζεο, κεληεζέδεο, απνζηάηεο ζεξκνδηαθνπφκελσλ θνπθσκάησλ θ.ι.π.) θαη θαηά 

πφζν απηά είλαη ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα. Θα πηζηνπνηείηαη επίζεο ε νξζή 

ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο. Σν θφζηνο ηνπ 

ειέγρνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ θνπθψκαηνο θαη δελ πξνβιέπεηαη επηπιένλ 

απνδεκίσζε γη' απηφλ. 

Σα θνπθψκαηα θαη φια ηα εμαξηεκάηα ηνπο ζα ζπλνδεχνληαη απφ γξαπηή πεληαεηή 

εγγχεζε, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο κεραληζκνχο νη νπνίνη ζα θαη απηνί λα έρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή εγγχεζε. Ο θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα εγγπάηαη ηε ζσζηή 

θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ θαζψο θαη ηελ πδαηνζηεγαλφηεηα 

απηψλ. Θα παξέρεη δσξεάλ service ζε βάζνο πεληαεηίαο, ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
αληηθαηαζηήζεη ηπρφλ ειαηησκαηηθνχο κεραληζκνχο. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θάζε εξγαζία, πιηθφ, κηθξνπιηθφ γηα ηελ 

θαηαζθεπή, ην ρξσκαηηζκφ, ηε κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θνπθσκάησλ 

(απφ πηζηνπνηεκελφ ζπλεξγείν) θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ 

θαηαζθεπήο γηα πιήξε θαη ζσζηή ιεηηνπξγία. Πεξηιακβάλνληαη επίζεο θαη νη 

κεραληζκνί αλάξηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, νη ρεηξνιαβέο, θιεηδαξηέο θαη ν ρξσκαηηζκφο 

ηνπο ζε ρξψκα επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. Όια ηα πιηθά θαη εμαξηήκαηα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θνπθσκάησλ (απαξαίηεηνη κεραληζκνί, 

ιάζηηρα, ξάνπια, γσλίεο ζχλδεζεο, κεληεζέδεο, απνζηάηεο ζεξκνδηαθνπφκελσλ 

θνπθσκάησλ θ.ι.π.) ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ αξκφδηνπο θνξείο θαη 
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εξγαζηήξηα, αιιά λα είλαη θαη εγθεθξηκέλα απφ ην ζρεδηαζηή θαη παξαγσγφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο αινπκηλίνπ.  
Οη δηαζηάζεηο κεηξνχληαη εμσηεξηθά απφ ηνίρν ζε ηνίρν (ρσξίο λα πεξηιακβάλεηαη ην 

εζσηεξηθφ πξεβάδη).   

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θνπθψκαηνο (m2). 
 
ΑΝΑΛΤΖ 

α)Πξνθίι αινπκηλίνπ κε ηα εηδηθά εμαξηήκαηα  [ΟΗΚ 295]kg      16,44 X 6,49  =  106,66 

β)Μεηαιιηθή ςεπηφθαζα απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα (ΟΗΚ 6502)m2    2,00 X 5,00 =    10,00 

γ)Δμνπιηζκφο(πφκνιν,θιεηδαξηά,κεραληζκφο επαλαθνξάο θιπ)ηεκ/m2 1,00 X 40,00 =  40,00 

ΔΡΓΑΗΑ 

α)Σερλίηεο ελ γέλεη  [ΟΗΚ 003]                                hr                1,40  X  19,87  =    27,82 

β)Βνεζφο(εηδηθεπµέλνο εξγάηεο)   [ΟΗΚ 002]  hr        1,20  X  16,84 =   20,21 

γ)Αλεηδίθεπηνο εξγάηεο)    [ΟΗΚ 001]                   hr        1,00  X  15,31 =   15,31 

               χλνιν (πιηθά +εξγαζία)          =    220,00 
 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΗΚ 6501 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΧ διακόζια είκοζι και μηδέν λεπηά   (220,00) 

 

Α.Σ. 3.02 

ΑΡΘΡΟ (ΝΔΣ ΟΙΚ-76.27.04Υ) Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί 

παινπίλαθεο ζπλνιηθνχ πάρνπο 28 mm, (θξχζηαιιν 6 mm, θελφ 12 mm, θξχζηαιιν 

laminated 6 mm + 4 mm) 
 
Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο, απινί ή 

πνιιαπινί (LAMINATED), oπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, απφρξσζεο, βαζκνχ 

θσηνδηαπεξαηφηεηαο θαη βαζκνχ θσηναλάθιαζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

03-08-07-02 "Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ", πιήξσο ηνπνζεηεκέλνη κε 

ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία, κε πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί 
ηφπνπ. 
Οη παινπίλαθεο ζα είλαη ζεξκνκνλσηηθνί - ελεξγεηαθνί (3εο γεληάο), δηάθαλνη (φρη 

ζθνχξνη), δηπινί, κε δηάθελν ηνπιάρηζην 12 mm. ε θάζε πεξίπησζε νη παινπίλαθεο 

ζα έρνπλ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο Ug < 1,2 W/(m2K), ελψ ζα πξέπεη νπσζδήπνηε 

λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 1279-5: 2005 

+Α2: 2010 θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, ελψ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο 

ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 1279-2 γηα ηελ πξφζιεςε πγξαζίαο. ε πεξίπησζε πιήξσζεο ηνπ 

δηάθελνπ κε αέξην Argon, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 

1279-3. Οη παινπίλαθεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα αλάινγα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά, 

απφ πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο ειέγρνπ θαη εξγαζηήξηα.  ε θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη 

λα έξρνληαη ζε απεπζείαο επαθή νη παινπίλαθεο κε ην αινπκίλην (ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη πιαζηηθνί ζχλδεζκνη), ελψ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζηιηθφλεο αληί 

γηα ηα ελδεδεηγκέλα ιάζηηρα.  

