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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 
  
 
1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε 
Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ 
εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε 
ησλ κεραλεκάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 
δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ 
παξφληνο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  πξνθχπηεη ην 
πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο 
εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο 
κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα 
εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ 
ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

1.1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη 
βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, 
θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο 
θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη 
ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά 
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε 
θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ 
Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο 
θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 
1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Χο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή 
ηνπο. 

1.1.3 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 θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ 
έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη 
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ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ 
νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ 
απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.1.4 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. 

1.1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 
ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ 
παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θ.ιπ., 
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 Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε 
ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, 
ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ 
ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 
Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ 
εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην 
Γεκφζην 

(β)  Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, 
αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

1.1.6 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά 
κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

1.1.7 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο 
θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη 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 θ.ιπ., θαζψο θαη νη 
δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο 
αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) 
θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

1.1.8 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 θ.ιπ.) 

1.1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 
εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο 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 
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ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε 
απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 
δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.1.10 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 
ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ 
πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ 
επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

1.1.11 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 
πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

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

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 
ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα 
απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θ.ιπ.),  

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

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 
εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη 
ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ  

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

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ 
γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη 
ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

1.1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο 
ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ 
απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην 
απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή 
θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 
φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή 
ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε 
ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε 
ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ 
πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ 
πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

1.1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 
αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, 
εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ 
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επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη 
γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ 
εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, 
νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη 
εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο 
ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο [ΟΚΧ]),  

1.1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην 
ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο 
κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε 
εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, 
πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

 1.1.15 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί 
δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

1.1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ 
εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ.  

1.1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο 
πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή 
ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα 
θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ 
πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.1.19 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.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

1.1.20 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. πνπ 
δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, 
Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, 
ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

1.1.21 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 θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε 
ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ 
θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.1.22 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο 
δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ 
Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ 
νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο 
ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
(θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, 
θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή 
δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 
εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 
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1.1.23 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ 
εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, 
δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο 
ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.1.24 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, 
ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, 
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.25 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα 
εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο 
ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

1.1.26 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. 

1.1.27 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, 
απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία 
επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

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

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη 
κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή 
άιιεο εξγαζίεο. 

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 δαπάλεο νη νπνίεο 
δελ κπνξνχλ λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ 
έξγνπ φπσο, 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%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 
εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 
πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη 
βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. 

(2) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή 
άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ 
εθηέιεζεο εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ  θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε 
ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο 
ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε 
ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ 
πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν 
απνδεθηφ  θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 
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(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο 
ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην 
ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο 
ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε 
ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο 
ππφςε αθξαίεο επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 

(β)  Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, 
ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ (πεξηιακβάλεη 
ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε 
κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο 
απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη 
δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη 
νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ 
πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε 
απηνθηλήησλ 

(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο 
πξνζσπηθνχ  

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, 
θφζηνο  έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ 
Κχξην ηνπ Έξγνπ. 
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  Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
έλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, 
απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη 
δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ 
απφ ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο 
ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ 
θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο 
ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ 
Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ 
Σηκνιφγην. 

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

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

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο 
ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην 
ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο 
ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 
ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

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

Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε απφθαζε ε 
ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή άιιν 
πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 
 
 
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. 
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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  

 

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 
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- 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 πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη ζχκθσλα κε 
ηηο δηαδηθαζίεο πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο "πεξί Γεκνζίσλ Δξγσλ"δηαηάμεηο, 
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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 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 

 

 

 

1,90 

2,30 
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α/α Δίδορ ςνηελεζηήρ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 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  

 Σα αλαθεξφκελα ζηελ ζπλέρεηα ζηνηρεία πξνειεχζεσο, ζθιεξφηεηαο θαη 
ρξψκαηνο καξκάξσλ είλαη ελδεηθηηθά θάπνησλ απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο 
πνηθηιίεο πνπ παξάγνληαη. Απηφ ζε θακκηά πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη φηη ηα 
θνηηάζκαηα καξκάξνπ ησλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ είλαη νκνηφκνξθα σο πξνο ην 
ρξψκα, ηελ ζθιεξφηεηα θαη ηηο ινηπέο ηδηφηεηεο. Άιισζηε θαη νη ηηκέο δηάζεζεο 
ησλ καξκάξσλ θάζε πεξηνρήο δηαθνξνπνηνχληαη θαη κάιηζηα ζεκαληηθά, 
αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα άξζξα ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ επίζηξσζεο κε κάξκαξα 
ησλ ΝΔΣ ΟΙΚ πεξηιακβάλνπλ ηδηαηηέξσο ηηκή "θαηνχξαο" πνπ επηζεκαίλεηαη 
κε δηπιφ αζηεξίζθν. 

 Οη ηηκέο γηα ηελ πιήξε εξγαζία αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο 
Βέξνηαο, ιεπθφ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra), ζθιεξφ ή καιαθφ θαηά 
πεξίπησζε, θαη είλαη επλφεην φηη είλαη απιψο ελδεηθηηθέο γηα επηζηξψζεηο κε 
κάξκαξν κέζσλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 Ο Μειεηεηήο αθνχ επηιέμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν (ι.ρ. ρξψκα, πθή, ζθιεξφηεηα, δηαζεζηκφηεηα ζηελ 
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πεξηνρή ηνπ έξγνπ), πξέπεη λα θάλεη έξεπλα αγνξάο, λα δηαπηζηψζεη ηελ ηηκή 
δηάζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ καξκάξνπ θαη ζ' απηήλ λα πξνζζέζεη ηελ 
ηηκή "θαηνχξαο" πνπ πξνβιέπεηαη ζην ΝΔΣ ΟΙΚ.  Παξάιιεια ζα πξέπεη λα 
επέκβεη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ θαη λα εηζάγεη εθεί ηα επηζπκεηά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ. 

Δπεηδή νη ηηκέο ησλ καξκάξσλ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά, είλαη ζθφπκν ε επηινγή 
ηνπ ηχπνπ λα γίλεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Γ/λνπζα ηελ Μειέηε Τπεξεζία. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα κάξκαξα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 
Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ EN 12058: Natural stone flooring and stair - 
Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο - Πιάθεο γηα δάπεδα θαη ζθάιεο - Απαηηήζεηο 
θαη ΔΛΟΣ EN 1469: Natural stone cladding - Πξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο - 
Πιάθεο γηα επελδχζεηο -  Απαηηήζεηο θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE, ζχκθσλα κε 
ηελ ΚΤΑ 10976/244,  ΦΔΚ 973Β/18-07-2007. 

 
ΜΑΛΑΚΑ : ζπλεζηζκέλεο θζνξάο θαη εχθνιεο θαηεξγαζίαο 

 

1 Πεληέιεο Λεπθφ 

2 Κνθθηλαξά Σεθξφλ 

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 
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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 

 
 ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζηίιβσζε 

απηψλ (λεξφινπζηξν) 

 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 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. 
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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 €/m

3
.km 

 

ε αζηικέρ πεπιοσέρ   

 - απφζηαζε < 5 km 0.28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Με παπαηεηαμένη αναμονή θοπηοεκθόπηυζηρ 
(αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, 
κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο) 

  

 - απφζηαζε < 5 km 0,22  

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,18   

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   

 
Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] 
ηωλ άξζξωλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε 
θπβηθά κέηξα (m

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

ε θακία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή 
νπνηαδήπνηε άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα 
επηκεηξνύκελα m

3
 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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ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΑΡΘΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ - ΔΣεΠ 

    
 

α/α Δίδνο Δξγαζηψλ Κσδηθφο Αξζξνπ A.T. 
Κσδ. ΔΣΔΠ 

'ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-' + 

1 2 3 4 5 

  
   

  

  Α. ΠΡΟΔΡΓΑΙΔ - ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ       

1 Απνμήισζε μπιίλσλ ή κεηαιιηθψλ (αινπκηλίνπ 
& ζηδεξψλ) θνπθσκάησλ 

 ΝΔΣ-ΟΙΚ 
Α\22.45.Υ 

Α01 
--- 

2 Απνμήισζε πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ κφλσζεο 
δψκαηνο. 

ΝΔΣ-ΟΙΚ 
A\22.60.Υ1 

Α02 
--- 

3 Καζαηξέζεηο πιηλζνδνκψλ ΝΔΣ-ΟΙΚ 
Α\22.04.Υ 

Α03 
14-02-02-01 

4 Γηάλνημε νπψλ, θσιεψλ, ή αλνηγκάησλ ζε 
πιηλζνδνκέο. Γηα νπέο επηθαλείαο  έσο 0,25 
m2. 

ΝΔΣ-ΟΙΚ 
Α\22.30.03.Υ 

Α04 

14-02-02-01 

5 Ιθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά  ΝΔΣ-ΟΙΚ Α\23.03 Α05 01-03-00-00 

6 Δπελδχζεηο πξφζνςεο ηθξησκάησλ ΝΔΣ-ΟΙΚ Α\23.14 Α06 --- 

  Β. ΞΤΛΙΝΔ ή ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ       

7 Αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ παιαηψλ 
θνπθσκάησλ κε λέα, ηππνπνηεκέλα 
ΔΠΑΛΛΗΛΑ, ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΔΝΑ, 
ΑΝΟΙΓΟΜΔΝΑ, ΣΑΘΔΡΑ ή ΤΝΓΤΑΜΟ  
ΜΔ ή ΥΧΡΙ ΦΔΓΓΙΣΗ, ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗ 
ΚΑΣΟΦΗ, θνπθψκαηα απφ ειεθηξνζηαηηθά 
βακκέλν αινπκίλην, κνλφθπιια, δίθπιια ή 
πνιχθπιια, ηχπνπ Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, 
Π7, Π8, Π9, Π10, ΠΚ, Φ1 

ΝΔΣ-ΟΙΚ 
Α/65.01.Υ1 

Β01 

03-08-03-00 

8 Αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ παιαηψλ 
θνπθσκάησλ κε λέα, ηππνπνηεκέλα 
ΑΝΟΙΓΟΜΔΝΔ MONOΦΤΛΛΔ ΘΤΡΔ, ΜΔ 
ή ΥΧΡΙ ΦΔΓΓΙΣΗ θνπθψκαηα απφ 
ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην, 
κνλφθπιια, δίθπιια ή πνιχθπιια, ηχπνπ  
ΘΑ1 

ΝΔΣ-ΟΙΚ 
Α/65.01.Υ3 

Β02 

03-08-03-00 

9 Αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ παιαηψλ 
θνπθσκάησλ κε λέα, ηππνπνηεκέλα κεηαιιηθά 
κνλφθπιια ή δίθπιια ΑΝΟΙΓΟΜΔΝΑ, ΜΔ ή 
ΥΧΡΙ ΤΑΛΧΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΔ ή ΥΧΡΙ 
ΦΔΓΓΙΣΗ, θνπθψκαηα ηχπνπ ΘΜ1, ΘΜ2, 
ΘΜ3, ΘΜ4, ΘΜ5 

ΝΔΣ-ΟΙΚ 
Α/62.50.Υ1 

Β03 

03-08-03-00 

10 Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - 
αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο, ζπλνιηθνχ πάρνπο 
26 mm, (θξχζηαιιν TRIPLEX LAMINATE 3+3, 
θελφ 14 mm, θξχζηαιιν TRIPLEX LAMINATE 
3+3 mm εμσηεξηθά). 

