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Πεπιγπαθή: 
H παξνύζα κειέηε πεξηιακβάλεη ηελ αλαβάζκηζε όισλ ησλ πθηζηάκελσλ παηδηθώλ 
ραξώλ ηνπ δήκνπ πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 
θαηαιιειόηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Toλ επηέκβξην 2016 έγηλε ε αλάζεζε ζηελ TUV 
HELLAS (θνξέαο ειέγρνπ δηαπηζηεπκέλνο από ην Δ.Τ.Γ.) ηεο δηελέξγεηαο ειέγρσλ 
(ζε δπν θάζεηο) θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζπκκόξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο 
ησλ παηδηθώλ ραξώλ θαη ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ρνξεγεζεί ην 
ζρεηηθό ζήκα θαηαιιειόηεηαο από ηελ Δπηηξνπή ειέγρνπ Παηδηθώλ Υαξώλ. ηε 
ζπλέρεηα ν θνξέαο πξνρσξώληαο ζηελ πξώηε θάζε ηνπ ειέγρνπ, επηζθέθηεθε όιεο 
ηηο παηδηθέο ραξέο ηνπ δήκνπ θαη παξέδσζε ζηελ Τπεξεζία καο ηηο αληίζηνηρεο 
εθζέζεηο ειέγρνπ, νη νπνίεο αμηνινγήζεθαλ θαη ιήθζεθαλ ππ' όςε γηα ηε ζύληαμε ηεο 
παξνύζαο κειέηεο. 
Αλαιπηηθά νη παξεκβάζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζε θάζε κηα από απηέο έρνπλ σο εμήο: 
 
1.  ΓΧΝΙΔ 
 
-  Απνμήισζε ηνπ πιέγκαηνο ηεο πεξίθξαμεο θαη ηνπνζέηεζε λένπ κεηαιιηθνύ 
γαιβαληζκέλνπ πιέγκαηνο ζηνπο πθηζηάκελνπο νξζνζηάηεο ζηηο ίδηεο δηαζηάζεηο κε 
ην πθηζηάκελν, ζηηο ζέζεηο όπνπ απηό έρεη θαηαζηξαθεί. 
-  πληήξεζε πθηζηάκελνπ μύιηλνπ θαγθέινπ, ζπκπιήξσζε ησλ ηκεκάησλ πνπ 
ιείπνπλ κε ηεκάρηα από ηα πθηζηάκελα θάγθεια πνπ ζα απνμεισζνύλ θαζώο θαη κε 
λέα θάγθεια ζε ζρέδην όκνην κε ην πθηζηάκελν. 
-  Απνμήισζε ηκήκαηνο ηνπ πθηζηάκελνπ μύιηλνπ θαγθέινπ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ 
από λέν , ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζηε κειέηε ζρέδην. 
-  Καζαίξεζε πιαθνζηξσκέλνπ θαη ηζηκεληνζηξσκέλνπ ηκήκαηνο ηεο παηδηθήο ραξάο 
γηα δηεύξπλζε ηνπ ρώξνπ ηνπνζέηεζεο νξγάλσλ.  
-  Kαηαζθεπή θξαζπέδνπ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, όκνην κε ην πθηζηάκελν, ζην 
θακπύιν πιαθνζηξσκέλν ηκήκα πνπ απνμειώζεθε. 
-  Δπηζηξώζε πάλσ από ην πθηζηάκελν δάπεδν από κπεηόλ (θαη ζηηο ηεηξάγσλεο 
νπέο ηνπ ιηζόζηξσηνπ) κε ηλνπιηζκέλε ηζηκεληνθνλία αληηνιηζζεξήο επηθάλεηαο 
πάρνπο 3,0 cm. 
-  Καηαζθεπή λέαο αξγνιηζνδνκήο δπν νξαηώλ όςεσλ, από πέηξα Ρεζύκλεο ζε 
ρξώκα αλνηρηό κπεδ, ύςνπο 1κ ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηεο κειέηεο, γηα ην 
δηαρσξηζκό ηνπ Γεπέδνπ από ηελ παηδηθή ραξά 



-  Καηαζθεπή κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο, όκνηα κε απηή ηνπ γεπέδνπ κπάζθεη πάλσ ζηε 
λέα αξγνιηζνδνκή γηα ηελ πξνθύιαμε ηνπ ρώξνπ ηεο παηδηθήο ραξάο από ηνπο 
ρξήζηεο ηνπ γεπέδνπ, κε νξζνζηάηεο Φ2" γαιβαληζκέλνπο θαη βακκέλνπο. 
-  Πξνζζήθε λένπ μύιηλνπ θαγθέινπ από μπιεία θαζηαληάο (ζύκθσλα κε ην 
ζπλεκκέλν ζρέδην) ζην ίδην ύςνο κε ην πθηζηάκελν,  γηα ηελ θαηαζθεπή πεξίθξαμεο 
ηεο παηδηθήο ραξάο, ζηελ ίδηα ζέζε κε ηελ παιηά πεξίθξαμε από θαζηαληά. 
-  Καηαζθεπή κηαο μύιηλεο ζύξαο δίθπιιεο αλνίγκαηνο 2,00κ γηα ηελ ήδε 
δηακνξθσκέλε είζνδν ζηελ παηδηθή ραξά, εθεί όπνπ ππάξρνπλ ηα ζθαινπάηηα θαη 
κηαο μύιηλεο κνλόθπιιεο ζύξαο αλνίγκαηνο 1,20κ γηα δεκηνπξγία λέαο εηζόδνπ γηα 
πξόζβαζε ΑΜΔΑ. 

-  Γεληθέο εθζθαθέο ζε βάζνο 0,40  ζην ρώξν ηεο παηδηθήο ραξάο γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
λένπ πιηθνύ επίζηξσζεο. 

-  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζξαπζηνύ πιηθνύ ιαηνκείνπ κέζα ζηα ζθάκκαηα ζε 
πάρνο 0,10εθ γηα θαιύηεξε απνζηξάγγηζε. 

-  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βόηζαινπ πνηακίζηνπ θνθθνκεηξίαο 2-8ρηι. 

-  Δπίζηξσζε - επέλδπζε ησλ ηεκαρίσλ καξκάξνπ, όκνηα κε ηα πθηζηάκελα ζε όια 
ηα ζεκεία πνπ ιείπνπλ (ηνηρεία, παγθάθηα θιπ). 

- Σξίςηκν θαη ρξσκαηηζκόο ησλ πθηζηάκελσλ ηνηρείσλ από ζθπξόδεκα ζε ρξώκα ηεο 
επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. 

- Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηξνγγπιώλ επηζηύιησλ μύιηλσλ θάδσλ απνξξηκκάησλ  

 
2. ΟΓΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ, ΛΙΜ. ΥΔΡΟΝΗΟΤ 
 
-  Καζαίξεζε αζθάιηνπ ζηελ είζνδν. 
-  Καζαίξεζε ηεο πεξίθξαμεο από ιακαξίλεο θαη ηνπ δαπέδνπ από ζθπξόδεκα ζηελ 
αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ. 
-  Καηαζθεπή  ρακεινύ ηνηρείνπ - ζελάδ (όκνην κε ην πθηζηάκελν) από εκθαλέο 
ζθπξόδεκα θαηά κήθνο ηεο λέα πεξίθξαμεο γηα ηε δεκηνπξγία λέαο εηζόδνπ ζηελ 
παηδηθή ραξά. 
-  Καηαζθεπή λέαο πεξίθξαμεο κε νξζνζηάηεο θαη πιάηζηα κε θνηινδνθνύο, 
γαιβαληζκέλε όκνηα κε ηελ πθηζηάκελε, πάλσ ζην ζελάδ . 
-  Καηαζθεπή λέαο πεξίθξαμεο ύςνπο 4κ.όκνηα κε ηελ πθηζηάκελε πεξίθξαμε ζηελ 
αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ, κε ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο θ2" θαη 
νξζνζηάηεο. 
-  Κόςηκν θαη θαζαίξεζε ζηδεξέληνπ πιέγκαηνο ζηα ζεκεία πνπ έρεη θνπεί. 
-  Σνπνζέηεζε λένπ κεηαιιηθνύ γαιβαληζκέλνπ πιέγκαηνο ζηνπο πθηζηάκελνπο 
νξζνζηάηεο ζηηο ίδηεο δηαζηάζεηο κε ην πθηζηάκελν, ζηηο ζέζεηο όπνπ απηό έρεη 
θαηαζηξαθεί. 
-  Καηαζθεπή θακπύισλ παγθηδίσλ από εκθαλέο ζθπξόδεκα πνηόηεηαο C16/20 
oπιηζκέλν κε πιέγκα Σ131, κε δηακόξθσζε θαιηζνγσλίσλ ζε όιεο ηηο αθκέο ηνπο. 
-  Σόζν ε λέα πεξίθξαμε, όζν θαη ε πθηζηάκελε ζα ρξσκαηηζηεί κε ρξώκαηα 
αιθπδηθώλ ή αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ αθνύ πξνεγεζεί ε 
εθαξκνγή ππνζηξώκαηνο ρξσκαηηζκνύ επηθαλεηώλ γαιβαληζκέλσλ ζηνηρείσλ κε 
βάζε επνμεηδηθέο, πνιπνπξεζαληθέο ξεηίλεο ή κε βάζε ην θσζθνξηθό νμύ. (Etch 
Primer). 
-  ε όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηεο πεξίθξαμεο ζα έρεη πξνεγεζεί επεμεξγαζία 
ζεξκνύ γαιβαλίζκαηνο θαη κεηά από ηηο όπνηεο ειεθηξνζπγθνιιήζεηο πνπ ζα γίλνπλ 
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, ζα γίλεη θαζαξηζκόο ζηηο ελώζεηο από ηα παιώδε 
ππνιείκκαηα ησλ ειεθηξνδίσλ θαη θαηόπηλ επάιεηςε ζε δπν ζηξώζεηο κε ςπρξό 
γαιβάληζκα.  