Θα παξέρεη δσξεάλ service ζε βάζνο πεληαεηίαο, ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

αληηθαηαζηήζεη ηνπο δηπινχο παινπίλαθεο ζε πεξίπησζε εκθάληζεο πδξαηκψλ ή λα 

αληηθαηαζηήζεη ηπρφλ ειαηησκαηηθνχο κεραληζκνχο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  
 

ΑΝΑΛΤΖ 

α)Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί παινπίλαθεο[ΟΗΚ 76.27.04]m2   1,00   X 95,00  =    95,00 

ΔΡΓΑΗΑ 

α)Σερλίηεο ελ γέλεη            [ΟΗΚ 003]   hr    0,50       X 19,87   =    9,94 

β)Βνεζφο(εηδηθεπµέλνο εξγάηεο)   [ΟΗΚ 002]          hr     0,60       X  16,84   = 10,06 
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                                                    χλνιν             (α+β+γ)    = 115,00 
 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΗΚ 7609.2 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΧ εκαηόν δέκα πένηε και μηδέν λεπηά           (115,00) 

 

ΟΜΑΓΑ Γ – Η/Μ ΔΡΓΑΙΔ 
 

Α.Σ.4.01 

ΑΡΘΡΟ  (ΖΛΜ-59.Ν1) Φσηηζηηθφ ζψκα  Πάλει LED Οξνθήο 60x60cm 44 Watt 230v Φπρξφ 
 

Πξνκήζεηα πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο Πάλει LED Οξνθήο 60x60cm 

44 Watt 230v Φπρξφ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά ζηήξημεο θαη ε ειεθηξηθή 

ζχλδεζε κε ηελ ηαπηφρξνλε απνμήισζε  ηνπ πθηζηάκελνπ θσηηζηηθνχ θαη ηελ κεηαθνξά 

ηνπ ζε ζέζε πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ Γ/λνπζα Τπεξεζία. 

Σηκή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ). 

 
ΑΝΑΛΤΖ 

α)Φσηηζηηθφ ζψκα 44Watt [ΣΔ]  1,00   X 95,00  =    95,00 

β) Τιηθά θαη κηθξνπιηθά 2% ηνπ α)                                                             0,02   X 95,00  =   1,90 

ΔΡΓΑΗΑ 

α)Σερλίηεο ελ γέλεη       [ΟΗΚ 003]               hr     0,60    X 19,87   =  11,86 

β)Βνεζφο(εηδηθεπµέλνο εξγάηεο)   [ΟΗΚ 002]          hr       0,60    X  16,84   = 10,10 

                                                      χλνιν        (α+β+γ)    = 118,86 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΗΛΜ 59 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΧ εκαηόν δέκα οσηώ και ογδόνηα έξι λεπηά (118,86) 

 

Α.Σ. 4.02 

ΑΡΘΡΟ  (ΖΛΜ-59.Ν2) Λακπηήξαο CFL 13 W 
 

Πξνκήζεηα πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε ιακπηήξα CFL θζνξηζκνχ άκεζεο έλαπζεο ( 60% 

ηεο θσηεηλήο έληαζεο ζε ιηγφηεξν απφ 20sec ) κε ζεξκή απφρξσζε ηνπ ιεπθνχ 

παξφκνηαο κε απηή ηεο ιάκπαο ππξάθησζεο ηζρχνο 13 Watt ηάζεσο 220-240Volt, θιάζεσο 
ελεξγεηαθήο απφδνζεο Α.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε αθαίξεζε ηνπ παιαηνχ ιακπηήξα θαη ε κεηαθνξά ηνπ 

ζην πιν θνληηλφ ζεκείν ζπιινγήο γηα Αλαθχθισζε.  
Σηκή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ). 

 

ΑΝΑΛΤΖ 

α)Λακπηήξαο CFL 13 W                                                                            1,00   X  5,00  =      5,00 

β) Τιηθά θαη κηθξνπιηθά 2% ηνπ α)                                                             0,02   X    5,00  =   1,00 

ΔΡΓΑΗΑ 

α)Σερλίηεο ελ γέλεη       [ΟΗΚ 003]               hr     0,40    X 19,87   =      7,95 

β)Βνεζφο(εηδηθεπµέλνο εξγάηεο)   [ΟΗΚ 002]          hr       0,30    X  16,84   =     5,05 

                                                      χλνιν           (α+β+γ)    = 19,00 
 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΖΛΜ 59 100,00% 
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Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΧ δεκαεννέα και μηδέν λεπηά                   (19,00) 

Α.Σ. 4.03 

ΑΡΘΡΟ (ΖΛΜ-11.Ν1) Θεξκνζηαηηθφο δηαθφπηεο  θαη θεθαιή ζεξκαληηθνχ ζψκαηνο 
 
Πξνκήζεηα πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε ζεξκνζηαηηθήο θεθαιήο θαη δηαθφπηε ( γσληαθφο 

ή ηζηνο ) κε ζψκα απφ νξείραιθν θαηά ΔΝ12165 CW617N ή άιιν πιηθφ νλνκαζηηθήο 

πίεζεο  10 Bar γηα ηελ απηφκαηε ξχζκηζε ηεο παξνρήο δεζηνχ λεξνχ  ζηα ζεξκαληηθά 
ζψκαηα αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ, κέζσ κεραληθνχ ζπζηήκαηνο ξχζκηζεο 

ην νπνίν ξπζκίδεη απηφκαηα  ηνλ δηαθφπηε. Να έρεη πιήξε παξνρή ζηελ έδξα γηα 

θαιχηεξε κεηαθνξά  ζεξκηθνχ θνξηίνπ, κε εχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο (5°C έσο 

+100°C), θαη λα ηθαλνπνηεί ην πξφηππν ΔΝ215. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ην πιηθά θαη κηθξνπιηθά ζχλδεζεο ε πδξαπιηθή  ζχλδεζε 

κε ηελ ηαπηφρξνλε απνμήισζε  ηνπ πθηζηάκελνπ δηαθφπηε θαη ηελ κεηαθνξά ηνπ ζε 

ζέζε πνπ ζα νξηζηεί απφ ηελ Γ/λνπζα Τπεξεζία. 

Σηκή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ). 