ΝΔΣ-ΟΙΚ 
Α\76.27.02.Υ1 

Β04 

03-08-07-02 

11 Πνδηέο παξαζχξσλ θαη θαηψθιηα ζπξψλ απφ 
κάξκαξν ιεπθφ, πάρνπο 2cm, πξνειέπζεσο 
Βέξνηαο 

NET-ΟΙΚ 
Α\75.31.02.Υ 

Β05 

03-07-03-00 

  Γ. ΜΟΝΧΔΙ       

12 χζηεκα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο ηνίρσλ κε 
πιάθεο απφ εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε, πάρνπο 
100mm (ι=0,031 W/mK) θαη εηδηθφ επίρξηζκα 
ζε πιαζηηθφ πιέγκα 

ΝΔΣ-ΟΙΚ 
Α\79.47.Υ1 

Γ01 

03-06-02-02 
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13 Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε 
ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ γαιάθησκα 

ΝΔΣ-ΟΙΚ Α\79.02 Γ02 
--- 

14 Φεπδνξνθή ηζφπεδε ή αληζφπεδε απφ 
γπςνζαλίδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ 
ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, θνπηέισλ, θιπ. κε 
ζεξκνκφλσζε απφ πιάθεο γξαθηηνχρνπ 
δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο  (EPS), πάρνπο 
100mm (ι=0,031 W/mK) 

ΝΔΣ-ΟΙΚ 
Α\78.34.Υ 

Γ03 

03-06-02-01 
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Α. ΠΡΟΔΡΓΑΙΔ – ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ 
 
A.T.: Α01 
Άπθπο : Α\22.45.Υ Αποξήλυζη ξςλίνυν ή μεηαλλικών (αλοςμινίος & ζιδηπών) 

κοςθυμάηυν 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2275 
Απνμήισζε μχιηλσλ ή κεηαιιηθψλ (αινπκηλίνπ & ζηδεξψλ) ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. Πεξηιακβάλεηαη ε 
αθαίξεζε ησλ θχιισλ θαη πξεβαδηψλ, ε απειεπζέξσζε ηνπ ηεηξαμχινπ ή ηνπ πιαηζίνπ απφ ηα ζηδεξά 
ζηεξίγκαηα (ηδηλέηηα) κε πξνζνρή, ε επηζθεπή ησλ ηνίρσλ ζε πεξίπησζε θζνξάο, ε θνξηνεθθφξησζε ησλ 
πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη ε απνθνκηδή ησλ αρξήζησλ πιηθψλ ζε ρψξνπο ππνδνρείο επηηξεπφκελνπο απφ 
ηηο αξρέο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη 
κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 
Αιιαγήο. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αθξνηάηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεηξαμχινπ ή πιαηζίνπ  
 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 16,80 

 (Ολογπάθυρ) : ΓΔΚΑΔΞΙ ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑ 

 
 
A.T.: Α02 
Άπθπο : Α\22.60.Υ1  Αποξήλυζη ςθιζηάμενυν ζηοισείυν μόνυζηρ δώμαηορ. 
     Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2236  
 
Απνμήισζε πθηζηάκελσλ ζηξσκάησλ ζεξκνκφλσζεο θαη ζηεγάλσζεο δψκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε 
απφ ην έδαθνο θαη γηα νπνηνδήπνηε πάρνο ζηξψζεο, κε ηελ θαηαβίβαζε θαη δηαινγή ησλ πιηθψλ, ηελ 
ζπζζψξεπζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε, ηελ ηαμηλφκεζε ρξεζίκσλ πιηθψλ θαη ηελ κεηαθνξά 
ηνπο πξνο θφξησζε ή απνζήθεπζε. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο 
θαη ε απνθνκηδή ησλ αρξήζησλ πιηθψλ ζε ρψξνπο ππνδνρείο επηηξεπφκελνπο απφ ηηο αξρέο, φπσο απηά 
θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. 
πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 
 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 4,40 

 (Ολογπάθυρ) : ΣΔΔΡΑ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ 
 

 
A.T.: Α03 
Άπθπο : Α\22.04.Υ1 Καθαιπέζειρ πλινθοδομών 
  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2222 
 
Καζαίξεζε πιηλζνδνκψλ θάζε είδνπο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα, νη 
πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 14-02-02-01 "Σνπηθή αθαίξεζε ηνηρνπνηίαο κε εξγαιεία ρεηξφο". 
Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη ε απνθνκηδή ησλ αρξήζησλ 
πιηθψλ ζε ρψξνπο ππνδνρείο επηηξεπφκελνπο απφ ηηο αξρέο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 
36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 
ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο. 
 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 15,70 

(Ολογπάθυρ) : ΓΔΚΑΠΔΝΣΔ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ 
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A.T.: Α04 
Άπθπο : Α\22.30.03.Υ 
  Γιάνοιξη οπών, θυλεών, ή ανοιγμάηυν ζε πλινθοδομέρ. Για οπέρ 

επιθανείαρ  έυρ 0,25 m2.  
  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2261Γ 
 
Γηάλνημε νπήο, θσιηάο ή δηακφξθσζε αλνίγκαηνο (ζχξαο, παξαζχξνπ θιπ) ζε νπηνπιηλζνδνκέο νπνηνπδήπνηε 
πάρνπο θαη ηχπνπ, κε ή ρσξίο επίρξηζκα, ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζέζε ηνπ θηηξίνπ.  
Η εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κεηαθέξεη ζηνηρεία ηεο 
ειεθηξηθήο ή άιιεο εγθαηάζηαζεο (θαιψδηα, ζσιελψζεηο, θνπηηά δηαθιάδσζεο, θιπ.), ε νπνία επεξεάδεηαη απφ 
ηελ δηάλνημε ζε άιιε θνληηλή ζέζε, πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ επίβιεςε. 
πκπεξηιακβάλνληαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα ηθξηψκαηα ή πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο, ε εξγαζία 
κφξθσζεο ησλ παξεηψλ ηεο νπήο ή ησλ παξαζηάδσλ (ιακπάδσλ) ηνπ αλνίγκαηνο θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ θαζαίξεζεο ζηηο ζέζεηο θνξηψζεσο.  
Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη ε απνθνκηδή ησλ αρξήζησλ 
πιηθψλ ζε ρψξνπο ππνδνρείο επηηξεπφκελνπο απφ ηηο αξρέο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 
36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 
ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 17,16 

(Ολογπάθυρ) : ΓΔΚΑΔΠΣΑ ΚΑΙ ΓΔΚΑΔΞΙ  ΛΔΠΣΑ 
 
 
A.T.: Α05 
Άπθπο : Α\23.03 Ικπιώμαηα ζιδηπά ζυληνυηά 
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2303 
 
Ιθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά ζπκβαηηθνχ ηχπνπ, κε δάπεδν εξγαζίαο απφ καδέξηα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-03-00-00 "Ιθξηψκαηα". 
 
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.  
 
Χο 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). 
 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 5,60 

 (Ολογπάθυρ) : ΠΔΝΣΔ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
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A.T.: Α06 
Άπθπο : Α\23.14 Δπενδύζειρ ππόζοτηρ ικπιυμάηυν 
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-2314.1 
 
Δπέλδπζε πξφζνςεο ηθξησκάησλ κε ιηλάηζεο ή ζπλζεηηθά πθαληά θχιια, πξνζδεκέλα κε ζχξκα ή 
ζπλδεηήξεο ζηα νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα ζηνηρεία ηνπ ηθξηψκαηνο. Η επηθάιπςε ζα είλαη πιήξεο θαη ηα 
θχιια επηθάιπςεο επαξθψο ηαλπζκέλα. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επέλδπζε ησλ εμσηεξηθψλ ηθξησκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φιεο ηηο θαηαζθεπέο εληφο 
θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 
 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 0,65 

 (Ολογπάθυρ) : ΔΞΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 
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Β. ΞΤΛΙΝΔ ή ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 
 
A.T.: Β01 
Άπθπο: Α/65.01.Υ1 
 Ανηικαηάζηαζη ςθιζηάμενυν παλαιών κοςθυμάηυν με νέα, 

ηςποποιημένα ΔΠΑΛΛΗΛΑ, ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΔΝΑ, ΑΝΟΙΓΟΜΔΝΑ, ΣΑΘΔΡΑ 
ή ΤΝΓΤΑΜΟ  ΜΔ ή ΥΧΡΙ ΦΔΓΓΙΣΗ, ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΚΑΣΟΦΗ, 
κοςθώμαηα από ηλεκηποζηαηικά βαμμένο αλοςμίνιο, μονόθςλλα, 
δίθςλλα ή πολύθςλλα, ηύπος Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, Π7, Π8, Π9, Π10, 
ΠΚ, Φ1 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6501  
 
Αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ παιαηψλ θνπθσκάησλ κε λέα, ηππνπνηεκέλα ΔΠΑΛΛΗΛΑ, ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΔΝΑ, 
ΑΝΟΙΓΟΜΔΝΑ, ΣΑΘΔΡΑ ή ΤΝΓΤΑΜΟ  ΜΔ ή ΥΧΡΙ ΦΔΓΓΙΣΗ, ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗ ΚΑΣΟΦΗ, 
θνπθψκαηα απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην, κνλφθπιια, δίθπιια ή πνιχθπιια, ηχπνπ Π1, Π2, Π3, 
Π4, Π5, Π6, Π7, Π8, Π9, Π10, ΠΚ, Φ1, κε ζεξκνδηαθνπή, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε 
θαη ηα ζρεηηθά ζρέδηα, πςειήο αληνρήο, πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο, 
πξνεξρφκελα απφ πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ΙSO 9001 παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κε δηάηαμε ησλ 
επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο αλάινγα κε ηελ "ζεηξά" ηνπο, κε ρξήζε ειαζηηθψλ ζθξάγηζεο απφ  TPV - ΔPDM, 
απεξηφξηζηεο αληνρήο, κε δπλαηφηεηα ππνδνρήο δηπινχ παινπίλαθα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, κε κέγηζην 
ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο Uf=2.2W/m

2
*K,, ρξψκαηνο επηινγήο ηεο επίβιεςεο (ρξσκαηηζηά ή ιεπθνχ 

ρξψκαηνο). Όια ηα θνπθψκαηα ζα είλαη ζεξκνδηαθνπηφκελα, ζα δηαζέηνπλ κεραληζκνχο πνπ θιείλνπλ ζε 
πνιιαπιά ζεκεία, επηπέδνπ αζθαιείαο WK3, πηζηνπνηεκέλε αεξνζηεγαλφηεηα θαηεγνξίαο IV, 0,5m3/h/m2.  
Σα λέα θνπθψκαηα εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηνπνζεηνχληαη ζε ςεπηφθαζζεο 
κεηαιιηθέο απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 1,5mm. 
Η εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κε πξνζνρή θαη πεξηιακβάλεηαη ε απνθαηάζηαζε ησλ λέσλ δηακνξθσκέλσλ 
αλνηγκάησλ (κεξεκεηίζκαηα θαηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη απνμήισζε, ηελ δηαηήξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ησλ 
πθηζηακέλσλ ηκεκάησλ ησλ πνδηψλ-εζσηεξηθφ ηκήκα). ηα λέα θνπθψκαηα πεξηιακβάλεηαη θαη ε 
ηνπνζέηεζε λέαο πνδηάο αινπκηλίνπ γηα ηελ επέθηαζε ηεο ππάξρνπζαο εθνζνλ απαηηείηαη απφ ηελ κειέηε, ε 
νπνία πξνζαξκφδεηαη ζην θνχθσκα ζχκθσλα κε ηα ζρεδηα θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 
Σηην παπούζα ηιμή πεπιλαμβάνεηαι η πποζεκηική αποξήλωζη και η επαναηοποθέηηζη υθιζηάμενων 
κιγκλιδωμάηων ζηην ίδια θέζη και ζηο ίδιο άνοιγμα. 
Πιήξεο εξγαζία, πνπ πεξηιακβάλεη, ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ θνπθσκάησλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδψλ θηγθαιεξίαο θαη ιεηηνπξγίαο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ εηδηθψλ 
δηαηάμεσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θεγγηηψλ ζε κεγάιν χςνο θαη φινπο ηνπο πξφζζεηνπο κεραληζκνχο 
(antipanic, θιπ.), ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηηο νδεγίεο ηεο 
επίβιεςεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ", πιήξσο ηνπνζεηεκέλα θαη ζηεξεσκέλα. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m

2
) αλνίγκαηνο θηίζηε 

 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 200,00 
 (Ολογπάθυρ) : ΓΙΑΚΟΙΑ 
 