-  Σα ηνηρεία ηεο πεξίθξαμεο (λέαο θαη πθηζηάκελεο), αιιά θαη ηα εκθαλή 
ζθπξνδέκαηα ησλ παγθηδίσλ ζα ρξσκαηηζηνύλ κε αθξπιηθό πδαηνδηαιπηό 
ηζηκεληόρξσκα (ζε απόρξσζε ηεο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο), κε ην αληίζηνηρν 
ζπκβαηό αζηάξη από αθξπιηθέο ξεηίλεο. 
-  Βνηάληζκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ ζην θπζηθό έδαθνο πνπ ζα παξακείλεη 
σο έρεη ζηελ παηδηθή ραξά (γύξσ από ηα δέληξα). 
-  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιεπξηθώλ ειαζηηθώλ θξαζπέδσλ δηαζηάζεσλ 
1000x250x50mm γηα ηελ αζθαιή νξηνζέηεζε ησλ ρώξσλ παηρληδηνύ ηα νπνία ζα 
ζηεξεσζνύλ ζε βάζε από ζθπξόδεκα δηαζηάζεσλ 20x10 εθ. ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα 
ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο. 
-  Καηαζθεπή βάζεο από ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 10εθ. γηα 
ηελ θαηαζθεπή εηδηθνύ ζηαζεξνπνηεκέλνπ θεξακηθνύ δαπέδνπ ηειηθνύ 
ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο ζηξώζεο 8 εθ. γηα ηε δεκηνπξγίαο θπθιηθήο πνξείαο γύξσ 
από ηα όξγαλα, πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο πνδειαηόδξνκνο. Η ηειηθή ζηάζκε ηνπ 
θεξακηθνύ δαπέδνπ ζα είλαη όκνηα κε απηήλ ηνπ θπζηθνύ εδάθνπο κε ην νπνίν 
εθάπηεηαη. 
-  Καηαζθεπή βάζεο από ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ κε ην νπνίν ζα δνζνύλ νη 
απαξαίηεηεο θιίζεηο ζην ρώξν εηζόδνπ, ζε εζνρή από ηελ νδό Διεπζεξίαο θαη 
δηάζηξσζε γαξκπηινκπεηνύ κε επηθάλεηα ρηεληζηή. 
-  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζξαπζηνύ πιηθνύ ιαηνκείνπ - ραιίθη ζηα ζθάκκαηα ζε 
βάζνο 10εθ. 
-  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βόηζαινπ πνηακίζηνπ θνθθνκεηξίαο 2-8ρηι. κέζα ζηα 
ζθάκκαηα ζε βάζνο 30εθ. θαη 40εθ., ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηεο κειέηεο. 

 
3.  ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟ ΥΧΡΙΟ 
 
-  Γεληθέο εθζθαθέο βάζνπο 30εθ. θαη 40εθ. ζηηο ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζρέδην 
ηεο παηδηθήο ραξάο. 
-  Βνηάληζκα ηνπ ρώξνπ ηεο παηδηθήο ραξάο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ. 
-  Καζαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ από άνπιν ζθπξόδεκα πνπ ππάξρνπλ ζηo πθηζηάκελν 
δάπεδν ηεο παηδηθήο ραξάο. 
-  Γηάλνημε νπώλ ζηα πθηζηάκελα ηνηρεία πεξηκεηξηθά ηεο παηδηθήο ραξάο γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε ησλ παζάιισλ ηεο μύιηλεο πεξίθξαμεο.  
-  Καηαζθεπή πεξίθξαμεο από μπιεία θαζηαληάο, ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηεο κειέηεο, 
ύςνπο 1,30κ, ε νπνία ζα ζηεξεσζεί πάλσ ζην πθηζηάκελν θξάζπεδν πεξηκεηξηθά ηεο 
παηδηθήο ραξάο. 
-  Καηαζθεπή δπν μύιηλσλ  ζύξσλ από θαζηαληά, αλνίγκαηνο 1,10κ θαη 2,50κ ζηηο 
πθηζηάκελεο ζέζεηο εηζόδνπ ζηελ παηδηθή ραξά. 
-  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζξαπζηνύ πιηθνύ ιαηνκείνπ - ραιίθη ζηα ζθάκκαηα ζε 
βάζνο 10εθ. 
-  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βόηζαινπ πνηακίζηνπ θνθθνκεηξίαο 2-8ρηι. κέζα ζηα 
ζθάκκαηα ζε βάζνο 30εθ. θαη 40εθ., ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηεο κειέηεο. 

-  Σα ηνηρία ηεο πεξίθξαμεο ζα ρξσκαηηζηνύλ κε αθξπιηθό πδαηνδηαιπηό 
ηζηκεληόρξσκα (ζε απόρξσζε ηεο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο), κε ην αληίζηνηρν 
ζπκβαηό αζηάξη από αθξπιηθέο ξεηίλεο. 
 
4. ΑΝΑΛΗΦΗ 
 
-  Γεληθέο εθζθαθέο βάζνπο 30εθ. ζε όιε ηελ έθηαζε ηεο παηδηθήο ραξάο. 
-  Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ (3Α) ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 
10εθ. Καηά ηε δηάζηξσζε ζα δνζνύλ νη απαξαίηεηεο θιίζεηο γηα ηελ απνξνή ησλ 
νκβξίσλ πδάησλ. 



-  Πξνκήζεηα θαη δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο πνηόηεηαο C16/20, πάρνπο 12εθ. 
νπιηζκέλν κε ραιύβδηλν δνκηθό πιέγκα θαηεγνξίαο Β500C (T131) ζε όιε ηελ έθηαζε 
ηεο παηδηθήο ραξάο. 
-  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθνύ δαπέδνπ αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 
500x500Υ60mm ζε όιε ηελ έθηαζε ηεο παηδηθήο ραξάο. 
-  Καηαζθεπή κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο (κε ιάκεο, ξάβδνπο θαη αληηξήδεο) ύςνπο 
1,30κ, ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηεο κειέηεο, ε νπνία ζα βηδσζεί κε εηδηθά ηεκάρηα 
πάλσ ζην πθηζηάκελν θξάζπεδν πεξηκεηξηθά ηεο παηδηθήο ραξάο. 
-  Καηαζθεπή ζηδεξέληαο ζύξαο αλνίγκαηνο 2,00κ από θνηινδνθνύο (δηαηνκήο.5x5, κε 
νξζνζηάηεο δηαηνκήο 6x6) γηα ηελ είζνδν ζηελ παηδηθή ραξά.  
-  H πεξίθξαμε θαη ε πόξηα ζα είλαη γαιβαληζκέλε θαη ζα ρξσκαηηζηεί κε ρξώκαηα 
αιθπδηθώλ ή αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ αθνύ πξνεγεζεί ε 
εθαξκνγή ππνζηξώκαηνο ρξσκαηηζκνύ επηθαλεηώλ γαιβαληζκέλσλ ζηνηρείσλ κε 
βάζε επνμεηδηθέο, πνιπνπξεζαληθέο ξεηίλεο ή κε βάζε ην θσζθνξηθό νμύ (Etch 
Primer). 
-  ε όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηεο πεξίθξαμεο ζα έρεη πξνεγεζεί επεμεξγαζία 
ζεξκνύ γαιβαλίζκαηνο θαη κεηά από ηηο όπνηεο ειεθηξνζπγθνιιήζεηο πνπ ζα γίλνπλ 
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, ζα γίλεη θαζαξηζκόο ζηηο ελώζεηο από ηα παιώδε 
ππνιείκκαηα ησλ ειεθηξνδίσλ θαη θαηόπηλ επάιεηςε ζε δπν ζηξώζεηο κε ςπρξό 
γαιβάληζκα.  
 