 

ΑΝΑΛΤΖ 

α)Θεξκνζηαηηθφο δηαθφπηεο 3/8΄΄ 1/2΄΄ 3/4΄΄[603.100.1] 1,00 Υ   15,00   =    15,00 

β)Θεξκνζηαηηθή θεθαιή΄   [ΣΔ] 1,00 Υ  15,00   =     15,00 

β)Τιηθά θαη κηθξνπιηθά 2% ηνπ (α+β) 0,02 X      30,00   =       0,60 

γ)Σερλίηεο ελ γέλεη [ΖΛΜ003] hr 0,50 X       19,86  =       9,93 

 δ) Βνεζφο [ΖΛΜ002] hr 0,50 X      16,84   =       8,42 

 χλνιν  (α+β+γ)             =     48,95 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΖΛΜ 11  100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΧ ζαπάνηα οσηώ και ενενήνηα πένηε λεπηά    (48,95) 

 

Α.Σ. 4.04 

ΑΡΘΡΟ  (ΖΛΜ-21.Ν1)  Κπθινθνξεηήο ειεθηξνληθά ξπζκηδφκελνο 15m3/h – 8,0m  
 

Πξνκήζεηα πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε θπθινθνξεηή κεηά ησλ θιαληδψλ ζχλδεζεο 10-

15m3/h – 8,0m πδξνιίπαληνο θαηάιιεινο γηα φια  ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο αεξηζκνχ 

θαη θιηκαηηζκνχ κε εχξνο ζεξκνθξαζίαο ιεηηνπξγίαο  (-10°C έσο +110°C) κε 

ζεξκνκνλσηηθφ θέιπθνο, νδεγνχκελνο απφ Ζιεθηξνληθά Διεγρφκελν Κηλεηήξα 230V/50Hz  

Τςειήο απφδνζεο θιάζεο κφλσζεο F ν νπνίνο λα ηθαλνπνηεί ηα πξφηππα ΔΝ61800-3 ΔΝ 

61100-6-2 θαη ΔΝ 61100-6-3. κε δείθηε ΔΔΗ<0,23 ζχκθσλα κε θαλνληζκφ (ΔΚ) 

641/2009, κε πςειή ξνπή εθθίλεζεο απηφκαηε ιεηηνπξγία απεκπινθήο θαη ελζσκαησκέλε  

πξνζηαζία θηλεηήξα. κε νζφλε κε ελδείμεηο θαηάζηαζεσλ ιεηηνπξγίαο, ηξφπνπ 

ξχζκηζεο, νλνκαζηηθήο ηηκή δηαθνξάο πίεζεο ή αξηζκνχ ζηξνθψλ, ελδείμεσλ ζθαικάησλ 

θαη πξνεηδνπνηήζεσλ, κε ελζσκαησκέλε ειεθηξνληθή ξχζκηζε ηζρχνο γηα 

ζηαζεξή/κεηαβαιιφκελε δηαθνξά πίεζεο, δηαθνξά πίεζεο ειεγρφκελε κέζσ 

ζεξκνθξαζίαο, ξχζκηζε ζηαζεξψλ ζηξνθψλ κέζσ νζφλεο. 

Με δηεπαθή IR γηα αζχξκαηε επηθνηλσλία κε ζπζθεπή ρεηξηζκνχ, κε ιπρλία έλδεημεο 

βιάβεο,  κε δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο ΒΜS κε modul ( δελ πεξηιακβάλνληαη ) κέζσ 

ζπξψλ δηαζχλδεζεο θαη αληίζηνηρσλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα εηδηθά εμαξηήκαηα ζχλδεζεο (π.ρ  θιάληδεο –βάλεο 

–αλεπίζηξνθα ξαθφξ)  

Σηκή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ). 

 
ΑΝΑΛΤΖ 

α)Κπθινθνξεηήο ειεθηξνληθά ξπζκηδφκελνο  

   15m3/h – 8,0m [671.100.1]                              1,00 Υ 1900,00 =  1.900,00 

β)Τιηθά θαη κηθξνπιηθά 5% ηνπ α)]                      0,10 X 1.900,00 =    190,00 
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γ)Σερλίηεο ελ γέλεη [ΖΛΜ003] hr 3,00 X   19,86 =     59,58 

δ)Βνεζφο [ΖΛΜ002] hr 3,00 X   16,84 =     50,52 

 χλνιν  (α+β+γ+δ) =      2.200,10 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΖΛΜ 28 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΧ δύο σιλιάδερ διακόζια και δέκα λεπηά      (2.200,10) 

 

Α.Σ. 4.05 

ΑΡΘΡΟ  (ΖΛΜ 28.Ν1)  Λεβεηάο ραιχβδηλνο κεηά θαπζηήξα 190KW. 
 

Πξνκήζεηα πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε επηδαπέδηνπ ιέβεηα ραιχβδηλνπ πεηξειαίνπ–

(αεξίνπ EN676) ζεξκνθξαζηψλ κε ζάιακν θαχζεο αλαζηξνθήο θαπζαεξίσλ γηα πεηξέιαην 

ή αέξην. κεηά ηνπ θαπζηήξα, ζεξκνχ χδαηνο, νλνκαζηηθήο ζεξκαληηθήο ηζρχνο 190KW 

πιήξεο κεηα ησλ εμαξηεκάησλ πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ ζπλδέζεσο πξνο ηα δίθηπα 

χδαηνο πεηξειαίνπ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κεηά θξνπλνχ εθθελψζεσο , ζεξκνκέηξνπ, 

πδξνζηάηνπ  κνλψζεσο ηνπιάρηζηνλ 60mm πξνζηαηεπφκελε  απφ θάιπκκα ιακαξίλαο 

βακκέλν ζε απνρξσζε θαηά RAL. 

Ο ιέβεηαο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ην πξφηππν ΔΝ14394 λα έρεη πηζηνπνηεζεί  θαηά ΔΝ 

303, λα δηαζέηεη έγθξηζε ηχπνπ, θαη λα θέξεη  

ζήκαλζε CE. Δπίζεο λα δηαζέηεη πιάθα θαπζηήξα κε νπέο γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ 

θαπζηήξα πεηξειαίνπ – αεξίνπ 

Ο Βαζκφο Απφδνζεο λα θπκαίλεηαη 90 έσο  93%. 