 
A.T.: Β02 
Άπθπο: Α/65.01.Υ3 
 Ανηικαηάζηαζη ςθιζηάμενυν παλαιών κοςθυμάηυν με νέα, 

ηςποποιημένα ΑΝΟΙΓΟΜΔΝΔ MONOΦΤΛΛΔ ΘΤΡΔ, ΜΔ ή ΥΧΡΙ 
ΦΔΓΓΙΣΗ κοςθώμαηα από ηλεκηποζηαηικά βαμμένο αλοςμίνιο, 
μονόθςλλα, δίθςλλα ή πολύθςλλα, ΘΑ1 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6501  
 
Αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ παιαηψλ θνπθσκάησλ κε λέα, ηππνπνηεκέλα ΑΝΟΙΓΟΜΔΝΔ MONOΦΤΛΛΔ 
ΘΤΡΔ, ΜΔ ή ΥΧΡΙ ΦΔΓΓΙΣΗ θνπθψκαηα απφ ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν αινπκίλην, κνλφθπιια, δίθπιια ή 
πνιχθπιια, ΘΑ1, κε ζεξκνδηαθνπή, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηα ζρεηηθά 
ζρέδηα, πςειήο αληνρήο, πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο, πξνεξρφκελα απφ 
πηζηνπνηεκέλε θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ΙSO 9001 παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κε δηάηαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπο 
αλάινγα κε ηελ "ζεηξά" ηνπο, κε ρξήζε ειαζηηθψλ ζθξάγηζεο απφ  TPV - ΔPDM, απεξηφξηζηεο αληνρήο, κε 
δπλαηφηεηα ππνδνρήο δηπινχ παινπίλαθα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, κε κέγηζην ζπληειεζηή  
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ζεξκνπεξαηφηεηαο Uf=2.2W/m

2
*K,, ρξψκαηνο επηινγήο ηεο επίβιεςεο (ρξσκαηηζηά ή ιεπθνχ ρξψκαηνο). 

Όια ηα θνπθψκαηα ζα είλαη ζεξκνδηαθνπηφκελα, ζα δηαζέηνπλ κεραληζκνχο πνπ θιείλνπλ ζε πνιιαπιά 
ζεκεία, επηπέδνπ αζθαιείαο WK3, πηζηνπνηεκέλε αεξνζηεγαλφηεηα θαηεγνξίαο IV, 0,5m3/h/m2.  
Σα λέα θνπθψκαηα εθφζνλ απαηηεζεί απφ ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηνπνζεηνχληαη ζε ςεπηφθαζζεο 
κεηαιιηθέο απφ δηάηξεηε γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πάρνπο 1,5mm. 
Η εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κε πξνζνρή θαη πεξηιακβάλεηαη ε απνθαηάζηαζε ησλ λέσλ δηακνξθσκέλσλ 
αλνηγκάησλ (κεξεκεηίζκαηα θαηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη απνμήισζε, ηελ δηαηήξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ησλ 
πθηζηακέλσλ ηκεκάησλ ησλ πνδηψλ-εζσηεξηθφ ηκήκα). ηα λέα θνπθψκαηα πεξηιακβάλεηαη θαη ε 
ηνπνζέηεζε λέαο πνδηάο αινπκηλίνπ γηα ηελ επέθηαζε ηεο ππάξρνπζαο εθνζνλ απαηηείηαη απφ ηελ κειέηε, ε 
νπνία πξνζαξκφδεηαη ζην θνχθσκα ζχκθσλα κε ηα ζρεδηα θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 
Σηην παπούζα ηιμή πεπιλαμβάνεηαι η πποζεκηική αποξήλωζη και η επαναηοποθέηηζη υθιζηάμενων 
κιγκλιδωμάηων ζηην ίδια θέζη και ζηο ίδιο άνοιγμα. 

Πιήξεο εξγαζία, πνπ πεξηιακβάλεη, ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ θνπθσκάησλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδψλ θηγθαιεξίαο θαη ιεηηνπξγίαο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ εηδηθψλ 
δηαηάμεσλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θεγγηηψλ ζε κεγάιν χςνο θαη φινπο ηνπο πξφζζεηνπο κεραληζκνχο 
(antipanic, θιπ.), ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηηο νδεγίεο ηεο 
επίβιεςεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-03-00 "Κνπθψκαηα Αινπκηλίνπ", πιήξσο ηνπνζεηεκέλα θαη ζηεξεσκέλα. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m

2
) αλνίγκαηνο θηίζηε 

 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 220,00 
 (Ολογπάθυρ) : ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΙΚΟΙ 
 
 
A.T.: Β03 
Άπθπο: Α/62.50.Υ1 
 Ανηικαηάζηαζη ςθιζηάμενυν παλαιών κοςθυμάηυν με νέα, 

ηςποποιημένα μεηαλλικά μονόθςλλα ή δίθςλλα ΑΝΟΙΓΟΜΔΝΑ, ΜΔ ή 
ΥΧΡΙ ΤΑΛΧΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΔ ή ΥΧΡΙ ΦΔΓΓΙΣΗ, κοςθώμαηα ηύπος ΘΜ1, 
ΘΜ2, ΘΜ3, ΘΜ4, ΘΜ5 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 6236 
 
Αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελσλ παιαηψλ θνπθσκάησλ κε λέα, ηππνπνηεκέλα κεηαιιηθά κνλφθπιια ή δίθπιια 
ΑΝΟΙΓΟΜΔΝΑ, ΜΔ ή ΥΧΡΙ ΤΑΛΧΣΟ ΣΜΗΜΑ ΜΔ ή ΥΧΡΙ ΦΔΓΓΙΣΗ, θνπθψκαηα ηχπνπ ΘΜ1, ΘΜ2, 
ΘΜ3, ΘΜ4, ΘΜ5, βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-02-00 "ηδεξά 
θνπθψκαηα", κε ή ρσξίο θεγγίηεο, κε ή ρσξίο παισηφ ηκήκα ην νπνίν απνηηκάηαη ζην παξφλ άξζξν ζπξίδεο 
ή πεξζίδεο γηα ηνπο ρψξνπο νη νπφηνη απαηηνχλ αεξηζκφ, αλνηγφκελεο ή κε, κε ζπξφθπιια απφ δχν θχιια 
ιακαξίλαο DKP, ειάρηζηνπ πάρνπο 1,5 mm, κε πιήξσζε απφ νξπθηνβάκβαθα ησλ 50 kg/m3, θάζζα 
δξνκηθή ή κπαηηθή απφ ζηξαηδαξηζηή ιακαξίλα DKP πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,5 mm, κε ειαζηηθά 
παξεκβχζκαηα θαη ειεθηξνζηαηηθή βαθή κε ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ εμαξηεκάησλ ιεηηνπξγίαο, 
θαη γεληθά πιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο.  
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m

2
) αλνίγκαηνο θηίζηε 

 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 230,00 
 (Ολογπάθυρ) : ΓΙΑΚΟΙΑ ΣΡΙΑΝΣΑ 
 
 
A.T.: Β04 
Άπθπο : Α\76.27.02.Υ1 
 Γιπλοί θεπμομονυηικοί - ησομονυηικοί - ανακλαζηικοί ςαλοπίνακερ, 

ζςνολικού πάσοςρ 26 mm, (TRIPLEX LAMINATE 3+3 mm, κενό 14 mm, 
κπύζηαλλο TRIPLEX LAMINATE 3+3 mm εξυηεπικά) 

 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7609.2 
 

Γηπινί ζεξκνκνλσηηθνί - ερνκνλσηηθνί - αλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο, απινί ή πνιιαπινί (LAMINATED), 
νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, απφρξσζεο, βαζκνχ θσηνδηαπεξαηφηεηαο θαη βαζκνχ θσηναλάθιαζεο, 
ζςνολικού πάσοςρ 26 mm (κπύζηαλλο TRIPLEX LAMINATE 3+3 mm εζυηεπικά, κενό 14 mm, 
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κπύζηαλλο TRIPLEX LAMINATE 3+3 mm εξυηεπικά), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-07-02 
"Γηπινί παινπίλαθεο κε ελδηάκεζν θελφ". πιήξσο ηνπνζεηεκέλνη κε ειαζηηθά παξεκβχζκαηα θαη ζηιηθφλε. 
Μέγηζηνο πληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο Ug 1,6  W/m

2
K. 

Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία, κε πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 50,00 

 (Ολογπάθυρ) : ΠΔΝΗΝΣΑ 

 
 
A.T.: Β05 
Άπθπο: Α/75.31.02.Υ1 
 Ποδιέρ παπαθύπυν και καηώθλια θςπών από μάπμαπο λεςκό, πάσοςρ 

2cm, πποελέςζευρ Βέποιαρ 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7532 
 
Πνδηέο παξαζχξσλ θαη θαηψθιηα ζπξψλ απφ κάξκαξν ιεπθφ, πάρνπο 2cm, πξνειέπζεσο Βέξνηαο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 
 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, 
θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, 
κφξθσζεο εγθνπήο (πνηακνχ) θάησ απφ ην εμέρνλ άθξν, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη 
θαζαξηζκνχ  
 
Oη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθφ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο 
(extra) 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 80,00 
 (Ολογπάθυρ) : ΟΓΓΟΝΣΑ 
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Γ. ΜΟΝΧΔΙ 
 
A.T.: Γ01 
Άπθπο : Α\79.47.Υ.1 ύζηημα εξυηεπικήρ θεπμομόνυζηρ ηοίσυν με πλάκερ από εξηλαζμένη 

πολςζηεπίνη, πάσοςρ 100mm (λ=0,031 W/mK) και ειδικό επίσπιζμα ζε 
πλαζηικό πλέγμα 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7934 

 
χζηεκα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο ηνίρσλ κε πιάθεο απφ εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε, πάρνπο 100mm θαη 
εηδηθφ επίρξηζκα ζε πιαζηηθφ πιέγκα. 
ηελ παξνχζα εξγαζία πεξηιακβάλνληαη: 
α) Οη θαζαηξέζεηο – απνμειψζεηο κνλάδσλ A/C, πδξνξξνψλ θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο δηάηαμήο / θαηαζθεπήο 
θξίλεηαη απαξαίηεην, θαζψο θαη ε επαλαηνπνζέηεζή ηνπο. 
β) Ο θαζαξηζκφο θαη ε πξνεηνηκαζία ηεο πξνο κφλσζε επηθάλεηαο. 
γ) Η πξνκήζεηα θαη ζηεξέσζε ησλ ζεξκνκνλσηηθψλ πιαθψλ πάρνπο 100mm, ζηελ επηθάλεηα ησλ 
εμσηεξηθψλ ηνίρσλ κέζσ θαηάιιεισλ βπζκάησλ θαη ζπγθνιιεηηθήο χιεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
πξνκεζεχηξηαο εηαηξίαο. 
δ) Σν ζχλνιν ησλ αζηαξηψλ θαη πιηθψλ ππνζηξσκάησλ πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο θαηαζθεπαζηηθέο 
ιεπηνκέξεηεο. 
ε) Η πξνκήζεηα θαη ζηεξέσζε ηνπ πιαζηηθνχ πιέγκαηνο. 
ζη) Η εθαξκνγή εηδηθνχ ιεπθνχ ή έγρξσκνπ επηρξίζκαηνο πάρνπο 8 - 10mm, κέζσ θαηάιιεινπ 
κεραλήκαηνο. 
δ) Όια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη εηδηθά ηεκάρηα γηα ηελ θαηαζθεπή ιακπάδσλ, πξεθηψλ, γεκίζκαηα κε 
πνιπνπξεζάλε, επαλαηνπνζέηεζε θαη επέθηαζε πνδηψλ, ζθνηηψλ , θιπ. 
ε) Όια ηα απαξαίηεηα ηθξηψκαηα. 
ζ) ηελ απνθνκηδή θαη κεηαθνξά φισλ ησλ αρξήζησλ πιηθψλ ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηηο Αξρέο. 
η) εκεηψλεηαη φηη ην ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ άιιν κε ηζνδχλακα ραξαθηεξηζηηθά 
ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο θαη αληνρήο, φπσο πρ. γξαθηηνχρν δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε. 
Καηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε, ηηο θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο 
επίβιεςεο. 
Τιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-06-02-02 
"Θεξκνκφλσζε εμσηεξηθψλ ηνίρσλ". 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m

2
) πξαγκαηηθήο επηθαλείαο. 