5. ΥΔΡΟΝΗΟ 
 
-  Βνηάληζκα ηνπ ρώξνπ ηεο παηδηθήο ραξάο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ. 
-  Γεληθέο εθζθαθέο βάζνπο έσο 30εθ. ζηηο ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζρέδην ηεο 
παηδηθήο ραξάο. 
-  Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ (3Α) ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 
10εθ. ζηηο ζέζεηο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ζρέδην ηεο κειέηεο. Καηά ηε δηάζηξσζε ζα 
δνζνύλ νη απαξαίηεηεο θιίζεηο γηα ηελ απνξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ. 
-  Πξνκήζεηα θαη δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο πνηόηεηαο C16/20, πάρνπο 12εθ. 
νπιηζκέλν κε ραιύβδηλν δνκηθό πιέγκα θαηεγνξίαο Β500C (T131) ζηηο ζέζεηο πνπ 
απεηθνλίδνληαη ζην ζρέδην ηεο κειέηεο. 
-  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθνύ δαπέδνπ αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 
500x500Υ50mm θαη 500x500Υ70mm  ζηηο ζέζεηο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην ζρέδην ηεο 
κειέηεο. 
-  Σνπνζέηεζε δπν ζπξώλ πεξίθξαμεο από ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο  ζην 
θάησ (ζηελ πθηζηάκελε ζθάια) θαη ζην πάλσ όξην ηεο ώζηε καδί κε ηελ πθηζηάκελε 
πεξίθξαμε λα εκπνδίδεηαη ε εθηόο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο πξόζβαζε. 
-  Δπέθηαζε ηεο πθηζηάκελεο πεξίθξαμεο από ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο θαη 
κεηαιιηθό πιέγκα γαιβαληζκέλν ζηηο πιεπξέο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ νη ζύξεο. 
-  Σνπνζέηεζε λένπ κεηαιιηθνύ πιέγκαηνο γαιβαληζκέλνπ ζηελ πθηζηάκελε 
πεξίθξαμε, όπνπ απηό έρεη θνπεί.  
-  Σξίςηκν θαη βάςηκν ησλ πθηζηάκελσλ νξγάλσλ ηεο παηδηθήο ραξάο κε εθαξκνγή 
ειαηνρξώκαηνο αιθπδηθήο ή ηξνπνπνηεκέλεο πνιπνπξεζαληθήο ξεηίλεο, βάζεσο 
λεξνύ ε δηαιύηνπ. 
-  πληήξεζε - ρξσκαηηζκόο όισλ ησλ επηρξηζκέλσλ ηνηρίσλ (πεξίθξαμεο θαη 
δηαδξόκνπ) ηεο παηδηθήο ραξάο. 
 
6. ΚΡΑΙ 
 
-  Βνηάληζκα ηνπ ρώξνπ ηεο παηδηθήο ραξάο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ. 
-  Απνμήισζε ηνπ πθηζηάκελνπ θαγθέινπ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ από λέν, ζύκθσλα 
κε ην ζπλεκκέλν ζηε κειέηε ζρέδην.  



-  Καηαζθεπή λέαο αξγνιηζνδνκήο δπν νξαηώλ όςεσλ, από πέηξα ζθνύξνπ 
ρξώκαηνο, όκνηα κε ηα πθηζηάκελα  ηνηρία, ύςνπο 0,60κ ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηεο 
κειέηεο, γηα ηελ πεξίθξαμε ηεο παηδηθήο ραξάο.  
-  Πξνζζήθε λένπ μύιηλνπ θηγθιηδώκαηνο από θαζηαληά ύςνπο πεξίπνπ 1,20κ γηα ηελ 
θαηαζθεπή πεξίθξαμεο ηεο παηδηθήο ραξάο. ην ηνηρείν πνπ βξίζθεηαη από ηελ 
πιεπξά ηνπ δξόκνπ ην μύιηλν θηγθιίδσκα ζα παθησζεί πάλσ ζηνλ ηνηρείν (από ηελ 
πιεπξά ηεο παηδηθήο ραξάο) κε εηδηθά ζηεξίγκαηα θαη ηνπνζεηεκέλν παξάιιεια κε 
ηνλ νξηδόληην άμνλα (αιθαδηαζκέλν). 
-  Καηαζθεπή κηαο μύιηλεο δίθπιιεο ζύξαο αλνίγκαηνο 2,00κ, γηα ηελ είζνδν ζηελ 
παηδηθή ραξά. 
-  Σξίςηκν θαη βάςηκν ησλ πθηζηάκελσλ νξγάλσλ ηεο παηδηθήο ραξάο κε εθαξκνγή 
ειαηνρξώκαηνο αιθπδηθήο ή ηξνπνπνηεκέλεο πνιπνπξεζαληθήο ξεηίλεο, βάζεσο 
λεξνύ ε δηαιύηνπ. 
-  πληήξεζε - ρξσκαηηζκόο όισλ ησλ επηρξηζκέλσλ ηνηρίσλ από ζθπξόδεκα 
πεξηκεηξηθά ηεο παηδηθήο ραξάο. 
-  Γεληθέο εθζθαθέο βάζνπο 40εθ. ζηηο ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζρέδην ηεο 
παηδηθήο ραξάο. 
-  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζξαπζηνύ πιηθνύ ιαηνκείνπ - ραιίθη ζηα ζθάκκαηα ζε 
βάζνο 10εθ. 
-  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βόηζαινπ πνηακίζηνπ θνθθνκεηξίαο 2-8ρηι. κέζα ζηα 
ζθάκκαηα ζε βάζνο 30εθ. θαη 40εθ., ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηεο κειέηεο. 
 
7. ΓΑΛΙΠΔ 
 
-  Βνηάληζκα ηνπ ρώξνπ ησλ θπηώλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ. 
-  Απνμήισζε ηνπ πθηζηάκελνπ θαγθέινπ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ από λέν, ζύκθσλα 
κε ην ζπλεκκέλν ζηε κειέηε ζρέδην.  
-  Πξνζζήθε λένπ μύιηλνπ θαγθέινπ  γηα ηελ θαηαζθεπή πεξίθξαμεο ηεο παηδηθήο 
ραξάο. 
-  Καηαζθεπή κηαο μύιηλεο δίθπιιεο ζύξαο αλνίγκαηνο 1,50κ ζηελ θύξηα είζνδν θαη 
κηαο μύιηλεο κνλόθπιιεο ζύξαο αλνίγκαηνο 1,00κ ζηε δεπηεξεύνπζα είζνδν ηεο 
παηδηθήο ραξάο. 
-  Γεληθέο εθζθαθέο βάζνπο 40εθ. ζηηο ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζρέδην ηεο 
παηδηθήο ραξάο. 
-  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζξαπζηνύ πιηθνύ ιαηνκείνπ - ραιίθη ζηα ζθάκκαηα ζε 
βάζνο 10εθ. 
-  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βόηζαινπ πνηακίζηνπ θνθθνκεηξίαο 2-8ρηι. κέζα ζηα 
ζθάκκαηα ζε βάζνο 30εθ., ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηεο κειέηεο. 
 
8. ΣΑΛΙΓΑ 
 
-  Βνηάληζκα ηνπ ρώξνπ ηεο παηδηθήο ραξάο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ. 
-  Γεληθέο εθζθαθέο βάζνπο 40εθ. ζηε ζέζε πνπ θαζνξίδεηαη ζην ζρέδην ηεο παηδηθήο 
ραξάο. 
-  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζξαπζηνύ πιηθνύ ιαηνκείνπ - ραιίθη ζην ζθάκκα ζε 
βάζνο 10εθ. 
-  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βόηζαινπ πνηακίζηνπ θνθθνκεηξίαο 2-8ρηι. κέζα ζην 
ζθάκκα ζε βάζνο 30εθ., ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηεο κειέηεο. 
-  Απνθαηάζηαζε ηνπηθώλ βιαβώλ ζηνηρείσλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα νθεηινκέλσλ 
ζηελ δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνύ κε ρξήζε επηζθεπαζηηθώλ θνληακάησλ θαη αλαζηνιέσλ 
δηάβξσζεο γηα ηα πθηζηάκελα πεξηκεηξηθά ηνηρεία. 
-  Καηαζθεπή κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο (κε ιάκεο, ξάβδνπο θαη κεηαιιηθέο βάζεηο) 
ύςνπο 1,30κ, ε νπνία ζα ζηεξεσζεί  πάλσ ζην πθηζηάκελν θξάζπεδν πεξηκεηξηθά 
ηεο παηδηθήο ραξάο 



-  Καηαζθεπή ζηδεξέληαο δίθπιιεο ζύξαο αλνίγκαηνο 1,20κ γηα ηελ είζνδν ζηελ 
παηδηθή ραξά. 
-  H πεξίθξαμε θαη ε πόξηα ζα είλαη γαιβαληζκέλε θαη ζα ρξσκαηηζηεί κε ρξώκαηα 
αιθπδηθώλ ή αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ αθνύ πξνεγεζεί ε 
εθαξκνγή ππνζηξώκαηνο ρξσκαηηζκνύ επηθαλεηώλ γαιβαληζκέλσλ ζηνηρείσλ κε 
βάζε επνμεηδηθέο, πνιπνπξεζαληθέο ξεηίλεο ή κε βάζε ην θσζθνξηθό νμύ (Etch 
Primer). 
-  ε όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ηεο πεξίθξαμεο ζα έρεη πξνεγεζεί επεμεξγαζία 
ζεξκνύ γαιβαλίζκαηνο θαη κεηά από ηηο όπνηεο ειεθηξνζπγθνιιήζεηο πνπ ζα γίλνπλ 
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο, ζα γίλεη θαζαξηζκόο ζηηο ελώζεηο από ηα παιώδε 
ππνιείκκαηα ησλ ειεθηξνδίσλ θαη θαηόπηλ επάιεηςε ζε δπν ζηξώζεηο κε ςπρξό 
γαιβάληζκα.   
-  Σα πθηζηάκελα ηνηρεία ηεο πεξίθξαμεο, αιιά θαη ηα εκθαλή ζθπξνδέκαηα ησλ 
παγθηδίσλ ζα ρξσκαηηζηνύλ κε αθξπιηθό πδαηνδηαιπηό ηζηκεληόρξσκα (ζε 
απόρξσζε ηεο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο), κε ην αληίζηνηρν ζπκβαηό αζηάξη από 
αθξπιηθέο ξεηίλεο. 
-  Σξίςηκν θαη βάςηκν ησλ πθηζηάκελσλ νξγάλσλ ηεο παηδηθήο ραξάο (θαη ησλ 
παγθηδίσλ) κε εθαξκνγή ειαηνρξώκαηνο αιθπδηθήο ή ηξνπνπνηεκέλεο 
πνιπνπξεζαληθήο ξεηίλεο, βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ.  
-  πληήξεζε (ηξίςηκν θαη ρξσκαηηζκόο) ζα γίλεη θαη ζηα κεηαιιηθά ηκήκαηα ησλ 
παγθηδίσλ. 
 