Ο ιέβεηαο ζα δηαζέηεη πίλαθα ειέγρνπ θαηάιιεινο γηα ιεηηνπξγία δηβάζκηνπ θαπζηήξα 

κε πιήξε εμνπιηζκφ ηερληθήο αζθαιείαο κε ζεξκνζηάηε ιέβεηα ξχζκηζεο 90 νC κε 

ζεξκηθφ αζθαιείαο ξπζκηδφκελν ζηνπο 100 νC,110 ή 120 νC θαη δηαθφπηε ειέγρνπ θαη 

ελζσκαησκέλν ζεξκφκεηξν λεξνχ ηνπ ιέβεηα, ιπρλία έλδεημεο βιάβεο θαπζηήξα, ηθαλφο 

λα ειέγρεη κία ηξίνδε ή ηεηξάνδε βάλα ζην πξσηεχνλ θχθισκα ηνπ ιέβεηα θαη έλα 

θπθινθνξεηή. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη δνθνί – πξνθίι ζηήξημεο καηά ησλ αληηθξαδαζκηθψλ 

ζηνηρείσλ, νη θιάληδεο ζχλδεζεο θαη ην ζηεγαλνπνηεηηθφ θνιιάξν ηνπ αγσγνχ 

θαπζαεξίσλ. 

Ο θαπζηήξαο ζα είλαη πηεζηηθνχ ηχπνπ ειαθξνχ πεηξειαίνπ, θαηαζθεπαζκέλνο θαη 

δνθηκαζκέλνο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξφηππνπ DIN ΔΝ 267 ηχπνπ EL βάζε 

DIN 51 603 δηβάζκηαο ιεηηνπξγίαο κε θηλεηήξα ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ηθαλφηεηαο 7 

έσο 20.Kg/h  κεηά ησλ νξγάλσλ απηνκαηηζκνχ θαη ινηπά πιηθά θαη κηθξνπιηθά επί 

ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη εξγαζίαο πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο  ξπζκίζεσο γηα παξάδνζε ζε 

πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία  

Σηκή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ). 
 
 ΑΝΑΛΤΖ 

α)Λεβεηάο ραιχβδηλνο κεηά θαπζηήξα 190KW [715.100.1]     1,00       Υ  6.075   =        6.075,00 

β)Τιηθά θαη κηθξνπιηθά 2% ηνπ α)]                                                       0,02        X   6.075   =              121,50 

γ)Σερλίηεο ελ γέλεη [ΖΛΜ003]        hr                                   12,00        X  20,42 =              245,04 

δ)Βνεζφο [ΖΛΜ002]        hr                                   12,00        X  17,31 =              207,72 

ε)Δξγάηεο [ΖΛΜ001]        hr                                    6,00        X  15,74 =                 99,44 

                                                                                                            χλνιν (α+β+γ+δ+ε)        =         6.748,70 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΖΛΜ 28 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΧ έξι σιλιάδερ επηακόζια ζαπάνηα οσηώ και εβδομήνηα 

                                                             λεπηά     (6.748,70) 

 

Α.Σ. 4.06 

ΑΡΘΡΟ  (ΖΛΜ-40.Ν1)  Θεξκηθή κφλσζε γηα ζηδεξνζσιήλα 2 ΄΄.  
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Πξνκήζεηα πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε ζεξκηθήο κφλσζεο ζηδεξνζσιήλα 2΄΄  θιεηζηψλ 

θπςειψλ ειαζηνκεξέο  ππθλφηεηαο 60-75Kg/m3 θαηά EN13470, πάρνπο 19mm απφ κνλσηηθφ 

πιηθφ κηθξήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο έσο 0,040W/mK ζηνπο 40°C θαηά ΔΝ12667 κε 

αληνρή ζηελ απνξξφθεζε πδξαηκψλ ( κ>6000 ) θαηά ΔΝ13469, άξηζηεο ειαζηηθφηεηαο 

θαη επθακπηφηεηαο κε επξφο ζεξκνθξαζηαθήο ιεηηνπξγίαο απφ -40 έσο +105 0C κεηά ησλ 

κηθξνπιηθψλ ( θφιια ηαηλία θ.η.ι.). Να δηαζέηεη θαηάηαμε σο πξνο ηελ ζπκπεξηθνξά 

ζηε θσηηά ζχκθσλα κε ην EN13501-EN 13823. 
Σηκή ελφο κέηξν κήθνο (m) κφλσζεο. 

ΑΝΑΛΤΖ 

α)Θεξκηθή κφλσζε γηα ζηδεξνζσιήλα   2 ΄΄ [TE-02]                       1,00 Υ    6,50    =   6,50 

β)Τιηθά θαη κηθξνπιηθά [(5% ηνπ α)] 0,05 X        2,40     =  0,33 

γ)Σερλίηεο ελ γέλεη [ΖΛΜ003] hr 0,06 X 19,86     =     1,19 

δ)Βνεζφο [ΖΛΜ002] hr 0,06 X 16,84     =      1,01 

 χλνιν  (α+β+γ+δ)            =       9,03 
 

Μνλάδα κέηξεζεο : κέηξν κήθνο (m) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΗΛΜ 40 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΧ εννέα και ηπία λεπηά            (9,03) 

 

Α.Σ. 4.07 

ΑΡΘΡΟ ( ΖΛΜ-40.Ν2)   Θεξκηθή κφλσζε γηα ζηδεξνζσιήλα 2 ½ ΄΄.  
 

Πξνκήζεηα πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε ζεξκηθήο κφλσζεο ζηδεξνζσιήλα 2 ½ ΄΄  

θιεηζηψλ θπςειψλ ειαζηνκεξέο  ππθλφηεηαο 60-75Kg/m3 θαηά EN13470, πάρνπο 19mm απφ 

κνλσηηθφ πιηθφ κηθξήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο έσο 0,040W/mK ζηνπο 40°C θαηά ΔΝ12667 

κε αληνρή ζηελ απνξξφθεζε πδξαηκψλ ( κ>6000 ) θαηά ΔΝ13469, άξηζηεο ειαζηηθφηεηαο 

θαη επθακπηφηεηαο κε επξφο ζεξκνθξαζηαθήο ιεηηνπξγίαο απφ -40 έσο +105 0C κεηά ησλ 

κηθξνπιηθψλ (θφιια ηαηλία θ.η.ι.). Να δηαζέηεη θαηάηαμε σο πξνο ηελ ζπκπεξηθνξά 

ζηε θσηηά ζχκθσλα κε ην EN13501-EN 13823. 
Σηκή ελφο κέηξν κήθνο (m) κφλσζεο. 