 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 30,00 
 (Ολογπάθυρ) : ΣΡΙΑΝΣΑ 
 
 

A.T.: Γ02 
Άπθπο : Α\79.02 Δπάλειτη επιθανειών ζκςποδέμαηορ με ελαζηομεπέρ αζθαληικό 

γαλάκηυμα 
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7902  
 
Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε αζθαιηηθφ ειαζηνκεξέο γαιάθησκα, εθηεινχκελε επί νπνηαζδήπνηε 
επηθαλείαο κε ςήθηξα ή ξνιιφ, ήηνη αζθαιηηθφ πιηθφ επί ηφπνπ θαη εξγαζία θαζαξηζκνχ ηεο επηθαλείαο θαη 
επαιείςεσο ζχκθσλα κε ηηο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 

 
Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 2,20 

 (Ολογπάθυρ) : ΓΤΟ ΔΤΡΧ ΚΑΙ ΔΙΚΟΙ ΛΔΠΣΑ  
 

 
A.T.: Γ03 
Άπθπο : A\78.34.Υ Φεςδοποθή ιζόπεδη ή ανιζόπεδη από γςτοζανίδερ, 

ζςμπεπιλαμβανομένυν όλυν ηυν ειδικών ηεμασίυν, κοςηέλυν, κλπ. Με 
θεπμομόνυζη από πλάκερ γπαθιηούσος διογκυμένηρ πολςζηεπίνηρ  
(EPS), πάσοςρ 100mm (λ=0,031 W/mK) 
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  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 7809 
 
Φεπδνξνθή ηζφπεδε ή αληζφπεδε, δηαθνζκεηηθή, επηζθέςηκε, θσηηζηηθή, απφ εληαίεο έηνηκεο θνηλέο ή αλζπγξέο 
ή ππξάληνρεο ιείεο γπςνζαλίδεο πάρνπο 12,5 mm, νπνπνησλδήπνηε δαζηάζεσλ ζε θαηάιιειν θξπθφ ζθειεηφ 
αλάξηεζεο, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, θαη νηνπδήπνηε ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-10-01 "Φεπδνξνθέο κε γπςνζαλίδεο".  
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
  

α)  Η πξνκήζεηα θαη ζηεξέσζε ηνπ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ. 
β)  Η ξχζκηζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζθειεηνχ αλάξηεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε πιήξνπο επηπεδφηεηαο θαη 

νξηδνληίσζεο ηεο ςεπδνξνθήο. 
γ)  Η ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηνπ ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ απφ πιάθεο γξαθηηνχρνπ δηνγθσκέλεο 

πνιπζηεξίλεο  (EPS), πάρνπο 100mm (ι=0,031 W/mK). Η ζηεξέσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πθηζηάκελε 
νξνθή απφ Χ.. (επηρξηζκέλε ή κε), κέζσ θαηα΄ιιεισλ βπζκάησλ θαη ζπγθνιιεηηθήο χιεο. 

δ)  Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ εκθαλψλ ή κή, ζηνηρείσλ ζηήξημεο ησλ πιαθψλ θαη ηειεησκάησλ ηεο 
ςεπδνξνθήο, απφ αλνδησκέλν αινπκίλην, θαηάιιειεο δηαηνκήο θαη αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο  

ε)  Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ κε ή ρσξίο παηνχξα, απφρξσζεο ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 
ζη Οη ππνδνρέο ηνπνζέηεζεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. 

 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ηνπνζεηεκέλεο ςεπδνξνθήο 
 
ΔΤΡΧ  (Απιθμηηικά) : 33,00 
 (Ολογπάθυρ) : ΣΡΙΑΝΣΑ ΣΡΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 

**Ακολοςθεί ηο Σιμολόγιο ηυν Η/Μ Δπγαζιών 
 



ζει. 1 απφ 11 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΤΒΟΙΑ 
ΔΗΜΟ  ΙΣΙΑΙΑ - ΑΙΔΙΧΟΤ 
Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

   ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 9 /2019 

 

Έξγν: Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του Γυμνασίου Ιστιαίας                                                     

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΡ. 3 /2019 ΜΕΛΕΣΗ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

AT: ΗΜ06  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/8554.Β.10 
Αληιία ζεξκόηεηάο (εμσηεξηθή κνλάδα) ηερλνινγίαο κεηαβιεηήο 
παξν κέζνπ, ςπθηηθήο απόδνζεο 123,5 kW, ζεξκηθήο απόδνζεο 
123,5 kW απόδνζεο EER 3,54. 

Αλαζεσξείηαη 
κε: 

ΗΛΜ 33 

ρήο ςπθηηθνύ 
, βαζκνύ 

ΕΣΕΠ: 

Αληιία ζεξκφηεηάο (εμσηεξηθή κνλάδα), κε δηάηαμε inverter, ςπθηηθνχ κέζνπ (R-410A), ηερλνινγίαο κεηαβιεηήο 

παξνρήο ςπθηηθνχ κέζνπ, νλνκαζηηθήο ςπθηηθήο απφδνζεο 123,5 kW θαη νλνκαζηηθήο ζεξκηθήο απφδνζεο 123,5 kW 

(κέγηζηε 137,5 kW), κε ειάρηζην βαζκφ απφδνζεο EER: 3,54 (COP 4.12 θαη ESEER 5.17), πιήξεο, ηνπνζεηεκέλε ζε 

βάζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε ηηο απαηηνχκελεο αληηθξαδαζκηθέο βάζεηο, κε φια ηα απαξαίηεηα κηθξνυιηθά, 

ζπλδεδεκέλε κε φια ηα ζρεηηθά δίθηπα (ςπθηηθά, ηζρπξψλ ξεπκάησλ θαη επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ), εθνδηαζκέλε κε 

ηελ θαηάιιειε πνζφηεηα ςπθηηθνχ κέζνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Πιήξεο 

εξγαζία πξνκήζεηαο κεηαθνξάο εγθαηάζηαζεο ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ρψξν, δνθηκψλ ζηεγαλφηεηαο θαη ειέγρνπ 

δηαξξνψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο, ειεθηξηθήο ζχλδεζεο, ζχλδεζεο κε ην 

ζχζηεκα ειέγρνπ - ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ (BMS) θαη φισλ ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ ζηεξέσζεο, εθθίλεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο, δνθηκέο νξζήο ιεηηνπξγίαο, επίδεημε ιεηηνπξγίαο θαη εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ θαη παξάδνζε ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία. 

Τιμή ενόρ ηεμ: € 25216,08 (είκοζι πένηε σιλιάδερ διακόζια δέκα έξη και οκηώ λεπηά) 

AT: ΗΜ07  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/8554.Ι.1 
Αληιία ζεξκόηεηαο (εζσηεξηθή κνλάδα), νξνθήο (εκθαλήο), 
ηερλνινγίαο παξνρήο ςπθηηθνύ κέζνπ, ςπθηηθήο ηζρύνο 3,6 kW θαη 
ζεξκηθήο ηζρύνο 

Αλαζεσξείηαη 
κε: 

ΗΛΜ 32 

 κεηαβιεηήο  
4,0 kW 

ΕΣΕΠ: 



ζει. 2 απφ 11 

Αληιία ζεξκφηεηαο (εζσηεξηθή κνλάδα), νξνθήο, εκθαλνχο ηνπνζέηεζεο, ηερλνινγίαο κεηαβιεηήο παξνρήο ςπθηηθνχ 

κέζνπ, ςπθηηθνχ κέζνπ (R-410A), νλνκαζηηθήο ςπθηηθήο απφδνζεο 3,6 kW  θαη νλνκαζηηθήο ζεξκηθήο απφδνζεο 4,0 

kW, νλνκαζηηθήο παξνρήο αέξα 12m3/min, ζηάζκεο ζνξχβνπ 34dbA (νλνκαζηηθή απφδνζε), κε ελζχξκαην 

ρεηξηζηήξην κε ειιεληθφ κελνχ θαη δηεπαθή ζχλδεζεο ζην BEMS, πιήξεο, κε θάιπκα θαη ζχζηεκα αλάξηεζεο απφ 

ηελ νξνθή, κε φια ηα απαξαίηεηα κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο θαη ζπλδεδεκέλε κε φια ηα ζρεηηθά δίθηπα 

(ςπθηηθά, απνρέηεπζεο, ηζρπξψλ ξεπκάησλ θαη επηθνηλσλίαο - δεδνκέλσλ), εθθίλεζε ζπζηήκαηνο, δνθηκή ιεηηνπξγίαο 

θαη έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Πιήξεο εξγαζία, δειαδή πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ρψξν, 

ζχλδεζε, δνθηκέο θαη επίδεημε ιεηηνπξγίαο θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

Τιμή ενόρ ηεμ: € 1471,76 (σίλια ηεηπακόζια εβδομήνηα ένα και εβδομήνηα έξη λεπηά) 

 

AT: ΗΜ08  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/8554.Ι.2 
Αληιία ζεξκόηεηαο (εζσηεξηθή κνλάδα), νξνθήο (εκθαλήο), ηερλνινγ 
παξνρήο ςπθηηθνύ κέζνπ, ςπθηηθήο ηζρύνο 7,1 kW θαη ζεξκηθήο ηζρύ 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 32 

ίαο κεηαβιεηήο 
νο 8,0 kW 

ΕΣΕΠ: 

Αληιία ζεξκφηεηαο (εζσηεξηθή κνλάδα), νξνθήο, εκθαλνχο ηνπνζέηεζεο, ηερλνινγίαο κεηαβιεηήο παξνρήο ςπθηηθνχ 

κέζνπ, ςπθηηθνχ κέζνπ (R-410A), νλνκαζηηθήο ςπθηηθήο απφδνζεο 7,1 kW  θαη νλνκαζηηθήο ζεξκηθήο απφδνζεο 8,0 

kW, νλνκαζηηθήο παξνρήο αέξα 17m3/min, ζηάζκεο ζνξχβνπ 35dbA (νλνκαζηηθή απφδνζε), κε ελζχξκαην 

ρεηξηζηήξην κε ειιεληθφ κελνχ θαη δηεπαθή ζχλδεζεο ζην BEMS, πιήξεο, κε θάιπκα θαη ζχζηεκα αλάξηεζεο απφ ηελ 

νξνθή, κε φια ηα απαξαίηεηα κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο θαη ζπλδεδεκέλε κε φια ηα ζρεηηθά δίθηπα (ςπθηηθά, 

απνρέηεπζεο, ηζρπξψλ ξεπκάησλ θαη επηθνηλσλίαο - δεδνκέλσλ), εθθίλεζε ζπζηήκαηνο, δνθηκή ιεηηνπξγίαο θαη 

έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο. Πιήξεο εξγαζία, δειαδή πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ρψξν, ζχλδεζε, 

δνθηκέο θαη επίδεημε ιεηηνπξγίαο θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 

Τιμή ενόρ ηεμ: € 1588,36 (σίλια πενηακόζια ογδόνηα οκηώ και ηπιάνηα έξη λεπηά) 

AT: ΗΜ09  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/8554.Κ.1 
Αληιία ζεξκόηεηαο (εζσηεξηθή κνλάδα), νξνθήο (θαζέηα), ηερλνινγία 
παξνρήο ςπθηηθνύ κέζνπ, ςπθηηθήο ηζρύνο 8,0 kW θαη ζεξκηθήο ηζρύ 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 32 

ο κεηαβιεηήο 
νο 9,0 kW 

ΕΣΕΠ: 

Αληιία ζεξκφηεηαο (εζσηεξηθή κνλάδα), θαζέηα νξνθήο, εκθαλνχο ηνπνζέηεζεο, εληφο ή εθηφο ςεπδνξνθήο, 

ηερλνινγίαο κεηαβιεηήο παξνρήο ςπθηηθνχ κέζνπ, ςπθηηθνχ κέζνπ (R-410A), νλνκαζηηθήο ςπθηηθήο απφδνζεο 8,0 kW  

θαη νλνκαζηηθήο ζεξκηθήο απφδνζεο 9,0 kW, νλνκαζηηθήο παξνρήο αέξα 19,5m3/min, ζηάζκεο ζνξχβνπ 38dbA (ζε 

νλνκαζηηθή απφδνζε), κε ελζχξκαην ρεηξηζηήξην κε ειιεληθφ κελνχ θαη δηεπαθή ζχλδεζεο ζην BEMS, πιήξεο, κε 

θάιπκα θαη ζχζηεκα αλάξηεζεο απφ ηελ νξνθή, κε φια ηα απαξαίηεηα κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο θαη 

ζπλδεδεκέλε κε φια ηα ζρεηηθά δίθηπα (ςπθηηθά, απνρέηεπζεο, ηζρπξψλ ξεπκάησλ θαη επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ), 

εθθίλεζε ζπζηήκαηνο, δνθηκή ιεηηνπξγίαο θαη έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Πιήξεο εξγαζία, δειαδή πξνκήζεηα, 

εγθαηάζηαζε ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ρψξν, ζχλδεζε, δνθηκέο θαη επίδεημε ιεηηνπξγίαο θαη παξάδνζε ζε πιήξε 

ιεηηνπξγία. 