9. ΑΒΓΟΤ 
 
-  Βνηάληζκα ηνπ ρώξνπ ηεο παηδηθήο ραξάο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ. 
-  Γεληθέο εθζθαθέο βάζνπο 40εθ. ζηηο ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζρέδην ηεο 
παηδηθήο ραξάο. 
-  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζξαπζηνύ πιηθνύ ιαηνκείνπ - ραιίθη ζην ζθάκκα ζε 
βάζνο 10εθ. 
-  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βόηζαινπ πνηακίζηνπ θνθθνκεηξίαο 2-8ρηι. κέζα ζην 
ζθάκκα ζε βάζνο 30εθ., ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηεο κειέηεο. 
-  Eπηζθεπή απνζαζξσκέλσλ ηκεκάησλ ζηα ηνηρεία εκθαλνύο ζθπξνδέκαηνο θαη 
ζηνπο επηρξηζκέλνπο ηνίρνπο. 
-  Καζαίξεζε ησλ επηρξηζκάησλ θαη δεκηνπξγία λέσλ, όπνπ απαηηείηαη. 
-  Δπηζθεπή ξσγκώλ θαη ρξσκαηηζκόο ησλ παιαηώλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηώλ. 
-  Διαηνρξσκαηηζκόο ησλ ζηδεξέλησλ ζηνηρείσλ ηεο πεξίθξαμεο, ησλ ζηδεξέλησλ 
ζπξώλ, ησλ θνηινδνθώλ ζηα παγθάθηα. 
-  Απνθαηάζηαζε ησλ πιαθώλ από καηνλέια πνπ ιείπνπλ, όκνηεο κε ηηο πθηζηάκελεο. 
-  Δπέλδπζε ησλ παγθηδίσλ κε μύιηλεο δνθνύο ζύλζεηεο επηθνιιεηήο μπιείαο 
εξπζξειάηεο. 
 
10. ΒΡΑΥΟΚΗΠΟ 
 
-  Βνηάληζκα ηνπ ρώξνπ ηεο παηδηθήο ραξάο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ. 
-  Γεληθέο εθζθαθέο βάζνπο 40εθ. ζηηο ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζρέδην ηεο 
παηδηθήο ραξάο. 
-  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζξαπζηνύ πιηθνύ ιαηνκείνπ - ραιίθη ζην ζθάκκα ζε 
βάζνο 10εθ. 
-  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βόηζαινπ πνηακίζηνπ θνθθνκεηξίαο 2-8ρηι. κέζα ζην 
ζθάκκα ζε βάζνο 30εθ., ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηεο κειέηεο. 
 
11. ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΑΓΙΧΣΑΚΗ - ΔΠΙΚΟΠΗ 
 
-  Βνηάληζκα ηνπ ρώξνπ ηεο παηδηθήο ραξάο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ. 



-  Γεληθέο εθζθαθέο βάζνπο 40εθ. θαη 50εθ. ζηηο ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζρέδην 
ηεο παηδηθήο ραξάο. 
-  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζξαπζηνύ πιηθνύ ιαηνκείνπ - ραιίθη ζην ζθάκκα ζε 
βάζνο 10εθ. 
-  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε βόηζαινπ πνηακίζηνπ θνθθνκεηξίαο 2-8ρηι. κέζα ζην 
ζθάκκα ζε βάζνο 30εθ. θαη 40εθ., ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηεο κειέηεο. 
 
12. ΣΑΜΝΙΟΙ 
 
-  Γεληθέο εθζθαθέο βάζνπο 30εθ. ζε όιε ηελ έθηαζε ηεο παηδηθήο ραξάο. 
-  Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ (3Α) ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 
10εθ. Καηά ηε δηάζηξσζε ζα δνζνύλ νη απαξαίηεηεο θιίζεηο γηα ηελ απνξξνή ησλ 
νκβξίσλ πδάησλ. 
-  Πξνκήζεηα θαη δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο πνηόηεηαο C16/20, πάρνπο 12εθ. 
νπιηζκέλν κε ραιύβδηλν δνκηθό πιέγκα θαηεγνξίαο Β500C (T131) ζε όιε ηελ έθηαζε 
ηεο παηδηθήο ραξάο. 
-  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθνύ δαπέδνπ αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 
500x500Υ60mm ζε όιε ηελ έθηαζε ηεο παηδηθήο ραξάο. 
 
13. ΠΙΚΟΠΙΑΝΟ 
 
-  Καηαζθεπή ζηδεξέληαο δίθπιιεο ζύξαο (γαιβαληζκέλεο θαη βακκέλεο) αλνίγκαηνο 
2,35κ θαη ύςνπο 1,20κ γηα ηελ είζνδν ζηελ παηδηθή ραξά ε νπνία ζα ζηεξεσζεί ζηελ 
πθηζηάκελε ππνδνκή. Οκνίσο ζα θαηαζθεπαζηνύλ θαη δπν κηθξόηεξεο ζύξεο 
δηαζηάζεσλ 1,45κ *1,20 κ γηα ηελ πιήξε πεξίθξαμε ηεο παηδηθήο ραξάο. 
-  Σνπνζέηεζε ζηδεξέληνπ ζηεζαίνπ, γαιβαληζκέλνπ θαη βακκέλνπ ζην θηόζθη πνπ 
βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηελ παηδηθή ραξά. 
 
ε όιεο ηηο παηδηθέο ραξέο (πιελ ηνπ Πηζθνπηαλνύ) ζα ηνπνζεηεζνύλ κηθξνί θάδνη 
απνξξηκάησλ (δπν είδε). Δπίζεο ζηηο παηδηθέο ραξέο πνπ δελ ππάξρνπλ παγθάθηα ή 
άιινπ ηύπνπ θαζηζηηθά ζα ηνπνζεηεζνύλ παγθάθηα μύιηλα (ζε δπν είδε). Σέινο, ζε 
όιεο ηηο παηδηθέο ραξέο ζα ηνπνζεηεζεί πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα κε ραξαγκέλεο ηηο 
απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε κηα ηνπο θαη ε νπνία ζα θέξεη ην ζήκα 
θαηαιιειόηεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο παηδηθήο ραξάο θαη επηπιένλ, όπνπ απαηηείηαη ζα 
ηνπνζεηεζεί πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα νδηθήο ζήκαλζεο (Π-21) ζε ζπλδπαζκό κε ηε 
δεκηνπξγία δηάβαζεο πεδώλ κε ηε δηαγξάκκηζε ηνπ νδνζηξώκαηνο κε ρξήζε 
ζεξκνπιαζηηθώλ ή ςπρξνπιαζηηθώλ πιηθώλ. 
 
Όζνλ αθνξά ζηηο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην έξγν ζα 
ηνπνζεηεζνύλ θσηηζηηθά ζώκαηα ζε όζεο παηδηθέο ραξέο δελ δηαζέηνπλ θσηηζκό, 
δειαδή ζην Άβδνύ, ζηηο Γσληέο, ζηε ηαιίδα, ζην Κξάζη, ζην Καηλνύξγην Υσξίν θαη 
ζηε Γάιππε. ηηο παηδηθέο ραξέο απηέο ζα θαηαζθεπαζηεί εμ νινθιήξνπ ε 
ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη εθηόο ησλ θσηηζηηθώλ κε ηζηό, 
ην pillar ζύλδεζεο κε ην ειεθηξηθό δίθηπν, θαζώο θαη ηεο ζσιελώζεηο δηέιεπζεο ησλ 
θαισδίσλ, ηα θαιώδηα θαη ην ζύζηεκα γείσζεο. ηελ παηδηθή ραξά ζην Ληκέλα 
Υεξζνλήζνπ όπνπ ππάξρεη ειεθηξηθή παξνρή (pillar) ζα ηνπνζεηεζνύλ λέα θσηηζηηθά 
θαη ζα θαηαζθεπαζηεί ε εζσηεξηθή ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε. ηελ παηδηθή ραξά 
ζηελ Υεξζόλεζν ζα απνμεισζνύλ ηα παιαηά θσηηζηηθά ζώκαηα ηα νπνία έρνπλ 
ππνζηεί εθηεηακέλεο θζνξέο, ζα θαηαζθεπαζηνύλ βάζεηο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 
ζηηο νπνίεο ζα ηνπνζεηεζνύλ λέα θσηηζηηθά, ελώ νη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ησλ 
θαισδίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ζηεγαλέο κνύθεο εληόο ησλ πθηζηάκελσλ 
θξεαηίσλ. ηελ παηδηθή ραξά ηεο Αλάιεςεο ζα απνμεισζνύλ ηα παιαηά θσηηζηηθά 
ζώκαηα θαη ζα θαηαζθεπαζηνύλ θξεάηηα ζηελ ζέζε ηνπο ελώ αθξηβώο δίπια από ην 
θξεάηην ζα θαηαζθεπαζηνύλ βάζεηο γηα ηα θσηηζηηθά από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα κε 