ΑΝΑΛΤΖ 

α)Θεξκηθή κφλσζε γηα ζηδεξνζσιήλα   2 ½ ΄΄ [TE-01] 1,00 Υ   8,88      =    8,88 

β)Τιηθά θαη κηθξνπιηθά [(5% ηνπ α)] 0,05 X 8,88      =    0,44 

γ)Σερλίηεο ελ γέλεη [ΖΛΜ003] hr 0,06 X 19,86     =    1,19 

δ)Βνεζφο [ΖΛΜ002] hr 0,06 X 16,84     =    1,01 

 χλνιν  (α+β+γ+δ)           =    11,52 

Μνλάδα κέηξεζεο : κέηξν κήθνο (m) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΗΛΜ 40 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΧ ένηεκα και πενήνηα δύο λεπηά               (11,52) 

 

 

ΟΜΑΓΑ Δ – ΔΡΓΑΙΔ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ 
 

Α.Σ.5.01 

ΑΡΘΡΟ (ΟΗΚ-6128.1Ν) Φέξσλ ζθειεηφο θαη Βάζε ζηήξημεο θσηνβνιηατθψλ ζε ζηέγε αλά  

KWξ εγθαηεζηεκέλεο  ηζρχνο. 

  

Φέξσλ ζθειεηφο θαηβάζε ζηήξημεο θσηνβνιηατθψλ ζε ζηέγεο γηα εγθαηάζηαζε ζε 

δηάηαμε portait ή landscape αλά  KWξ εγθαηεζηεκέλεο  ηζρχνο, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπ Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο. Ζ ηνπνζέηεζε ζα γίλεη κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζηεγαλφηεηα έλαληη ηεο βξνρήο θαη ηεο εξγαζίαο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ νπνηαδήπνηε 
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απφζηαζε θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο ηνπνζέηεζεο ζην έξγν κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο 

θιπ, φισλ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζηεγάλσζεο ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, γηα ηελ έληερλε θαη έγθαηξε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο 

ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο, ηνπο Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα ζρέδηα φπσο απηά 

εγθξίζεθαλ απφ απφ ηελ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. θαη πηζηνπνηήζεθαλ απφ αξκφδην θνξέα θαηά ΔΝ 

62446. 

Σηκή κηαο θηινβαηψξαο KWξ. 

Μνλάδα κέηξεζεο : θηινβαηψξα (KWξ) 

Αλαζεσξείηαη κε : OIK 6128 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΧ διακόζια και μηδέν  λεπηά         (200,00) 

 

Α.Σ. 5.02 

ΑΡΘΡΟ (ΖΛΜ-52.1ΦN) Φσηνβνιηατθφ πιαίζην ηερλνινγίαο θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ ηζρχνο 

ηνπιάρηζηνλ 250Wp. 

  

Φσηνβνιηατθφ πιαίζην ηερλνινγίαο θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ, πνπ ζα πιεξεί ηηο 

Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο θαηά IEC\EN 61215, IEC\EN 61730 -1/2 ηηο νδεγίεο CE θαη 

ην πξφηππν EN 62446 θαη φιεο ηηο ηππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο ηνπ, θιάζεο κφλσζεο ΗΗ, 

νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 250 Wp, ζεηηθήο ηαμηλφκεζεο ηζρχνο, βαζκνχ 

απφδνζεο ηνπιάρηζηνλ 15 % θαη NOCT 45(±)2. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο ηνπνζέηεζεο ζην έξγν κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο 

θιπ, φισλ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο, ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη 

ζχλδεζεο κε ην δίθηπν θαισδηψζεσλ ζπλερνχο ξεχκαηνο θαη ην δίθηπν γείσζεο θαη 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο (φπνπ απηφ απαηηείηαη) γηα ηελ έληερλε θαη έγθαηξε 

εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο, ηνπο Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο 

θαη ηα ζρέδηα φπσο απηά εγθξίζεθαλ απφ ηελ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.  θαη πηζηνπνηήζεθαλ απφ 

αξκφδην θνξέα θαηά ΔΝ 62446. 

Σηκή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ). 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΗΛΜ 52 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ εξήνηα και μηδέν λεπηά                                          (60,00) 
 

Α.Σ. 5.03 

ΑΡΘΡΟ  (ΖΛΜ-55.1ΦN)  Αληηζηνθέαο ηζρχνο θσηνβνιαητθήο εγθαηάζηαζεο δηαζπλδεδεκέλεο 

ζην δίθηπν  ηξηθαζηθφο ηζρχνο 10 ΚW. 

  

Αληηζηξνθέαο ηζρχνο ηξηθαζηθφο θαηά πξνηίκεζε γαιβαληθά απνκνλσκέλνο, 

θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο δηαζπλδεδεκέλεο ζην δίθηπν ή ζπζηνηρία κνλνθαζηθψλ ή 

ηξηθαζηθψλ ζπλνιηθήο ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 10 KW θαη βαζκνχ απφδνζεο ηνπιάρηζηνλ 97 

% (θαηά ηνλ ζπληειεζηή Δπξσπατθήο Απφδνζεο). Θα θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο 

δηαζχλδεζεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ, ηηο νδεγίεο CE 

θαζψο θαη ην πξφηππν EN 62446 θαη φιεο ηηο ηππνπνηεηηθέο παξαπνκπέο ηνπ.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο ηνπνζέηεζεο ζην έξγν κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο 

θιπ, φισλ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο, ε εξγαζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ζέζεο ζε ιεηηνπξγία, ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο κε ην δίθηπν θαισδηψζεσλ ζπλερνχο 

θαη ελαιιαζφκελνπ ξεχκαηνο, ην δίθηπν ηξνθνδνζίαο ηνπ κε ξεχκα θαη θαη κε ην 

δίθηπν γείσζεο θαη αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ έληερλε θαη έγθαηξε εθηέιεζε 

ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο, 

ηνπο Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο θαη ηα ζρέδηα φπσο απηά εγθξίζεθαλ απφ ηελ ΓΔΓΓΖΔ 

Α.Δ θαη πηζηνπνηήζεθαλ απφ αξκφδην θνξέα θαηά ΔΝ 62446. 