Τιμή ενόρ ηεμ: € 1874,36 (σίλια οκηακόζια εβδομήνηα ηέζζεπα και ηπιάνηα έξη λεπηά) 

AT: ΗΜ1  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/8694.1 
Απνμήισζε πθηζηάκελνπ ιέβεηα 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 27 

 ΕΣΕΠ: 

Απνμήισζε πθηζηάκελνπ ραιχβδηλνπ ή ρπηνζηδεξνχ ιέβεηα κε θαπζηήξα, ζπλνιηθνχ βάξνπο έσο 4 tn., κε απνζχλδεζε 

απφ ην δίθηπν ζσιελψζεσλ ζέξκαλζεο, απνζχλδεζε απφ ηελ ηξνθνδνζία πεηξειαίνπ θαη εμαζθάιηζή ηεο απφ 

δηαξξνέο, απνζχλδεζε απφ ηελ ηξνθνδνζία ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηνλ απηνκαηηζκφ ηνπ θαη εμαζθάιηζε ησλ 

θαισδίσλ, κεηαθνξά θαη αζθαιήο δηάζεζε απηνχ πξνο αλαθχθισζε. Η εξγαζία πεξηιακβάλεη ηπρφλ κεραληθή 

απνζχλδεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ ιέβεηα γηα δηεπθφιπλζε ηεο κεηαθνξάο ηνπ, δελ πεξηιακβάλεη ηελ θαζαίξεζε 

ηνηρνπνηίαο ή νξνθψλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ιέβεηα.  

Τιμή ενόρ ηεμ: € 1000 (σίλια) 



ζει. 3 απφ 11 

AT: ΗΜ10  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/8554.Ε.3 
Κεληξηθό ρεηξηζηήξην ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ - εμαεξηζκνύ - 
θσηηζκνύ αθήο (BMS) 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 32 

, κε νζόλε ΕΣΕΠ: 

Κεληξηθφ ρεηξηζηήξην κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ, γηα επίηνηρε ηνπνζέηεζε, κε νζφλε αθήο θαη 

θαηάιιειν ινγηζκηθφ ειέγρνπ ησλ ζπζηεκάησλ θαη επηθνηλσλίαο. Σν ρεηξηζηήξην είλαη ηεο ίδηαο θαηαζθεπάζηξηαο 

εηαηξίαο κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ θαη ειέγρεη θεληξηθά ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ρξήζε 

ειεχζεξσλ πξσηνθφισλ επηθνηλσλίαο έρεη επηπιένλ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ, θσηηζκνχ, 

ππξαλίρλεπζεο, θεληξηθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ θαη άιισλ ζπζηεκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, 

ιεηηνπξγψληαο ψο θεληξηθφο δηαρεηξηζηήο ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ (BMS). Σν ρεηξηζηήξην ζπλδέεηαη κε πνιπφξγαλν 

ειέγρνπ θαη κέηξεζεο ραξαθηεξηζηηθψλ ειεθηξηθήο ηξνθνδνζίαο (εγθαηεζηεκέλν ζηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα) γηα έιεγρν θαη 

παξνπζίαζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  
Σν ζχζηεκα δηαηίζεηαη κε εξγνζηαζηαθφ ινγηζκηθφ γηα ηνλ απνκαθξπζκέλν έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κέζσ 
ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη κέζσ internet. Σν ινγηζκηθφ ζα πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα παξνπζίαζε ηεο 
θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηαθψλ κεγεζψλ. ∆ηαζέηεη γξαθηθφ πεξηβάιινλ 
αιιειεπίδξαζεο κε ηνλ ρξήζηε, θηιηθφ ζηε ιεηηνπξγία, πνπ ζα παξακεηξνπνηεζεί γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 
πξαγκαηηθή εγθαηάζηαζε. Η επηινγή ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ζα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Επίβιεςε. 
Πεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο εθπαίδεπζε ζηνλ ρεηξηζκφ θαη ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε επηιεγκέλν πξνζσπηθφ ηεο 
Επίβιεςεο θαη ζην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ. 

 

Πιήξεο εξγαζία, δειαδή πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ρψξν, ζχλδεζε κε φια ηα 

ζπζηήκαηα πνπ ζα ειέγρεη ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηε κειέηε, παξακεηξνπνίεζε ηνπ 

γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ινγηζκηθνχ απνκαθξπζκέλεο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ, πξνγξακκαηηζκφο 

ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Επίβιεςεο, δνθηκέο θαη επίδεημε ιεηηνπξγίαο, εθπαίδεπζε επηιεγκέλνπ 

πξννζσπηθνχ ηεο Επίβιεςεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ θαη παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
(1 ηεκ.) 

Τιμή ενόρ ηεμ: € 3469,42 (ηπειρ σιλιάδερ ηεηπακόζια εξήνηα εννέα και ζαπάνηα δύο λεπηά) 

AT: ΗΜ11  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/8554.∆.5 
Φπθηηθή ζσιήλσζε θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνύ κεηαβιεηήο π 
ςπθηηθνύ κέζνπ, δηπιή, πγξνύ/αεξίνπ, πιήξεο, ζπλνιηθνύ κήθνπο 40 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 7 

αξνρήο 
0κ 

ΕΣΕΠ: 

Φπθηηθή ζσιήλσζε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ, κεηαβιεηήο παξνρήο ςπθηηθνχ κέζνπ, ζπλνιηθνχ κήθνπο έσο 

400κ, δηπιή, πγξνχ/αεξίνπ, κε ηνπο απαηηνχκελνπο δηαθιαδσηήξεο (joints), κε θαηάιιεια ζηεξίγκαηα θαη άιια πιηθά 

ππνζηήξημεο φδεπζεο, κε ζεξκηθή κφλσζε απφ αθξψδεο πιηθφ ηχπνπ Armaflex θαη επηθάιπςε πξνζηαζίαο απφ UV, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο. ην θφζηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε απαηηνχκελε πνζφηεηα ςπθηηθνχ κέζνπ γηα ηελ πιήξσζε ηνπ δηθηχνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο. Πιήξεο εξγαζία, δειαδή πξνκήζεηα, 

εγθαηάζηαζε ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη φδεπζε, δνθηκέο ζηεγαλφηεηαο θαη αληνρήο θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. 

1 ηεκ. 

Τιμή ενόρ ηεμ: € 14109,42 (δέκα ηέζζεπειρ σιλιάδερ εκαηόν εννέα και ζαπάνηα δύο λεπηά) 

AT: ΗΜ12  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/8554.∆.3 
σιήλαο απνρέηεπζεο ζπκππθλσκάησλ, εύθακπηνο, Φ22mm 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 41 

 ΕΣΕΠ: 

σιήλαο απνρέηεπζεο γηα θιηκαηηζηηθά, πςειήο πνηφηεηαο, εχθακπηνο, απφ καιαθφ Ρ-PVC, εληζρπκέλνο κε ζπείξα 

απφ ζθιεξφ U-PVC, απηνζβελφκελνο, κε ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα, κε εηδηθά ηεκάρηα έλσζεο δχν ζσιήλσλ ζε έλα 

(ζπζηνιή) θαη πξφβιεςε ζχλδεζεο αλά 1 m, ρξψκαηνο ιεπθνχ. Πιήξεο εξγαζία πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο, ζχλδεζεο 

θαη φδεπζεο γηα απνξξνή ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηα Σεχρε Μειέηεο, κε φια ηα πιηθά, 

κηθξνυιηθά θαη εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο γηα ηε δηαζθάιηζε άξηηνπ θαη θαιαίζζεηνχ ηειηθνχ 

απνηειέζκαηνο. 
∆ηακέηξνπ Φ22x18mm 

Τιμή ενόρ m: € 1,67 (ένα και εξήνηα επηά λεπηά) 

AT: ΗΜ13  Κωδ. άπθπος ΝΑΥ∆Ρ 12.13.01.01 
Αγσγνί ππό πίεζε από ζσιήλεο PVC-U Ολνκαζηηθήο πίεζεο 6 at 
δηακέηξνπ D 50 mm 

Αλαζεσξείηαη κε: Τ∆Ρ 6620.1 

Ολνκαζηηθήο ΕΣΕΠ: 



ζει. 4 απφ 11 

Αγσγνί ππφ πίεζε κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπιν-ρισξίδην (PVC-U), ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο, 

θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 1452-2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 08-06-02-01 "∆ίθηπα ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο PVCU". 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ θαη φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

απφ PVC ηεο αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο πίεζεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ (γηα δηάβαζε 

εκπνδίσλ, νξηδνληηνγξαθηθέο θαη κεθνηνκηθέο αιιαγέο ηεο ράξαμεο θιπ). 

β. Οη πιάγηεο κεηαθνξέο ζην εξγνηάμην, ε πξνζέγγηζε, ε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ θαη εηδηθψλ 

ηεκαρίσλ απηνχ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ ζχκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 08-06-02-01. 

γ. Η ηνπνζέηεζε ζην φξπγκα πιαζηηθήο ηαηλίαο ζήκαλζεο, ηνπ ρξψκαηνο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία, ζχκθσλα κε 

ηελ ΕΣΕΠ 08-06-08-01 "Σαηλίεο ζεκάλζεσο ππνγείσλ δηθηχσλ"  

∆ηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε ζχλδεζεο ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ ζσιήλεο PVC-U κε πθηζηάκελν δίθηπν, δελ 
πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 
Επίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ, νη αγθπξψζεηο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ 
ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

 

Ολνκαζηηθήο πίεζεο 6 at 
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D 50 mm 

Σηκή ελφο κέηξνπ (κκ) σθέιηκνπ αμνληθνχ κήθνπο, αλά δηάκεηξν αγσγνχ θαη αλά θαηεγνξία νλνκαζηηθήο πίεζεο, 

πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαη έηνηκνπ γηα ηελ πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία: 

Τιμή ενόρ m: € 1,75 (ένα και εβδομήνηα πένηε λεπηά) 

AT: ΗΜ14  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/9318.1.3 
∆ηάδξνκνο θαισδίσλ γαιβαληδέ, 100x55mm 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 42 

 ΕΣΕΠ: 

∆ηάδξνκνο θαισδίσλ (ζράξα) γαιβαληδέ, κε δηακήθεηο νπέο αεξηζκνχ (min 25%), βηνκεραληθνχ ηχπνπ, γηα εμσηεξηθή 

εγθαηάζηαζε, δηαζηάζεσλ 100x55mm, κε θαπάθη θαη ζηεξίγκαηα (1 αλά κέηξν). Πιήξεο εξγαζία, πξνκήζεηαο, 

κεηαθνξάο επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζεο ζε νπνηνδήπνηε χςνο, κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πξνζηαζίαο θαη 