ππέξγεην ύςνο 50cm πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνύλ νη ηζηνί από ηα δηεξρόκελα 
νρήκαηα. Οη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ησλ θαισδίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ζηεγαλέο 
κνύθεο εληόο ησλ πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ. 
Φσηηζηηθά ζώκαηα παξαδνζηαθνύ ηύπνπ (θαλαξάθη) ζε ηζηό θσληθήο δηαηνκήο ζα 
ηνπνζεηεζνύλ ζηηο παηδηθέο ραξέο ζηελ Υεξζόλεζν, ζηηο Γσληέο, ζην Κξάζη, ζην 
Καηλνύξγην Υσξηό θαη ζηε Γάιππε, ελώ κνληέξλα θσηηζηηθά ζώκαηα ζε ηζηό 
κεηαβιεηήο δηαηνκήο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζην Ληκέλα Υεξζνλήζνπ, ζην Αβδνύ, ζηελ 
Αλάιεςε θαη ζηε ηαιίδα. Σόζν νη ηζηνί όζν θαη ηα θσηηζηηθά ζώκαηα ζα 
ζπκθσλνύλ κε ηα ελδεηθηηθά ζρέδηα ηεο κειέηεο, ώζηε λα ηθαλνπνηνύληαη νη 
κνξθνινγηθέο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο θαη ε ελαξκόληζε ησλ παξεκβάζεσλ κε ηνλ 
αξρηηεθηνληθό ραξαθηήξα ηνπ θάζε νηθηζκνύ. 
 
Παξάιιεια κε ην έξγν απηό πξόθεηηαη λα βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε πξνκήζεηα ησλ λέσλ 
νξγάλσλ όισλ ησλ παξαπάλσ παηδηθώλ ραξώλ (πξόθεηηαη γηα ηελ ππ' αξηζκ. 9/2017 
κειέηε "Πξνκήζεηα νξγάλσλ παηδηθώλ ραξώλ Γ.Υεξζνλήζνπ").  
Η εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο αλάδνρνπο ηεο 
πξνκήζεηαο νη νπνίνη ζα εηδνπνηνύληαη από ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ έπεηηα από ηηο 
γεληθέο εθζθαθέο ζην ρώξν πνπ ζα ηνπνζεηνύληαη ηα όξγαλα θάζε παηδηθήο ραξάο ζε 
βάζνο αλάινγν κε ην πάρνο ηνπ πιηθνύ επίζηξσζεο. Ο αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο ησλ 
νξγάλσλ ζα θαηαζθεπάδεη ηα ζεκέιηα θαη ζα ηνπνζεηεί ηα όξγαλα θαη ζηε ζπλέρεηα ν 
αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα ηνπνζεηεί ηα πιηθά επίζηξσζεο θαη ζα νινθιεξώλεη ηηο 
εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνύζα κειέηε.  
O ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 650.000,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξόβιεςεο αλαζεώξεζεο θαη ηνπ Φ.Π.Α. Η δηαηηζέκελε 
πίζησζε γηα ην έηνο 2017 είλαη 150.000 € θαη πξνέξρεηαη από Έζνδα. Οη 
πξνβιεπόκελεο πηζηώζεηο είλαη 350.000 € γηα ην έηνο 2018 θαη 150.000 € γηα ην έηνο 
2019, θαζώο ην έξγν ζα είλαη πνιπεηέο. To CPV ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη ην 
45112723-9. 

                                             
Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 

Γούπνερ 31/08/2017 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 
ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ 

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 
ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 

 ΓΗΜΟ: Υεξζνλήζνπ 

ΔΟΓΝ: «Βειηίσζε πθηζηάκελσλ παηδηθψλ 
ραξψλ» 

Ξξνυπνινγηζκφο: 650.000,00 ΔΤΡΧ 
Σξεκαηνδφηεζε: Έζνδα 

 
 

1. Γ Δ Ν Ι Κ Α 

ΑΡΘΡΟ 1.1 - Αληηθείκελν ηεο Δ..Τ. 

 
Αληηθείκελν ηεο παξνχζεο Δηδηθήο Ππγγξαθήο πνρξεψζεσλ (Δ.Π..) είλαη ε δηαηχπσζε ησλ Γεληθψλ 

θαη Δηδηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο, ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηα ζρέδηα θαη 

δηαγξάκκαηα πνπ έρνπλ εγθξηζεί, θαζψο θαη ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ηεο Γηεπζχλνπζαο ην έξγν 

πεξεζίαο, πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζζεί ην έξγν «Βειηίσζε πθηζηάκελσλ παηδηθψλ ραξψλ» 
θαη πξφθεηηαη λα ζπζηαζεί ε ζρεηηθή εξγνιαβηθή ζχκβαζε. 

Νη φξνη απηνί ζπκπιεξψλνπλ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξψλνληαη κε ηνπο φξνπο ησλ 
ινηπψλ Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο (Ρ.Γ.). 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ εξγνιάβνπ ζηε δεκνπξαζία πξνυπνζέηεη πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ 
φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 1.2 - Αληηθείκελν ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο - Πξνδηαγξαθέο θαη ινηπνί φξνη 
εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ 

 
Ρν ηερληθφ θείκελν ηεο ππφςε εξγνιαβίαο είλαη απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ηεχρνο ηεο Ρερληθήο 

Έθζεζεο ηεο παξνχζεο Κειέηεο. Νη θαηεγνξίεο, ηα είδε θαη νη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ Κειέηεο. Ππκβαηηθέο ηηκέο κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ είλαη νη 
ηηκέο κνλάδαο πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζην Ρηκνιφγην πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ. 

Ππκβαηηθφ ρξεκαηηθφ αληηθείκελν ηεο εξγνιαβίαο είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε 
ζχκβαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ θαη απνηειείηαη απφ ηε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ φπσο απηή 

δηακνξθψλεηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, απφ ηε δαπάλε γηα γεληθά έμνδα (Γ.Δ.) θαη φθεινο 
εξγνιάβνπ (Ν.Δ.), απφ ηα θνλδχιηα γηα απξφβιεπηεο δαπάλεο θαη αλαζεψξεζε πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηνλ Ξξνυπνινγηζκφ Κειέηεο θαη απφ ηνλ Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α.) πνπ αλαινγεί.  

Γεληθά νη πάζεο θχζεσο εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο Δ.ΡΔ.Ξ., πνπ 
αλαθέξνληαη ζηα εγθεθξηκέλα Δληαία Ρηκνιφγηα, ζχκθσλα κε ηνλ "Θαλνληζκφ Ξεξηγξαθηθψλ 

Ρηκνινγίσλ Δξγαζηψλ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ" (απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ θαη 
Κεηαθνξψλ ΦΔΘ 1746/19.05.2017). 
Δπίζεο πέξαλ ησλ πην πάλσ, ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο 
γηα απαιιαγή ηνπ έξγνπ απφ ηελ ππνρξέσζε ζχληαμεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

(εθφζνλ ππάξρεη ηέηνηα).  Ζ ελεκέξσζε γηα ηελ χπαξμε ησλ πην πάλσ θαη ε γλψζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ απηψλ απνηειεί ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ θαη νπδεκία άγλνηα 

δηθαηνινγείηαη. 

Όιεο νη απαξαίηεηεο δαπάλεο γηα εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν θαη νπδεκία απαίηεζε εθ κέξνπο ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή 

πξφζζεηεο απνδεκίσζεο γίλεηαη δεθηή. 
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Ρα πξντφληα εθζθαθήο πνπ πιενλάδνπλ θαη θαηά ζπλέπεηα δελ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, ζα απνκαθξχλνληαη απφ ηε ζέζε ηνπ έξγνπ θαη ζα κεηαθέξνληαη απφ ηνλ αλάδνρν ζε ζέζεηο 
πνπ επηηξέπνληαη απφ ηα πην πάλσ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πνπ επηβάιιεη ε ζρεηηθή λνκνζεζία.  

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ ζηνπο ρψξνπο απφζεζεο ψζηε λα 
εμαζθαιηζηεί ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπο κε θαηάιιειε ζπκπχθλσζε θαη νη επηθάλεηεο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ λα είλαη βαηέο ζε νρήκαηα θαη αμηνπνηήζηκεο ζηελ ηειηθή δηακφξθσζή ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ ηπρφλ έξγα απνθαηάζηαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.3 - Γεληθή ηζρχο Σηκνινγίνπ 
 

1.3.1 Πηηο ηηκέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Ρηκνινγίνπ ηεο πεξεζίαο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη 
ζρεηηθέο δαπάλεο, ηνπ αλαδφρνπ» θαη ζην ζρεηηθφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ, πνπ έρεη εγθξηζεί 

κε ηνλ "Θαλνληζκφ Ξεξηγξαθηθψλ Ρηκνινγίσλ Δξγαζηψλ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ" (απφθαζε 
ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ ΦΔΘ 1746/19.05.2017, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη). 