Σηκή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ). 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΗΛΜ 55 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ δύο χιλιάδερ πενηακόζια και μηδέν λεπηά          (2.500,00) 
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Α.Σ. 5.04 

ΑΡΘΡΟ (ΖΛΜ-52.2ΦN) Πηζηνπνίεζε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζπλδεδεκέλνπ ζην δίθηπν, 

θαηά EN 62446. 

 

Πηζηνπνίεζε θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο ηζρχνο κέρξη θαη 10KW, ζπλδεδεκέλεο ζην 

ειεθηξηθφ δίθηπν ηζρχνο κέρξη θαη 20KWp, απφ δηαπηζηεπκέλν απφ ην Δζληθφ χζηεκα 

Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) θνξέα Διέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Φ/Β ζπζηεκάησλ θαηά ΔΝ 62446 

κε ηίηιν : " Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα έγξαθα ηεθκεξίσζεο, δνθηκέο γηα ηε ζέζε ζε 

ιεηηνπξγία θαη επηζεψξεζε θσηνβιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζπλδεδεκέλσλ ζην ειεθηξηθφ 

δίθηπν". Ζ πηζηνπνίεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη : 

1. Έιεγρν θαη έγθξηζε ηεο κειέηεο εθαξκνγήο γηα ηελ ζπκθσλία ηνπο κε ηα ηζρχνληα 

πξφηππα θαη εγθεθξηκέλα κε ην ΔΝ 62446 θαη φιεο ηηο ηππνπνηεηηθέο εθαξκνγέο. 

2. Δπηζεψξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη δηελέξγεηα φισλ ησλ απαξαηηεησλ κεηξήζεσλ θαη 

δνθηκψλ ζχκθσλα κε ην EN 62446, γηα ηελ ηειηθή πηζηνπνίεζε. 

Σηκή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ). 
         

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΗΛΜ 52 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΧ οσηακόζια και μηδέν λεπηά                  (800,00) 

 

Α.Σ. 5.05 

ΑΡΘΡΟ  (ΖΛΜ-47.2Ν)   Καισδηψζεηο, δηαθνπηηθφ πιηθφ ζπλερνχο θαη ελαιιαζφκελνπ ξεχκαηνο 
θαη γείσζε ησλ βάζεσλ ζηήξημεο, γηα θσηνβνιηατθή εγθαηάζηαζε αλά  KWξ 

εγθαηεζηεκέλεο  ηζρχνο ζε ζηέγε ή δψκα. 

  

Καισδηψζεηο, δηαθνπηηθφ πιηθφ ζπλερνχο θαη ελαιιαζφκελνπ ξεχκαηνο θαη γείσζε ησλ 

βάζεσλ ζηήξημεο, γηα θσηνβνιηατθή εγθαηάζηαζε αλά  KWξ εγθαηεζηεκέλεο  ηζρχνο ζε 

ζηέγε ή δψκα. Αλαιπηηθφηεξα πεξηιακβάλεηαη: 

1.Ζ ζπλδεζκνινγία ησλ θσηνβνιηατθψλ γελλεηξηψλ ζε ζηνηρεην-ζεηξέο κε θαιψδην 

solar δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 6mm2, νπνηνπδήπνηε κήθνπο, εληφο πιαζηηθνχ ζσιήλα ή 

εζράξαο θαισδίσλ. 

2.H ζπλδεζκνινγία κε θαιψδην ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο  J1VV-R δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ  

5Υ10mm2, νπνπδήπνηε κήθνπο εληφο πιαζηηθνχ ζσιήλα ή εζράξαο θαισδίσλ.  

3.Ζιεθηξνινγηθφο πξνθαισδησκέλνο πίλαθαο δηαθνπηηθνχ πιηθνχ θαη πιηθνχ πξνζηαζίαο 

ζπλερνχο ξεχκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ ηερληθή πεηγξαθή. Ο 

πίλαθαο ζα έρεη ειεγρζεί ζην ζχλνιν ηνπ ζχκθσλα κε ην EN 60439-1, EN 60439-3, HD 

60304-7-712, EN 60664-1, TS 50539-12, EN 62446: 2009. 

4.Γείσζε ησλ βάζεσλ κε ραιθφ 16mm2 πνπ ζα θαηαιήγεη ζηνλ ειεθηξνινγηθφ πίλαθα ηεο 

εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη γείσζε κε ηξίγσλν γείσζεο κε ραιθφ 35mm2, πιεζίνλ ηνπ 

κεηξεηή ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ηεο ππφγεηαο φδεπζεο ηεο θαισδίσζεο 

ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο κε ην θφζηνο ησλ ζσιελψζεσλ, ηεο εθζθαθήο, επαλεπίρσζεο 

ηεο ηάθξνπ θαη απνθαηάζηαζεο ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο κε ην αξρηθφ πιηθφ, φπνπ απηφ 

απαηηεζεί. Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο ηνηρίνπ θαη πίιιαξ γηα ηελ 

θηινμελία ηνπ κεηξεηή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ , πιήξσο 

ηνπνζεηεκέλα, φπνπ απηά απαηηεζνχλ. 

Γειαδή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

θαη ζε νπνηαδήπνηε χςνο ηνπνζέηεζεο ζην έξγν, ε δαπάλε θάζε πιηθνχ, κηθξνχιηθνπ 

θαη εξγαζίαο, αθφκα θη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε 

θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ηεο θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο, γηα ηελ έληερλε θαη 

έγθαηξε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ηνπο Δπξσπατθνχο 

Καλνληζκνχο θαη ηα ζρέδηα , φπσο απηά εγθξίζεθαλ απφ ηελ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ θαη 

πηζηνπνηήζεθαλ απφ αξκφδην θνξέα θαηά ΔΝ 62446. 