ζηεξέσζεο απηνχ, θαη γείσζεο ζηελ εγθαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Τιμή ενόρ m: € 14 (δέκα ηέζζεπα) 

AT: ΗΜ15  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/9318.1.2 
∆ηάδξνκνο θαισδίσλ γαιβαληδέ, 65x45mm 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 42 

 ΕΣΕΠ: 

∆ηάδξνκνο θαισδίσλ (ζράξα) γαιβαληδέ, κε δηακήθεηο νπέο αεξηζκνχ (min 25%), βηνκεραληθνχ ηχπνπ, γηα εμσηεξηθή 

εγθαηάζηαζε, δηαζηάζεσλ 65x45mm, κε θαπάθη θαη ζηεξίγκαηα (1 αλά κέηξν). Πιήξεο εξγαζία, πξνκήζεηαο, 

κεηαθνξάο επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζεο ζε νπνηνδήπνηε χςνο, κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πξνζηαζίαο θαη 

ζηεξέσζεο απηνχ, θαη γείσζεο ζηελ εγθαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Τιμή ενόρ m: € 13,65 (δέκα ηπία και εξήνηα πένηε λεπηά) 

AT: ΗΜ16  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/9318.2.1 
Κακπύιε 90ν, νξηδόληηα, γηα δηάδξνκν θαισδίσλ γαιβαληδέ, 65x45m 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 42 

m ΕΣΕΠ: 

Κακπχιε 90ν, νξηδφληηα, γηα δηάδξνκν θαισδίσλ (ζράξα) γαιβαληδέ, κε δηακήθεηο νπέο αεξηζκνχ, βηνκεραληθνχ ηχπνπ, 

γηα εμσηεξηθή εγθαηάζηαζε, δηαζηάζεσλ 65x45mm, κε θαπάθη θαη ζπλδεηήξεο. Πιήξεο εξγαζία, πξνκήζεηαο, 

κεηαθνξάο επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζεο ζε νπνηνδήπνηε χςνο, κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πξνζηαζίαο θαη 

ζηεξέσζεο απηνχ, θαη γείσζεο ζηελ εγθαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Τιμή ενόρ ηεμ: € 16,12 (δέκα έξη και δώδεκα λεπηά) 

AT: ΗΜ17  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/9318.3.1 
Κακπύιε 90ν, αλόδνπ, γηα δηάδξνκν θαισδίσλ γαιβαληδέ, 65x45mm 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 42 

 ΕΣΕΠ: 
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Κακπχιε 90ν, αλφδνπ, γηα δηάδξνκν θαισδίσλ (ζράξα) γαιβαληδέ, κε δηακήθεηο νπέο αεξηζκνχ, βηνκεραληθνχ ηχπνπ, 

γηα εμσηεξηθή εγθαηάζηαζε, δηαζηάζεσλ 65x45mm, κε θαπάθη θαη ζπλδεηήξεο. Πιήξεο εξγαζία, πξνκήζεηαο, 

κεηαθνξάο επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζεο ζε νπνηνδήπνηε χςνο, κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πξνζηαζίαο θαη 

ζηεξέσζεο απηνχ, θαη γείσζεο ζηελ εγθαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Τιμή ενόρ ηεμ: € 18,04 (δέκα οκηώ και ηέζζεπα λεπηά) 

AT: ΗΜ18  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/9318.4.1 
Κακπύιε 90ν, θαζόδνπ, γηα δηάδξνκν θαισδίσλ γαιβαληδέ, 65x45m 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 42 

m ΕΣΕΠ: 

Κακπχιε 90ν, θαζφδνπ, γηα δηάδξνκν θαισδίσλ (ζράξα) γαιβαληδέ, κε δηακήθεηο νπέο αεξηζκνχ, βηνκεραληθνχ ηχπνπ, 

γηα εμσηεξηθή εγθαηάζηαζε, δηαζηάζεσλ 65x45mm, κε θαπάθη θαη ζπλδεηήξεο. Πιήξεο εξγαζία, πξνκήζεηαο, 

κεηαθνξάο επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζεο ζε νπνηνδήπνηε χςνο, κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πξνζηαζίαο θαη 

ζηεξέσζεο απηνχ, θαη γείσζεο ζηελ εγθαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Τιμή ενόρ ηεμ: € 15,17 (δέκα πένηε και δέκα επηά λεπηά) 

AT: ΗΜ19  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/8843.6 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο, πιήξεο κε ηα όξγαλά ηνπ, Εγθαηάζηαζεο 
θιηκαηηζκνύ 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 55 

 ΕΣΕΠ: 

Ηιεθηξηθφο πίλαθαο Α.Π. (Εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζκνχ) απφ ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' θαη κνξθνζίδεξν κε ηα 
απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα, νπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ, αθξνδέθηεο, κεηψπε, ξάγεο, κπάξα 
γείσζεο θαη νπδεηέξνπ, πφξηα, θαισδηψζεηο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο θιπκηθξνυιηθά θαζψο θαη ηνλ 

 

ρξσκαηηζκφ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ απηνχ κε βαζηθφ ρξψκα, ζηφθν πηζηνιίνπ θαη δχν ζηξψκαηα 

εςεκέλνπβεξληθνρξψκαηνο, πξνζηαζίαο ΘΡ30, κε ηα φξγαλά ηνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα (δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, 

ελδεηθηηθέο ιπρλίεο θιπ), δειαδή πξνκήζεηα θαη εξγαζία εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ησλ νξγάλσλ, θαη ζηεξέσζε 

επί ηνπ ηνίρνπ ή εληφο εξκαξίνπ, ζπλδέζεσο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη απεξρνκέλσλ γξακκψλ θαζψο θαη θάζε εξγαζία 

γηά ηε δνθηκή (δνθηκέο ιεηηνπξγίαο, αληίζηαζεο γείσζεο, πηζηνπνηεηηθά αζθάιεηαο θιπ.) θαη παξάδνζε ζε 

ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
(1 ηεκ) 

Τιμή ενόρ ηεμ: € 1530,99 (σίλια πενηακόζια ηπιάνηα και ενενήνηα εννέα λεπηά) 

AT: ΗΜ2  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/8694.2 
Απνμήισζε δεμακελήο πεηξειαίνπ 

Αλαζεσξείηαη 
κε: 

ΗΛΜ 29 

 ΕΣΕΠ: 

Απνμήισζε δεμακελήο πεηξειαίνπ απφ πθηζηάκελν ιεβεηνζηάζην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ γξακκψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε απηή (ηξνθνδνζία ιέβεηα, εμσηεξηθή πιήξσζε δεμακελήο θιπ.), κε δηαδηθαζία gasfree, θαη 

εμαζθάιηζε γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ ζηνλ ρψξν.  
Πιήξεο εξγαζία, απνμήισζεο απφ νπνηνδήπνηε επίπεδν ηνπ θηηξίνπ θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ γηα αζθαιή δηάζεζε 

πξνο αλαθχθισζε. 
Εξγαζία επηκεηξνχκελεεπη άδεηαο δεμακελήο 

Τιμή ενόρ kg: € 1,7 (ένα και εβδομήνηα λεπηά) 

AT: ΗΜ20  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/8998.Α.6 
Πνιπόξγαλν κέηξεζεο ειεθηξηθώλ κεγεζώλ, πίλαθα 

Αλαζεσξείηαη 
κε: 

ΗΛΜ 62 

 ΕΣΕΠ: 

Πνιπφξγαλν κέηξεζεο ειεθηξηθψλ κεγεζψλ (ηάζε, ξεχκα, ηζρχο, ελέξγεηα θιπ.), ηξηψλ θάζεσλ, γηα εγθαηάζηαζε ζε 

ειεθηξηθφ πίλαθα, κε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο θαη κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζε BEMS, πιήξεο, ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή 

Πεξηγξαθή θαη Πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, δειαδή πξνκήζεηα πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, κεηαθνξά θαη εξγαζία 

εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο ζε BEMS, ξχζκηζεο, ειέγρνπ, δνθηκψλ γηα παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
(1 ηεκ.) 

Τιμή ενόρ ηεμ: € 252,79 (διακόζια πενήνηα δύο και εβδομήνηα εννέα λεπηά) 
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AT: ΗΜ21  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/9337.4.6 
Καιώδην J1VV-U/R (ΝΤΤ) Καιώδην J1VV-U ή J1VV-R πεληαπνιηθό 
25mm2 

Αλαζεσξείηαη 
κε: 

ΗΛΜ 102 

∆ηαηνκήο 5 Υ ΕΣΕΠ: 

Καιψδην J1VV-U ή J1VV-R (ΝΤY), δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ 

θαισδίνπ J1VV-U ή J1VV-R (ΝΤY), νλνκαζηηθήο ηάζεο 600/1000V κέζα ζε πιαζηηθφ ζσιήλα ή θαλάιη ή ζράξα. (1 m) 

N/9337.4 πεληαπνιηθφ 
N/9337.4.6 Καιψδην δηαηνκήο:5 Υ 25mm2 

Τιμή ενόρ m: € 29,96 (είκοζι εννέα και ενενήνηα έξη λεπηά) 

AT: ΗΜ22  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/9337.4.5 
Καιώδην J1VV-U/R (ΝΤΤ) Καιώδην J1VV-U ή J1VV-R πεληαπνιηθό 
16mm2 

Αλαζεσξείηαη 
κε: 

ΗΛΜ 102 

∆ηαηνκήο 5 Υ ΕΣΕΠ: 

Καιψδην J1VV-U ή J1VV-R (ΝΤY), δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ 

θαισδίνπ J1VV-U ή J1VV-R (ΝΤY), νλνκαζηηθήο ηάζεο 600/1000V κέζα ζε πιαζηηθφ ζσιήλα ή θαλάιη ή ζράξα. (1 m) 

N/9337.4 πεληαπνιηθφ 
N/9337.4.5 Καιψδην δηαηνκήο:5 Υ 16mm2 

Τιμή ενόρ m: € 21,64 (είκοζι ένα και εξήνηα ηέζζεπα λεπηά) 

AT: ΗΜ23  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ 8766.3.2 
Καιώδην ηύπνπ ΝΤΜ Σξηπνιηθό ∆ηαηνκήο 3 Υ 2,5mm2 

Αλαζεσξείηαη 
κε: 

ΗΛΜ 46 

 ΕΣΕΠ: 

Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ 

(θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο θχζεσο, φπσο θαη 

εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ ζε 

νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα θπηία θαη 

εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. (1 m) 8766.3ηξηπνιηθφ 8766.3.2∆ηαηνκήο: 3 Υ 2,5mm2 

Τιμή ενόρ m: € 5,4 (πένηε και ζαπάνηα λεπηά) 

 

AT: ΗΜ24  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ 8766.3.1 
Καιώδην ηύπνπ ΝΤΜ Σξηπνιηθό ∆ηαηνκήο 3 Υ 1,5mm2 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 46 

 ΕΣΕΠ: 

Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη 

κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο 

θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ 

θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα 

θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. (1 m) 8766.3ηξηπνιηθφ 
8766.3.1∆ηαηνκήο: 3 Υ 1,5mm2 

Τιμή ενόρ m: € 5,05 (πένηε και πένηε λεπηά) 

AT: ΗΜ25  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ 8766.2.1 
Καιώδην ηύπνπ ΝΤΜ ∆ηπνιηθό ∆ηαηνκήο 2 Υ 1,5mm2 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 46 

 ΕΣΕΠ: 

Καιψδην ηχπνπ ΝΤM ράιθηλσλ αγσγψλ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη 

κηθξνπιηθψλ (θνιιάξα, θνριίαο, κνχθεο, ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά πάζεο 

θχζεσο, φπσο θαη εηδηθά ζηεξίγκαηα ή αλαινγία εζράξαο, θαισδίσλ θιπ.)επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ 

θαη νπψλ ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηεξίνπ ηνπνζεηήζεσο, δηακνξθψζεσο θαη ζπλδέζεσο ησλ άθξσλ απηνχ (ζηα 