1.3.2 Ζ πξνζθνξά γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Βειηίσζε πθηζηάκελσλ παηδηθψλ ραξψλ» 
δίδεηαη κε πιήξε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ θαη κεηά απφ εθηίκεζε θαη ζπλδπαζκφ ησλ κέζσλ πνπ 

δηαζέηεη ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη απνδεηθλχεη φηη έιαβε γλψζε φισλ 

ησλ γεληθψλ, εηδηθψλ θαη ηερληθψλ φξσλ πνπ απνηεινχλ ζπκβαηηθή ππνρξέσζή ηνπ, ρσξίο λα ηνπ 
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο θακίαο εθ ησλ πζηέξσλ απαίηεζεο θαη πξνβνιήο νπνηνπδήπνηε 

ηζρπξηζκνχ. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.4 - χκβαζε 

 
Κε ηνλ φξν «Πχκβαζε» λνείηαη ε ζχκβαζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ηεχρνο Γηαθήξπμεο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηα ινηπά ηεχρε Γεκνπξάηεζεο, κε βάζε ηα νπνία ν αλάδνρνο: 
- Θα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή, 

- Θα ζπληεξήζεη ην έξγν, κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε (15) 

κελψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 171 ηνπ Λ 4412/2016. 
Ζ ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζα ππνγξαθεί ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 105 θαη 

135 ηνπ Λ. 4412/2016, ζηε δηαθήξπμε ηεο δεκνπξαζίαο. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.5 - Δθρψξεζε δηθαησκάησλ - Τπνθαηάζηαζε 
 

Ζ ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηξίην ζηελ θαηαζθεπή κέξνπο ή φινπ ηνπ έξγνπ (εθρψξεζε 

ηνπ έξγνπ) είλαη δπλαηή απνθιεηζηηθά ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ππνπεξίπησζεο ββ ηεο πεξίπησζεο 
δ   ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ. 4412/2016. Ζ ππνθαηάζηαζε απαγνξεχεηαη, ρσξίο 

έγθξηζε ηεο Ξξντζηακέλεο Αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη 
πξφηαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. 

Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δηαπηζηψζεη φηη έρεη ρσξήζεη ππνθαηάζηαζε ηνπ αλαδφρνπ ρσξίο 

έγθξηζε θεξχζζεη έθπησην ηνλ αλάδνρν, κεηά γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Ρερληθνχ Ππκβνπιίνπ. Γελ 
ζεσξείηαη ππνθαηάζηαζε ε, εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ, ππεξγνιαβηθή αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.  
Γηα ηελ αλαγλψξηζε ππεξγνιάβνπ σο εγθεθξηκέλνπ, κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 165 ηνπ 

Λ. 4412/2016, ππνβάιιεηαη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία θνηλή αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ 
ππεξγνιάβνπ. Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 165 θαη 166 ηνπ Λ 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 1.6 - Πνζνζηφ γεληθψλ εμφδσλ θαη νθέινπο - Υξεκαηνδφηεζε 
 

1.7.1 Ρν πνζνζηφ γηα έμνδα θαη φθεινο θαζνξίδεηαη ζε 18% θαη δηεπθξηλίδεηαη φηη νη ηηκέο ηνπ 
Ρηκνινγίνπ δελ πεξηέρνπλ ην παξαπάλσ πνζνζηφ. 

1.7.2 Ρν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ πηζηψζεηο Έζνδα θαη νη πιεξσκέο ηνπ αλάδνρνπ ζα 

ππφθεηληαη ζε φιεο ηεο λφκηκεο θξαηήζεηο. Νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαζνξίδνληαη απφ ηε πεγή 
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ρξεκαηνδφηεζεο θαη απφ ην πνζνζηφ ηνπ εξγνιαβηθνχ νθέινπο. 

 
ΑΡΘΡΟ 1.7 - Κνηλνπνίεζε Δγγξάθσλ 

 
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 135, 140 θαη 143 ηνπ Λ 4412/2016. Νη θνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ 

ηεο πεξεζίαο πξνο ηνλ αλάδνρν ή ηνλ αληίθιεηφ ηνπ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη θάηνηθνο ηεο έδξαο 

ηεο Γ/λνπζαο πεξεζίαο, γίλεηαη κε φξγαλν ηεο πεξεζίαο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν δεκφζην φξγαλν 
ή κε δηθαζηηθφ επηκειεηή. Θάζε θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ αληίθιεην ζεσξείηαη φηη γίλεηαη πξνο ηνλ 

αλάδνρν. Γηα ηελ θνηλνπνίεζε ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ. Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη 
αλάινγα νη νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα Ξνιηηηθήο Γηθνλνκίαο. Ν αλάδνρνο γλσζηνπνηεί ζηε 

δηεπζχλνπζα ππεξεζία ηε λφκηκε εθπξνζψπεζή ηνπ ή ηνπο ηπρφλ πιεξεμνχζηνπο. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.8 - Ιζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί 

 
1.8.1 Ζ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ δηέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα γηα Γεκφζηα Έξγα Λνκνζεζία θαη 

πην αλαιπηηθά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηε Γηαθήξπμε. 
Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηζρχνπλ: 

 

 Νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ 147 Α’/8-08-2016), "Γεκφζηεο Ππκβάζεηο, Έξγσλ, 
Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)" 

 Ν Λ.3463/06 (ΦΔΘ 114 Α΄) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ & Θνηλνηήησλ» φπσο θάζε θνξά ηζρχεη 

 Ν Λ.4250/2014 (ΦΔΘ 74 Α') «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ 
Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα – Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 318/1992 

(Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» 

 Ν Λ.4013/2011 (ΦΔΘ Α΄ 204) "Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…" φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Ν Λ.3861/2010 (ΦΔΘ Α΄ 112) "Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
Ξξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο 

 Ζ πνπξγηθή Απφθαζε κε Αξηζκ. ΓΛΠγ/νηθ. 38108 /ΦΛ 466/2017 κε ΦΔΘ 1956/Β/7-6-2017 
"Ξεξηερφκελν ηνπ Κεηξψνπ Έξγνπ" 

 Ζ ΘΑ 83010/4098/26.07.2017 (ΦΔΘ 2710/02.08.2017 η.Β) ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκίαο θαη 
Αλάπηπμεο - πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ 

 
Ππκπιεξσκαηηθά ηζρχνπλ θαη νη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο 

πξάμεηο (εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θσδηθνπνίεζε), θαζψο θαη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο 
θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Λφκνο, Ξ.Γ., .Α.) θαη εξκελεπηηθή εγθχθιηνο πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε 

θαη εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 
 

1.8.2 Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο έξγνπ ηζρχνπλ : 

- Ζ ππ’ αξ. ΓΗΞΑΓ/ΝΗΘ/273/17-7-2012 Απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ ΑΛ.Ξ.ΚΔ.ΓΗ. (ΦΔΘ 
2221 Β), «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (ΔΡΔΞ) κε 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα 
- ε Δγθ.26/2012 (ΓΗΞΑΓ/ΝΗΘ/356/4-10-2012) ηεο ΓΓΓΔ ηνπ Ξ..ΚΔ.ΓΗ., 

- Ζ ππ’ αξ. ΓΘΞ/νηθ/12111-8-2016 (ΦΔΘ 2524 Β /16-8-2016) Απφθαζε πνπξγνχ πνδνκψλ, 
Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ «Αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) Διιεληθψλ 

Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (ΔΙΝΡ – ΔΡΔΞ)» 

- Ζ ΔΓΘΘΙΗΝΠ 17 – Αξηζκ. πξση. ΓΘΞ/νηθ/1322/7-9-2016 (ΑΓΑ: 75ΔΕ4653ΝΜ-Θ2Ξ) Απφθαζε 
πνπξγνχ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ & Γηθηχσλ «Αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα 

ελλέα (59) Διιεληθψλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (ΔΙΝΡ – ΔΡΔΞ)» κε ηελ νπνία πξνηείλνληαη 59 
Ξξνζσξηλέο Δζληθέο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ((ΞΔΡΔΞ) ζε αληηθαηάζηαζε ησλ 59 πνπ 

αλαζηάιζεθαλ Ππκπιεξσκαηηθά ησλ παξαπάλσ έρνπλ εθαξκνγή ηα «Δπξσπατθά Ξξφηππα» (ΔΡ) 
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πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ρππνπνίεζεο (CEN) ή απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή Ζιεθηξνληθήο Ρππνπνίεζεο(CENELEC) σο «Δπξσπατθά Ξξφηππα CEN» ή σο «Θείκελα 
ελαξκφληζεο (HD) ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ. 

 
1.8.3 Δπηπιένλ θαηά ζεηξάλ ηζρχνο ζα εθαξκφδνληαη: 

α. Νη Θνηλέο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ήηνη εθείλεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί κε δηαδηθαζία αλαγλσξηζκέλε 

απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ζε 
φια ηα θξάηε - κέιε θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ. 