Σηκή κηαο θηινβαηψξαο KWξ. 

Μνλάδα κέηξεζεο : θηινβαηψξα (KWξ) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΗΛΜ 47 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ διακόζια πενήνηα  ηέζζεπα και μηδέν λεπηά (254,00) 
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Α.Σ. 5.06 

ΑΡΘΡΟ (ΖΛΜ-60.1Ν) Καηαγξαθηθφ θαη κεηξεηηθφ ζχζηεκα γηα θσηνβνιηατθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 

  

χζηεκα ηειεκεηξίαο θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο κε δηαδηθηπαθή επαθή επηθνηλσλίαο 

κε δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ηεο εκεξήζηαο απφδνζεο θάζε κεηαηξνπέα, θαζψο θαη ην 

ηζηνξηθφ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Θα κπνξεί λα θαηαγξάθεη εθηφο 

ησλ άιισλ ηελ αθηηλνβνιία, ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία θαη ηελ ζεξκνθξαζία ησλ 

πάλει κε εμσηεξηθά αηζζεηήξηα. ηελ δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά 

ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ θαη νη θαισδηψζεηο 

θαη ηα ινηπά ειεθηξνινγηθά πιηθά γηα ηελ έληερλε θαη έγθαηξε πινπνίεζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηειεκεηξίαο. ηελ δαπάλε πεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο θηινμελίαο ζην 

δηαδίθηπν, ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ ησλ κεηξήζεσλ, ελψ δελ πεξηιακβάλεηαη ε νζφλε 

ελδείμεσλ γηα ηελ δεκφζηα παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θνξεηφο ππνινγηζηήο κε ηα παξαθάησ ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά : Αξηζµφο ππξήλσλ ≥ 2 πρλφηεηα ιεηηνπξγίαο (GHz) ≥2,4 GHz, 

Απφδνζε επεμεξγαζηή θαηά θιίµαθα PassMark CPU Mark ≥ 5900 Σερλνινγία µλήµεο DDR3 

ή ηζνδχλαµν ή αλψηεξν, Μέγεζνο πξνζθεξφµελεο µλήµεο (GB) ≥ 4GB, Αξηζµφο δίζθσλ 

≥1, πλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ζθιεξψλ δίζθσλ ≥500 GB, ∆ίζθνο ηχπνπ SATA – SSD, Σχπνο 

νπηηθήο ζπζθεπήο DVD +/- RW ≥1, Θχξα Ethernet ηχπνο 10/100/1000, Θχξεο USB ≥ 3, 

Microsoft Windows 10 Greek ή αληίζηνηρν λεφηεξν, 64bit, 

Σηκή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ). 
   

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΗΛΜ 60 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ χίλια και μηδέν λεπηά                                       (1.000,00) 

 
Α.Σ. 5.07 

ΑΡΘΡΟ  (ΖΛΜ-60.2Ν) Ζιεθηξνληθφο πίλαθαο δεκφζηαο πιεξνθφξεζεο γηα θσηνβνιηατθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 

  

Ζιεθηξνληθφο πίλαθαο δεκφζηαο πιεξνθφξεζεο ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ζηνηρείσλ 

θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο δηαζηάζεσλ 800Υ800mm κε 3 ζεηξέο απφ 16 ςεθία. Θα έρεη 

δηεπαθή Ethernet κε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο, είηε κίαο θσηνβνιηατθεο 

εγθαηάζηαζεο, είηε φισλ ζπγθεληξσηηθά, κέζσ ηνπηθνχ δηθηχνπ, είηε κέζσ 

δηαδηθηχνπ. Θα πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα ειεχζεξεο δηακφξθσζεο θεηκέλνπ θαη 

κεηαβαιιφκελν αξηζκφ ζεηξψλ θαη ραξαθηήξσλ. 

ηελ δαπάλε πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία 

ηνπνζέηεζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ θαη νη θαισδηψζεηο θαη ηα ινηπά ειεθηξνινγηθά 

πιηθά γηα ηελ έληερλε θαη έγθαηξε πινπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πίλαθα πιεξνθφξεζεο. 

Σηκή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ). 
         

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΗΛΜ 60 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΩ χίλια διακόζια και μηδέν λεπηά                          (1.200,00) 
 

Α.Σ. 5.08 

ΑΡΘΡΟ (ΖΛΜ-45.1ΦΝ) Δμσηεξηθφ χζηεκα Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο (ΑΠ) γηα 

θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζε ζηέγε αλά  KWξ εγθαηεζηεκέλεο  ηζρχνο. 

  

Δμσηεξηθφ χζηεκα Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο (ΑΠ) γηα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζε 

ζηέγε αλά  KWξ εγθαηεζηεκέλεο  ηζρχνο, κε πξνηεηλφκελε ζηάζκε πξνζηαζίαο Η, 

απνηεινχκελε απφ : 

1. πιιεθηήξην ζχζηεκα 

2. χζηεκα αγσγψλ θαζφδνπ 

3. χζηεκα γείσζεο 

Όια ηα πιηθά ζα έρνπλ ππνζηεί εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα: ΔΛΟΣ 

ΔΝ 50164-1, ΔΛΟΣ ΔΝ 50164-2, ΔΛΟΣ ΔΝ 61643-11. Αλαιπηηθφηεξα ην ζπιιεθηήξην 

ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ αθίδεο αινπκηλίνπ Φ16Υ850mm, ηνπιάρηζηνλ 4 ηεκάρηα. Σν 
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ζχζηεκα γείσζεο ζα απνηειέηηαη απφ ξαβδνεηδήο γεησηέο Φ14Υ1500mm. ε θάζε αγσγφ 

θαζφδνπ ζα ηνπνζεηεζεί έλα ηξίγσλν γείσζεο. ηηο δαπάλεο ηνπ έξγνπ θαη ην θφζηνο 

ηεο εθζθαθήο, επαλεπίρσζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο. δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ 

έξγνπ θαη εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ηνπ Δμσηεξηθνχ ΑΠ 

ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή, ηηο πξνδηαγξαθέο. 