θπηία θαη εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. (1 m) 8766.2δηπνιηθφ 8766.2.1∆ηαηνκήο: 2 Υ 

1,5mm2 

Τιμή ενόρ m: € 4,11 (ηέζζεπα και ένηεκα λεπηά) 

AT: ΗΜ26  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/8975.3.3 
Φσηηζηηθό ζώκα LED, νξνθήο ή αλαξηόκελν, κε αληαπγαζηήξα, δηαζ 
1257x85mm, ηζρύνο 49W  

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 59 

ηάζεσλ ΕΣΕΠ: 
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Φσηηζηηθφ ζψκα, νξνθήο ή αλαξηφκελν, κε αληαπγαζηήξα, ηερλνινγίαο LED, απφδνζεο >150lm/W ζηε θσηεηλή πεγή 

θαη >90lm/W επί ηνπ ζπλφιννπηπ θσηηζηηθνχ, ρακεινχ δείθηε ζάκβσζεο, θαηάιιειν γηά ρψξνπο γξαθείσλ θαη 

αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, πιήξεο, φπσο ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ζρέδηα θαζνξίδεηαη. Σν θσηηζηηθφ ζψκα 

θέξεη ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ πςειήο απφδνζεο, άλσ ηνπ 0.90. πκπεξηιακβάλεηαη ην ζχζηεκα αλάξηεζεο, 

πιήξεο. ∆ειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, κε ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο, 

δνθηκψλ θαη ειέγρσλ γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
Φσηηζηηθφ ζψκα LED 49W 

∆ηαζηάζεσλ 1257x85mm 

Τιμή ενόρ ηεμ: € 177,75 (εκαηόν εβδομήνηα επηά και εβδομήνηα πένηε λεπηά) 

AT: ΗΜ27  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/8975.4.1 
Φσηηζηηθό ζώκα LED, νξνθήο ή αλαξηόκελν, ζηεγαλό, θπθιηθνύ ζρή 
360x83mm, ηζρύνο 22W  

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 59 

καηνο δηακέηξνπ ΕΣΕΠ: 

Φσηηζηηθφ ζψκα, νξνθήο ή αλαξηφκελν, ζηεγαλφ κε θάιπκκα, βαζκνχ πξνζηαζίαο ΘΡ65, ηερλνινγίαο LED, απφδνζεο 

>150lm/W ζηε θσηεηλή πεγή θαη >90lm/W επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ θσηηζηηθνχ, πιήξεο, φπσο ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

θαη ζηα ζρέδηα θαζνξίδεηαη. Σν θσηηζηηθφ ζψκα θέξεη ελζσκαησκέλν ηξνθνδνηηθφ πςειήο απφδνζεο, άλσ ηνπ 0.90. 

πκπεξηιακβάλεηαη ην ζχζηεκα αλάξηεζεο, πιήξεο. ∆ειαδή πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, κε ηελ 

εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο, ζχλδεζεο, δνθηκψλ θαη ειέγρσλ γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
Φσηηζηηθφ ζψκα LED 22W 
ηεγαλφ, βαζκνχ πξνζηαζίαο ΘΡ65 
Κπθιηθνχ ζρήκαηνο, δηακέηξνπ 360x83mm 

Τιμή ενόρ ηεμ: € 155,75 (εκαηόν πενήνηα πένηε και εβδομήνηα πένηε λεπηά) 

AT: ΗΜ28  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/8979.1 
Αληηθαηάζηαζε ζπκβαηηθώλ ιακπηήξσλ Ε27 κε ιακπηήξεο LED, 
ηζρύνο 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 59 

 11,3 W ΕΣΕΠ: 

Αληηθαηάζηαζε ζπκβαηηθψλ ιακπηήξσλ Ε27, ηζρχνο έσο 60W, κε ιακπηήξεο LED, ίδηνπ ζπεηξψκαηνο, ηζρχνο 11,3 W / 
810 lm, ρξψκαηνο 2700Κ (warmwhite), ρξσκαηηθήο απφδνζεο >80, ειάρηζηεο ελεξγεηαθήο θαηεγνξίαο Α. Πιήξεο 
εξγαζία, δειαδή απνζχλδεζε απαηηνχκελσλ ηκεκάησλ ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο κε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή 
θαηαζηξνθψλ, αθαίξεζε ηνπ παιαηνχ ιακπηήξα θαη αζθαιήο ζπζθεπαζία θαη απνζήθεπζε απηνχ ζχκθσλα κε ηηο 
ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηνπ λένπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, επαλαθνξά ηνπ θσηηζηηθνχ 
ζψκαηνο ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε, δνθηκή θαη έιεγρνο ιεηηνπξγίαο γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία.  

 

Τιμή ενόρ ηεμ: € 20,77 (είκοζι και εβδομήνηα επηά λεπηά) 

AT: ΗΜ29  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/8784.2.1 
Πιαζηηθό θαλάιη νδεπζεο θαισδίσλ, επίηνηρν, δηαζηάζεσλ 15 x 15m 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 41 

m ΕΣΕΠ: 

Πιαζηηθφ θαλάιη νδεπζεο θαισδίσλ, επίηνηρν, δηαζηάζεσλ 15 x 15mm θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε ηνίρν, ζηήξημε 

απηνχ κε βχζκαηα (3 ή 4 αλά m) κε θάιπκκα θαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά (γσλίεο, ηεξκαηηθά, ηεκάρηα 

ζχλδεζεο), νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο. ∆ειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 

εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο. 

(1 m)  

Τιμή ενόρ m: € 1,52 (ένα και πενήνηα δύο λεπηά) 

AT: ΗΜ3  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/8694.4 
Απνμήισζε πθηζηάκελνπ ζεξκαληηθνύ ζώκαηνο κεηά ηνπ αλαινγνύλη 
ζσιελώζεσλ ζέξκαλζεο 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 27 

νο δηθηύνπ ΕΣΕΠ: 
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Απνμήισζε πθηζηάκελνπ ζεξκαληηθνχ ζψκαηνο, νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, κεηά ηνπ αλαινγνχληνο δηθηχνπ ζσιελψζεσλ 

ζέξκαλζεο, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρηεί απφ ηελ Τπεξεζία. Πιήξεο εξγαζία, απνμήισζεο 

απφ νπνηνδήπνηε χςνο θαη ρψξν ελφο ζεξκαληηθνχ ζψκαηνο, νπνηνλδήπνηε δηαζηάζεσλ θαη βάξνπο, ηνπ 

αλαινγνχληνο δηθηχνπ ζσιελψζεσλ ζέξκαλζεο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, ηνπ ζπλφινπ ησλ πιηθψλ 

θαη κηθξνυιηθψλ πνπ ζχλδεζεο, ζηήξημεο θιπ., απνθαηάζηαζε νπψλ θαη άιισλ θζνξψλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

θηηξίνπ, θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ γηα αζθαιή δηάζεζε ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία, ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο.  

Τιμή ενόρ ηεμ: € 35 (ηπιάνηα πένηε) 

AT: ΗΜ30  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ 8734.1.2 
σιήλαο ειεθηξηθώλ γξακκώλ ραιύβδηλνο επζύο 16mm 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 42 

 ΕΣΕΠ: 

σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ ραιχβδηλνο , νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηηο απαξαίηεηα επζεία ή 

θακπχια απφ πνξζειάλε πξνζηφκηα θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θιπ. (1 m) 8734.1επζχο 

8734.1.2∆ηακέηξνπ Φ16mm 

Τιμή ενόρ m: € 9,56 (εννέα και πενήνηα έξη λεπηά) 

AT: ΗΜ31  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/8995.5.4 
Φσηηζηηθό ζεκείν απιό ρσλεπηό ζηεγαλό κέζνπ κήθνπο γξακκώλ 10 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 49 

 m ΕΣΕΠ: 

Φσηηζηηθφ ζεκείν απιφ ρσλεπηφ ζηεγαλφ πνπ πεξηιακβάλεη απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ή ην θπηίν δηαθιάδσζεο κέρξη ην 

θσηηζηηθφ ζεκείν ηα αλαινγνχληα κήθε ειεθηξηθήο γξακκήο απφ πιαζηηθφ ζσιήλα επζχ θαη ζπηξάι αλεγκέλα ζε 

πιαζηηθφ ζσιήλα επζχ δηακέηξνπ 13,5 mm, ηα ζηεξίγκαηα, ηα θπηία δηαθιαδψζεσο θαη ην θπηίν ηνπ δηαθφπηε, ηνλ 

ηξηπνιηθφ αγσγφ ΝΤΜ (θάζεσο νπδεηέξνπ θαη γεηψζεσο), ηνπο δηαθιαδσηήξεο, ηνλ επίηνηρν ή ρσλεπηφ απιφ 

δηαθφπηε, ην πξνζηφκην, ην θιέκελο θαη ηα θάζε θχζεσο ινηπά πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο θαη 

ηελ απαηηνχκελε εξγαζία γηά παξάδνζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζεκείνπ ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία (1 ηεκ) 

8995.5.4Μέζνπ κήθνπο γξακκψλ 10m Απιφ εκηζηεγαλφ 

Τιμή ενόρ ηεμ: € 99,92 (ενενήνηα εννέα και ενενήνηα δύο λεπηά) 

AT: ΗΜ32  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/8784.2.2 
Πιαζηηθό θαλάιη νδεπζεο θαισδίσλ, επίηνηρν, δηαζηάζεσλ 25 x 25m 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 41 

m ΕΣΕΠ: 

Πιαζηηθφ θαλάιη νδεπζεο θαισδίσλ, επίηνηρν, δηαζηάζεσλ 25 x 25mm θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε ηνίρν, ζηήξημε 

απηνχ κε βχζκαηα (3 ή 4 αλά m) κε θάιπκκα θαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά (γσλίεο, ηεξκαηηθά, ηεκάρηα 

ζχλδεζεο), νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο. ∆ειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη εξγαζία πιήξνπο 

εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο. 

(1 m)  

Τιμή ενόρ m: € 1,73 (ένα και εβδομήνηα ηπία λεπηά) 

AT: ΗΜ33  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/9501.1 
Φσηνβνιηατθό ζηνηρείν, ηζρύνο 250W 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 52 

 ΕΣΕΠ: 

Φσηνβνιηατθφ ζηνηρείν, νλνκαζηηθήο ηζρχνο 250Wp, απφ πνιπθξπζηαιιηθφ ππξίηην, κε πιαίζην απφ αλνδησκέλν 
αινπκίλην θαη επηθάιπςε εηδηθνχ γπαιηνχ, πςειήο απνξξνθεηηθφηεηαο θαη ρακειήο αλαθιαζηηθφηεηαο,  

 

ηππνπνηεκέλεο βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο, απφ παξαγσγηθή κνλάδα κε πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2008, κε 

ζήκαλζε CE, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, πιήξεο εξγαζία πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επη ηφπνπ θαη 

ηνπνζέηεζεο ζηηο θαηάιιειεο γηα ην ζθνπφ απηφ βάζεηο, θαη ζχλδεζεο κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν ζπλερνχο. 