β. Νη «Δπξσπατθέο Ρερληθέο Δγθξίζεηο» (ΔΡΔ) πνπ είλαη νη επλντθέο ηερληθέο εθηηκήζεηο ηεο 
θαηαιιειφηεηαο ελφο πξντφληνο γηα ρξήζε, κε γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ 

γηα ηηο θαηαζθεπέο κε βάζε ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηνπο ηηζέκελνπο φξνπο 
εθαξκνγήο θαη ρξήζεο ηνπ. Ρέηνηεο (ΔΡΔ) ρνξεγνχληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ είλαη 

αλαγλσξηζκέλνο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ην εθάζηνηε θξάηνο - κέινο. 

γ. Νη Ξξφηππεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο (ΞΡΞ) ηνπ Διιεληθνχ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (.ΞΔ.ΣΩ.Γ.Δ) ή ηνπ πξνγελέζηεξνπ πνπξγείνπ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ (.Γ.Δ) πνπ αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο νη νπνίεο ζεκαηηθά δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 
εγθεθξηκέλεο ΔΡΔΞ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα Δλαξκνληζκέλα 

Δπξσπαηθά Ξξφηππα (hEN) πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ηελ ζρεηηθή ΘΑ. 

δ. Ππκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, ζα εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ΔΙΝΡ (Διιεληθνχ 
Νξγαληζκνχ Ρππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη Ξξνδηαγξαθέο ISO (International 

Standards Organization) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη ASTM ησλ ΖΞΑ  
 

1.8.4 Ηζρχνληεο Θαλνληζκνί θαη Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο (φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα) (φπσο έρεη 
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα, κε ηνλ Λ.4281/14).  

1. Ν Διιεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηε Κειέηε θαη Θαηαζθεπή Έξγσλ απφ Νπιηζκέλν Πθπξφδεκα (ΔΘΩΠ 

2000) πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξηζκ. Γ17α/116/ΦΛ, 429/18-10-2000 απφθαζε .ΞΔ.ΣΩ.ΓΔ. θαη ν 
Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Θαλνληζκφο - ΔΑΘ 2000, φπσο δηνξζψζεθαλ ην 2003 – (ΦΔΘ 1306 

Β/12-9-03 θαη 781 Β/18-6-03 αληίζηνηρα). 
2. Ζ ΘΑ 16462/29/2001 – Κέξνο Α’ Πχλζεζε, Ξξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο γηα ηα 

θνηλά ηζηκέληα (ΦΔΘ 917/Β/2001) 

3. Ν Θαλνληζκφο Ρερλνινγίαο Σαιχβσλ Νπιηζκνχ Πθπξνδέκαηνο (ΦΔΘ 1416/17-07-2008, πνπ 
δηνξζψζεθε κε ην ΦΔΘ 2113/13-10-2008), θαζψο θαη νη απνθάζεηο θαη εγθξίζεηο, πνπ αλαθέξνληαη 

ζε εηδηθέο θαηαζθεπέο, ζε εγθξίζεηο ζηδεξνχ νπιηζκνχ θ.ιπ. πιηθψλ, ζε εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ 
πξνέληαζεο θ.ιπ. 

4. Ν Ηζρχσλ Γεληθφο Νηθνδνκηθφο Θαλνληζκφο Γ.Ν.Θ. 

5. Ν Θαλνληζκφο Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΦΔΘ 1561/Β/02-06-2016) φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
6. Ν Θαλνληζκφο Ζιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

7. Νη δηαηάμεηο ηεο Γ.Δ.Ζ. 
8. Νη Θαλνληζκνί Γηάζεζεο Ιπκάησλ, Αθαζάξησλ θαη Όκβξησλ 

9. Νη Θαλνληζκνί δξαπιηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 
10. Νη Θαλνληζκνί Κεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ 

11. Ρα Ξ.Γ. 778/80 θαη 1073/81 «Ξεξί κέηξσλ αζθαιείαο θαηά ηελ εθηέιεζε Νηθνδνκηθψλ 

Δξγαζηψλ» (ΦΔΘ 193/Α/26-8-1980 θαη 260/Α/16-9-1981 αληίζηνηρα). 
12. Νη δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ Ξπξνπξνζηαζίαο ησλ Θηηξίσλ «Ξ.Γ. 71/88», φπσο ηζρχνπλ κεηά 

απφ ηελ 33940/7590/17-12-98, απφθαζε .ΞΔ.ΣΩ.ΓΔ. (ΦΔΘ 1316/Β/31-12-98) θαη νη ινηπέο 
ππξνζβεζηηθέο δηαηάμεηο. 

13. Νη ηνπηθέο δεζκεχζεηο ιφγσ Αξραηνινγηθήο πεξεζίαο, Γαζηθήο πεξεζίαο, γεηηλίαζεο κε 

αγσγνχο πςειήο ηάζεο ηεο Γ.Δ.Ζ. θ.ιπ. 
14. Νη Δπξσθψδηθεο ή αληίζηνηρνη θαλνληζκνί άιισλ ρσξψλ ζε ζέκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ 

ηνπο παξαπάλσ θαλνληζκνχο θαη απνθάζεηο. 
15. Ρα εληαία Ρηκνιφγηα δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ εξγαζηψλ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηνλ "Θαλνληζκφ 

Ξεξηγξαθηθψλ Ρηκνινγίσλ Δξγαζηψλ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ" (απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ 
πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ ΦΔΘ 1746/19.05.2017 φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ 
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αξηζκ. ΓΛΠγ/νηθ39340/ΦΛ466 (ΦΔΘ 1994η.Β/9-6-2017) απφθαζε ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ & 

Κεηαθνξψλ). 
16. Ν Θηηξηνδνκηθφο Θαλνληζκφο (Φ.Δ.Θ. 59 Γ/3-2-1989) 

17. Νη θαλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Ρερληθή Ξεξηγξαθή θαη ζηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο, 
θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Ξεξίιεςεο 

Γηαθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο. 

18. Νη Ξξφηππεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο (ΞΡΞ) ηνπ Διιεληθνχ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο 
Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (.ΞΔ.ΣΩ.Γ.Δ) ή ηνπ πξνγελέζηεξνπ πνπξγείνπ Γεκνζίσλ 

Έξγσλ (.Γ.Δ), ζην κέξνο πνπ απηέο δελ αληηβαίλνπλ ηελ Θνηλνηηθή Λνκνζεζία. 
19. Ρν Ξ.Γ. 334/94 (ΦΔΘ 176 Α/25-10-94) «Ξξντφληα Γνκηθψλ Θαηαζθεπψλ». 

20. Ρν Ξ.Γ. 305/96 (ΦΔΘ 212 Α/29-8-96), πεξί ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ αζθαιείαο θαη πγείαο πνπ 
πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα πξνζσξηλά ή θηλεηά εξγνηάμηα. 

21. Ν Λ.1396/83 «πνρξεψζεηο ιήςεο θαη ηήξεζεο ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο νηθνδνκέο θαη ινηπά 

ηδησηηθά ηερληθά έξγα» (ΦΔΘ 1264/83). 
 

ΑΡΘΡΟ 1.9 - Γιψζζα 
 

Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Διιεληθή θαη ζε απηή ζα ζπληάζζνληαη φια ηα έγγξαθα, ε 

αιιεινγξαθία θηι. Αλαδφρνπ θαη πεξεζίαο. Πε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ θείκελα ζπληαγκέλα ζε 
δχν γιψζζεο, γηα θάζε πεξίπησζε εξκελείαο επίζεκε θαη ππεξηζρχνπζα είλαη ε Διιεληθή Γιψζζα.  

 
ΑΡΘΡΟ 1.10 - εηξά ηζρχνο ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ 

 
Ρα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία αιιεινζπκπιεξψλνληαη αιιά ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ 

ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο θαζνξίδεηαη σο εμήο, εθηφο εάλ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηε Γηαθήξπμε: 
 

1) Ρν ζπκθσλεηηθφ. 
2) Ζ Γηαθήξπμε. 

3) Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά. 

4) Ρν Ρηκνιφγην Κειέηεο. 
5) Ζ παξνχζα Δηδηθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ (Δ.Π..). 

6) Νη Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο1 θαη ηα Ξαξαξηήκαηα ηνπο (Ρ.Π..). 
7) Ζ Ρερληθή Ξεξηγξαθή (Ρ.Ξ.) 

8) Ν Ξξνυπνινγηζκφο Κειέηεο. 

9) Νη εγθεθξηκέλεο κειέηεο, πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ αλάδνρν απφ ηελ ππεξεζία θαη νη εγθεθξηκέλεο 
ηερληθέο κειέηεο, πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, αλ πξνβιέπεηαη ε πεξίπησζε απηή απφ ηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ή πξνθχςεη θαηά ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ 
έξγνπ. 

10) Ρν ρξνλνδηάγξακκα/Ξξφγξακκα θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, φπσο απηφ ηειηθά ζα εγθξηζεί απφ ηελ 
πεξεζία 

 

Δπίζεο έρνπλ ζπκβαηηθή ηζρχ, επφκελε ησλ παξαπάλσ: 
(1) Ρα εγθεθξηκέλα εληαία Ρηκνιφγηα (ΦΔΘ 1746/19.05.2017). 