ηηο δαπάλεο ηνπ άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη θάζε πιηθφ, κηθξνυιηθφ θαη εξγαζία πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ηνπ δηθηχνπ, αθφκα θη αλ δελ 

αλαθέξεηαη ξεηά. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη κειέηε ηνπ δηθηχνπ, ε 

νπνία ζα πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία πξνηνχ πξνρσξήζεη ζηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ δηθηχνπ. 

Σηκή κηαο θηινβαηψξαο (KWξ). 

Μνλάδα κέηξεζεο : θηινβαηψξα (KWξ) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΗΛΜ 45 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΧ εκαηόν δώδεκα και ηπιάνηα εννέα λεπηά (112,39) 

 

Α.Σ. 5.09 

ΑΡΘΡΟ (ΖΛΜ10.Ν31) Κνλζφια ΓΔΓΓΖΔ ηχπνπ Ε. 

 

Κνλζνια ΓΔΓΓΖΔ ηχπνπ Ε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο ΓΔΓΓΖΔ γηα ζηήξημε κεηξεηψλ 

παξνρήο Νν6  γείζν πιάηε πιεπξηθά  ζεκειην, θξεάηην, θαπαθη θξεαηίνπ κε ιαβή θαη 
κεληεζεδεο, ιακεο ζηεξημεο γαιβ. ζηδεξνζσιήλσλ  4΄΄ θαη ηεηξαγσλν πιαηζην απφ 

ζηδεξνγσλίεο ζηήξημεο πιαζηηθψλ θηβσηίσλ κεηξεηψλ, θαη γαιβ. ζηδεξνζσιήλεο   4΄΄ 

ηνπιάρηζηνλ 4 ηεκάρηα ηνπ 1,5 m δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά  φισλ ησλ πιηθψλ πνπ 

ρξεηάδνληαη,θαηαζθεπή μπινηχπνπ, ελζσκάησζε ησλ άθξσλ  ππνγείσλ ζσιήλσλ απνρέηεπζεο 
θαη γεληθά εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ γηα ηελ 
πιήξε θαη έληερλε   θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ.  Ο ππζκέλαο ηνπ θξεαηίνπ ζα νπιηζηεί 

νκνίσο φπσο νη πιεπξέο πάλσ ζε ζθπξφδεκα θαζαξηφηεηαο . 

Σηκή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ). 
  

ΑΝΑΛΤΖ 

α)Δθζθαθή ΟΗΚ 20.40             m3                                                1,60     X  20,25   =      32,40 

β)Οπιηζκφο  ΟΗΚ 38.20.02         Kg                                           120,00            X      1,07   =    128,40 

γ)Ξπιφηππνο  ΟΗΚ 38.       m2                  13,92            X    22,50 =  313,20 

δ)θπξφδεκα C20/25 κε πξνζαπμ.  m3                                                2,20     X 112,50 = 247,50 

ε)Καπάθη ραιχβ. απφ κπαθι. Λακ. 3mm  

  ΤΓΡ11.01.02 Κγ                      1,6Υ080Υ27,55    X   2,90 = 102,26 

ζη)Λάκεο -γσλίεο ΤΓΡ11.01.02 Κγ   (2*1,8*2,49)+(4*3,88) X   2,90 =  71,00 

δ)Σερλίηεο ελ γέλεη [ΖΛΜ003] hr 8,00 X   19,86 = 158,88 

ε)Δξγάηεο [ΖΛΜ001] hr 8,00 X   15,31 = 122,48 

                               χλνιν                (α+β+γ..+δ) =      1.176,12 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : κέηξν κήθνπο (m) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΗΛΜ 10 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΧ σίλια εκαηόν εβδομήνηα έξι και δώδεκα λεπηά 

                                                                       (1.176,12) 

Α.Σ. 5.10 

ΑΡΘΡΟ (ΖΛΜ-60.20.40.02)  ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο 2 1/2 in 

 

Πξνκήζεηα πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλνυ εζσηεξηθήο 

δηακέηξνπ 2 1/2 in κε ζπείξσκα ζηα άθξα θαηά ηα άιια ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ10255 
ηνπνζεηεκέλνο πιήξσο ζε εγθαηάζηαζε χδξεπζεο – θεληξηθήο ζέξκαλζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ  εηδηθψλ ηεκαρίσλ ( κνχθεο, θακπχιεο, 
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γσλίεο, ηαπ ζπζηνιέο θ.η.ι. πιήλ ησλ ξαθφξ φπσο επίζεο θαη ησλ πιηθψλ ζπλδέζεσο, 

ζηεξίμεσο θαη ηεο εξγαζίαο πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο δνθηκψλ θηι παξαδνηένο ζε 

ιεηηνπξγία.   

Σηκή ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ(m). 
 
ΑΝΑΛΤΖ 

α)ηδεξ. Γαιβ. 2 1/2 ins [565.7]] m 1,20 X 9,80 = 11,76 

     απμεκέλνο 20 % γηα εηδ. ηεκαρία θαη κηθξνυιηθά 
    ζχλδεζεο θαη ζηήξημεο  

β)Σερλίηεο ελ γέλεη [ΖΛΜ003] hr 0,13 X 19,86 = 2,58 

γ)Βνεζφο [ΖΛΜ002] hr 0,10 X 16,84 = 1,66 

 

 Άζξνηζκα  (α+β+γ) = 16,00 

Μνλάδα κέηξεζεο : κέηξν κήθνο (m) 

Αλαζεσξείηαη κε : ΗΛΜ 5 100,00%  

Σηκή εθαξκνγήο : ΔΤΡΧ δέκα έξι και μηδέν λεπηά                     (16,00) 

 

 

 

πληάρζεθε Θεσξήζεθε 

Οξρνκελφο 30-11-2018 Οξρνκελφο 30-11-2018 

Οη κειεηεηέο O  πξ/λνο Γ.Σ.Τ. 

    

    

    

Λεκνληά ηακαηάθε     Γηψξγνο ηάκνπ Βαζίιεο Σνχληαο 

αξρηηέθησλ κεραληθφο  ειεθ. κεραληθφο Σ.Δ. πνιηηηθφο κεραληθφο 
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