Τιμή ενόρ ηεμ: € 177,92 (εκαηόν εβδομήνηα επηά και ενενήνηα δύο λεπηά) 

AT: ΗΜ34  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/9505.1 
ύζηεκα βειηηζηνπνίεζεο ηζρύνο (powerbox) θσηνβνιηατθήοεγθαηά 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 52 

ζηαζεο ΕΣΕΠ: 
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χζηεκα βειηηζηνπνίεζεο ηζρχνο (powerbox) γηα ηνπνζέηεζε ζε θάζε θσηνβνιηατθφ πιαίζην, ηζρχνο 250/350W, 

κέγηζηεο ηάζεο εηζφδνπ 60V, κέγηζηεο απφδνζεο 98.6%, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Πιήξεο εξγαζία πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο (θαηάιιειε ζηεξέσζε ζηε ξάρε ηνπ θάζε θσηνβνιηατθνχ 

πιαηζίνπ) θαη ζχλδεζεο ζηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, κε πιηθά θαη κηθξνυιηθά ζχλδεζεο (ζηεγαλνχο αθξνδέθηεο, 

θαιψδηα θιπ.), δνθηκή θαη ιεηηνπξγία. (1 ηεκ) 

Τιμή ενόρ ηεμ: € 49,47 (ζαπάνηα εννέα και ζαπάνηα επηά λεπηά) 

AT: ΗΜ35  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/9504.2 
ύζηεκα ζηήξημεο θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο, ηζρύνο 20 kWp, επί ζ 
θεξακίδηα 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 6 

ηέγεο κε ΕΣΕΠ: 

χζηεκα ζηήξημεο (βάζε) θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο επί θεθιηκέλεο ζηέγεο κε επηθάιπςε θεξακηδίσλ, απνηεινχκελν 

απφ ηξαβέξζεο θαη ηεγίδεο απφ πξνθίι αινπκηλίνπ κε θαηάιιειε δηακφξθσζε γηα ηελ αζθαιή ζηήξημε ησλ 

θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ κέ βίδεο θαη εηδηθά ηεκάρηα, απνηεινχκελα απφ θεξακίδηα αινπκηλίνπ κε βάζε κε ζπείξσκα, 

γηα ηελ ζηήξημε ηεο φιεο εγθαηάζηαζεο ζε πθηζηάκελε ζηέγε κέζσ αληηθαηάζηαζεο ζπγθεθξηκέλσλ θεξακηδίσλ. 

Πιήξεο εξγαζία, πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζεο ζε νπνηνδήπνηε χςνο, κε πξνζεθηηθή 

απνμήισζε ζπγθεθξηκέλσλ θεξακηδηψλ ζχκθσλα κε ηε κειέηε, κε απνθαηάζηαζε ηεο πγξνκφλσζεο θαηά ηελ 

απνμήισζε ησλ θεξακηδηψλ, θαη αζθαιή ζηεξψζε ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ κέζσ ζχζθπμεο κε εηδηθά βηδσηά 

ηεκάρηα, κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Τιμή ενόρ ηεμ: € 3657,68 (ηπειρ σιλιάδερ εξακόζια πενήνηα επηά και εξήνηα οκηώ λεπηά) 

AT: ΗΜ36  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/9503.4 
Καιώδην ηύπνπ solar, 1x6.0mm, θαηάιιειν γηα θσηνβνιηατθέοεγθαη 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 52 

αζηάζεηο ΕΣΕΠ: 

Καιψδην ηχπνπ solar, 1x6.0mm, θαηάιιειν γηα θσηνβνιηατθέο εγθαηαζηάζεηο, κέγηζηεο ηάζεο 1,0kV, αλζεθηηθφ γηα 

ηνπιάρηζηνλ 30 έηε ζε ζεξκνθξαζίεο -40 έσο +120, ζε φδνλ θαη ππεξηψδε αθηηλνβνιία, κε ρξσκαηηθφ θψδηθα γηα 

εχθνιν πξνζδηνξηζκφ ησλ θάζεσλ. Πιήξεο εξγαζία, πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζεο ζε 

νπνηνδήπνηε χςνο, γηα πξνζηαηεπκέλε φδεπζε, κε φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά πξνζηαζίαο θαη ζηεξέσζεο απηνχ, 

ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

Τιμή ενόρ m: € 5,34 (πένηε και ηπιάνηα ηέζζεπα λεπηά) 

AT: ΗΜ37  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/9506.1 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο, ζπλερνύο ξεύκαη 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 52 

νο ΕΣΕΠ: 

Ηιεθηξηθφο πίλαθαο θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο, ζπλερνχο ξεχκαηνο, απφ ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' θαη 

κνξθνζίδεξν, ζηεγαλφο, πξνζηαζίαο ΘΡ55, πιήξεο, κε ηα φξγαλά ηνπ (δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, αληηθεξαπληθά, ελδεηθηηθέο 

ιπρλίεο θιπ), κε ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα, νπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ, αθξνδέθηεο, 

θαισδηψζεηο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο θιπκηθξνυιηθά θαζψο θαη ηνλ ρξσκαηηζκφ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ απηνχ κε 

βαζηθφ ρξψκα, ζηφθν πηζηνιίνπ θαη δχν ζηξψκαηα εςεκέλνπβεξληθνρξψκαηνο, δειαδή πξνκήζεηα ηνπ πίλαθα θαη ησλ 

νξγάλσλ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη εξγαζία εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ησλ νξγάλσλ, δηάλνημε νπψλ εξκαξίνπ κε 

ζηππηνζιίπηεο, ζηεξέσζε ζε πίιιαξ, ζπλδέζεσο ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη απεξρνκέλσλ γξακκψλ θαζψο θαη θάζε 

εξγαζία γηά ηε δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία 
(1 ηεκ)  

Τιμή ενόρ ηεμ: € 1000,88 (σίλια και ογδόνηα οκηώ λεπηά) 

AT: ΗΜ38  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/9506.2 
Ηιεθηξηθόο πίλαθαο θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο, ελαιιαζζόκελνπ  

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 52 

ξεύκαηνο  ΕΣΕΠ: 

Ηιεθηξηθφο πίλαθαο θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο, ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο, ηξηψλ θάζεσλ, απφ ραιπβδνέιαζκα 
'ληεθαπέ' θαη κνξθνζίδεξν, ζηεγαλφο, πξνζηαζίαο ΘΡ55, πιήξεο, κε ηα φξγαλά ηνπ (δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, 
αληηθεξαπληθά, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο, γείσζε θιπ), κε ηα απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα, νπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ 
ειεθηξηθψλ γξακκψλ, αθξνδέθηεο, θαισδηψζεηο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο θιπκηθξνυιηθά θαζψο θαη ηνλ 

 



ζει. 10 απφ 11 

ρξσκαηηζκφ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ απηνχ κε βαζηθφ ρξψκα, ζηφθν πηζηνιίνπ θαη δχν ζηξψκαηα 

εςεκέλνπβεξληθνρξψκαηνο, δειαδή πξνκήζεηα ηνπ πίλαθα θαη ησλ νξγάλσλ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη εξγαζία 

εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο ησλ νξγάλσλ, δηάλνημε νπψλ εξκαξίνπ κε ζηππηνζιίπηεο, ζηεξέσζε ζε πίιιαξ, 

ζπλδέζεσο ησλ εηζεξρνκέλσλ γξακκψλ απφ ηνπο κεηαηξνπείο θαη ηεο απεξρφκελεο γξακκήο πξνο ηνλ κεηξεηή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κέηξεζεο ηεο αληίζηαζεο γείσζεο απηνχ θαη έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ∆ΕΗ, θαζψο θαη 

θάζε εξγαζία πηζηνπνίεζεο απηνχ γηα ζχλδεζε ζην δίθηπν ηνπ ∆Ε∆∆ΗΕ, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. 
(1 ηεκ)  

Τιμή ενόρ ηεμ: € 1050,88 (σίλια πενήνηα και ογδόνηα οκηώ λεπηά) 

AT: ΗΜ39  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/8998.Α.2 
ύζηεκα παξνπζίαζεο ελεξγεηαθώλ δεδνκέλσλ 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 61 

 ΕΣΕΠ: 

χζηεκα παξνπζίαζεο ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ ζην θνηλφ, απνηεινχκελν απφ: 
1. Οζφλε απεηθφληζεο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο θηηξίνπ, δηαγσλίνπ 40'' 
2. Ηιεθηξνληθφ ππνινγηζηή κε θαηάιιειν ινγηζκηθφ ζπιινγήο - παξνπζίαζεο ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ Σν 

ζχζηεκα ζα είλαη πιήξσο ζπκβαηφ κε ην χζηεκα Ελεξγεηαθήο ∆ηαρείξηζεο Κηηξίνπ (BEMS) θαη φια ηα ζπζηήκαηα 

απηνχ. Η κνλάδα ζα είλαη πιήξεο θαη ζα πεξηιακβάλεη φια ηα πιηθά, κηθξνυιηθά θαη εηδηθά εμαξηήκαηα ζηήξημεο θαη 

ειεθηξηθήο ζχλδεζεο, γηα ηελ πιήξε δηαζχλδεζε θαη έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ. Η εξγαζία είλαη πιήξεο θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ πιήξεο εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ηε ζχλδεζε κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν, ην δηαδίθηπν θαη ηα 

ζπζηήκαηα ηνπ BEMS, θαζψο θαη φιεο ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ νκαιή θαη απηφκαηε ιεηηνπξγία ηνπ φπσο αλαθέξεηαη ζηηο 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθψλ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο ε κεηαθνξά ησλ 

παξαπάλσ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αξρηθήο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ ηειηθή 

παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο. 
(1 ηεκ) 

Τιμή ενόρ ηεμ: € 1000 (σίλια) 

AT: ΗΜ4  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/8694.5 
Απνμήισζε παιαηάο ηνπηθήο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο (split-unit), κεηά 
ζσιελώζεώλ ηεο 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 32 

ησλ ΕΣΕΠ: 

Απνμήισζε παιαηάο ηνπηθήο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο (split-unit), κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρηεί 
απφ ηελ Τπεξεζία. Πιήξεο εξγαζία, απνμήισζεο θαη θαζαίξεζεο απφ νπνηνδήπνηε χςνο θαη ρψξν, ηεο εζσηεξηθήο 
θαη ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο, ησλ βάζεσλ ζηήξημεο, ησλ ζσιελψζεσλ θάζε είδνπο θαη ησλ θαισδίσλ, κε πξφβιεςε γηα 
ηελ απνθπγή δηαξξνψλ ςπθηηθνχ κέζνπ, κε δηαζθάιηζε ησλ ειεθηξηθψλ ζπλδέζεσλ απνθαηάζηαζε νπψλ θαη άιισλ 
θζνξψλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ, κε πξφβιεςε γηα ηελ απνθπγή θαηαζηξνθψλ ησλ πιηθψλ θαη κεηαθνξά 

ησλ πιηθψλ γηα αζθαιή δηάζεζε ζε ρψξν πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία. Τιμή ενόρ ηεμ: € 100 (εκαηό) 

AT: ΗΜ40  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ 9340.2 
Αγσγόο γπκλόο ράιθηλνο πνιύθισλνο ∆ηαηνκήο 16mm2 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 45 

 ΕΣΕΠ: 

Αγσγφο γπκλφο ράιθηλνο πνιχθισλνο , δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ γπκλνχ 

πνιχθισλνπ ράιθηλνπ αγσγνχ γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ππνγείνπ δηθηχνπ γεηψζεσο κε ηα αθξνθηβψηηα πνπ επξίζθνληαη 

κέζα ζηνπο ηζηνχο. (1 m) 9340.2∆ηαηνκήο16mm2 

Τιμή ενόρ m: € 5,44 (πένηε και ζαπάνηα ηέζζεπα λεπηά) 

AT: ΗΜ41  Κωδ. άπθπος ΑΤΗΕ Ν/8837 
Ράβδνο γείσζεο, δηακέηξνπ 17mm, κήθνπο 3000mm, από ειεθηξνιπ 
επηραιθσκέλν ράιπβα, πιήξεο εξγαζία 

Αλαζεσξείηαη κε: ΗΛΜ 45 

ηηθά ΕΣΕΠ: 

Ράβδνο γείσζεο, δηακέηξνπ 17mm, κήθνπο 3000mm, απφ ειεθηξνιπηηθά επηραιθσκέλν ράιπβα, κε πάρνο 
επηράιθσζεο 250κm, εξγαζηεξηαθά δνθηκαζκέλε θαηά EN50164-2, κε ηνλ αθξνδέθηε, ηνπο θνριίεο, ηνπο εηδηθνχο 
ζπλδεηήξεο ησλ πξνζεξρνκέλσλ αγσγψλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθεο. 

Πιήξσο ηνπνζεηεκέλν, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά, εξγαζία έκπεμεο θαη ζχλδεζεο γξακκψλ.  Τιμή ενόρ ηεμ: € 
70 (εβδομήνηα) 