(2) Νη Δπξσθψδηθεο. 
(3) Νη Ξξφηππεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο (Ξ.Ρ.Ξ.) ηνπ .ΞΔ.ΣΩ.Γ.Δ. (ή ηνπ η. .Γ.Δ.) 

(4) Νη πξνδηαγξαθέο ΔΙ.Ν.Ρ. θαη I.S.O. 

 
ΑΡΘΡΟ 1.11 - πκκφξθσζε κε ην ζεζκηθφ πιαίζην - ηήξεζε ησλ αζηπλνκηθψλ 

δηαηάμεσλ 
 

Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα ηεξεί ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ ηνπ 
εζσηεξηθνχ δηθαίνπ, ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ηε δηεζλή λνκνζεζία, πνπ έρεη θαηαζηεί 
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εζσηεξηθφ δίθαην.  

Ζ θαηά ηα πξνεγνχκελα ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ αλαθέξεηαη ζηνπο θαλφλεο δηθαίνπ 
πνπ δηέπνπλ ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή πξάμεηο ή  

παξαιείςεηο  πνπ  έγηλαλ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απηψλ θαη βξίζθνληαη ζε 
ζπλάθεηα κε απηέο. Δπηπξνζζέησο, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα ηεξεί 

ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο άιισλ θξαηψλ, εθφζνλ νη ηειεπηαίνη δηέπνπλ 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ 
έγηλαλ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απηψλ θαη βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε απηέο.Νη 

αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ επεθηείλνληαη θαη ζηελ ηήξεζε ηνπ δηθαίνπ ηεο  δηεζλνχο 
επζχλεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηπρφλ έρνπλ εθαξκνγή θαη ηεο νπνίαο ν κεραληζκφο θηλείηαη 

απηφκαηα θαη απεηινχληαη θπξψζεηο ηφζν θαηά ηνπ ππαίηηνπ Αλαδφρνπ φζν θαη θαηά ηνπ θξάηνπο 
ηεο ππεθνφηεηάο ηνπ ή ηεο έδξαο ηνπ. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ πεξεζία ην 

πεξηερφκελν φισλ ησλ δηθνγξάθσλ ή άιισλ δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, πνπ ηνπ 
θνηλνπνηνχληαη θαη αλαθέξνληαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Ζ 

ππνρξέσζή ηνπ απηή θαιχπηεη θαη έγγξαθα πνπ εθδφζεθαλ απφ αξρέο ηεο αιινδαπήο. 
Ν Αλάδνρνο, σο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ Λφκσλ, ησλ Αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ, 

ππνρξενχηαη εηδηθφηεξα λα αλαθνηλψλεη ρσξίο ακέιεηα ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία ηηο ζρεηηθέο 

δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα ειέγρνπ θαη 
αζθαιείαο θηι., πνπ  απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 1.12 - Δπζχλε κειψλ θνηλνπξαμίαο 
 

Ζ επζχλε κειψλ Θνηλνπξαμίαο δηέπεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 140 ηνπ Λ.4412/2016. 

 
 

2. Δ Ρ Γ Ο Γ Ο Σ Η  
ΑΡΘΡΟ 2.1 - Άδεηεο θαη εγθξίζεηο 

 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ή εμαζθάιηζε, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο ηνπ, ησλ 
θάζε  είδνπο αδεηψλ ή ππνρξεσηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία 

ή αιιαρνχ θαη πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θάζε είδνπο εξγαζηψλ. 
Ξξνο ηνχην ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ην ζρεηηθφ αίηεκά ηνπ ζηελ, θαηά πεξίπησζε, 

αξκφδηα πεξεζία. Ξαξάιιεια νθείιεη λα θνηλνπνηεί ην αίηεκά ηνπ (κε αληίγξαθα φισλ ησλ 

ζπλαθψλ δηθαηνινγεηηθψλ) ζηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο αδεηψλ ή ππνρξεψζεσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο θχζεο. 

Ν Γήκνο νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα παξάζρεη ζηνλ Αλάδνρν ηηο απαηηνχκελεο 
δηνηθεηηθέο  άδεηεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πξάμεσλ εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

 
Όζνλ αθνξά άδεηεο πνπ κπνξνχλ λα εθδνζνχλ θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αξκφδηαο δηνηθεηηθήο 

αξρήο, ν Αλάδνρνο εμαθνινπζεί λα θέξεη απνθιεηζηηθά ηνλ θίλδπλν κε έθδνζήο ηνπο. Θαη' εμαίξεζε, 

ν Γήκνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ ζπλδξάκεη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο: 

1. Ν λφκνο θαηαιείπεη ζην Γήκν ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα παξάζρεη ηε ζπλδξνκή απηή ή φρη. 

2. Ζ παξνρή ηεο ζπλδξνκήο απηήο δελ ζα ζπληζηνχζε θαθή ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ επρέξεηαο ή 
θαηάρξεζε εμνπζίαο. 

 

Ν Γήκνο αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ηε ζπλδξνκή ηνπ θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ θαη 
κφλν κε ηνπο ηχπνπο θαη ηα κέζα, πνπ ηνπ επηηξέπεη ή ηνπ επηβάιιεη ε θαηά πεξίπησζε εθαξκνζηέα 

γηα ηελ έθδνζή ηεο άδεηαο δηνηθεηηθή ή απνδεηθηηθή δηαδηθαζία. 
 

ΑΡΘΡΟ 2.2 - Ο Δπηβιέπσλ 
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Ζ επίβιεςε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 136 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ 3 ηνπ ΞΓ 437/1981. Ζ δηεπζχλνπζα ππεξεζία νξίδεη, σο επηβιέπσλ, 
ηερληθφ ππάιιειν πνπ ζα παξαθνινπζεί ην έξγν θαη γεληθά ζα πξνβαίλεη ζε θάζε λφκηκε ελέξγεηα γηα 

ηελ θαιή θαη έγθαηξε εθηέιεζε ησλ έξγσλ. Ξαξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα 
ησλ εξγαζηψλ θαη γεληθά λα ηεξνχληαη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο παξνχζαο ζπγγξαθήο απφ ηνλ 

αλάδνρν. 

Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη κεηά απφ απηή κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο, 
ν επηβιέπσλ θξίλεη φηη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ή ηκήκαηνο απηνχ δελ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο ή ην έξγν έρεη ειαηηψκαηα ην αλαθέξεη ακέζσο ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία θαη απηή 
αθνχ δηαπηζηψζεη θαηφπηλ επηζεψξεζεο ηα ειαηηψκαηα απηά απεπζχλεη ζηνλ αλάδνρν εηδηθή 

δηαηαγή ζρεηηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία ή ην πνζνζηφ κείσζεο ηεο 
ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηηο αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαη πηζαλφλ θαη ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ 

εξγαζηψλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ειαηησκάησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν  159 ηνπ Λ.4412/2016. 

Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα επηηξέπεη ειεχζεξα ηελ είζνδν ζηνλ επηβιέπνληα θαη ζε φινπο  ηνπο  
εληεηαικέλνπο γηα ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ ππαιιήινπο ηεο πεξεζίαο, φπσο επίζεο θαη ζηνπο 

ζπκβνχινπο,  πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ε πεξεζία γηα λα ηε ζπλδξάκεη θαη γηα φπνηνλ άιιν ε 
πεξεζία απνθαζίζεη λα δψζεη ζρεηηθή έγθξηζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 138 παξ 14 ηνπ 

Λ.4412/2016. 

Ρν γεγνλφο φηη ε πεξεζία επηβιέπεη ην έξγν δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ νπνηαδήπνηε επζχλε 
πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο (βι. θαη Άξζξν 3.1 

ηεο παξνχζαο «πνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ). 
 

ΑΡΘΡΟ 2.3 - Αληηθαηάζηαζε Δπηβιέπνληα 

Ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ επηβιέπνληα νπνηεδήπνηε θαη γηα 

νπνηνδήπνηε αηηία, ρσξίο εθ ηνπ ιφγνπ ηνχηνπ λα ζεσξείηαη φηη πξνζβάιιεηαη έλλνκν ζπκθέξνλ ηνπ 
Αλαδφρνπ ή λα ζηνηρεηνζεηείηαη δηθαίσκα ζηνλ Αλάδνρν λα αμηψζεη απνδεκίσζε ή παξάηαζε 

πξνζεζκηψλ. 
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3. Α Ν Α Γ Ο Υ Ο  

ΑΡΘΡΟ 3.1 - Τπνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

 

Νη γεληθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 138 ηνπ Λ 4412/2016. 
Ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη  ηηο 

ζχκθσλεο πξνο απηή θαη ην λφκν έγγξαθεο εληνιέο ηεο δηεπζχλνπζαο ππεξεζίαο.  

πνρξενχηαη λα εθαξκφδεη πηζηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, ηε δηαθήξπμε θαη 
πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΡΠ ζε φ,ηη αθνξά ηηο κνλάδεο εξγαζίαο θαη ηελ ηήξεζε ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ρσξίο θακηά παξέθθιηζε ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο πεξεζίαο. 
Νη ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ην λφκν, έγγξαθεο εληνιέο πνπ δίλνληαη απφ ην 

αξκφδην φξγαλν γηα ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο θαζψο θαη ε εθηέιεζε 
ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαζηψλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ αλάδνρν. Πρεηηθά κε ηηο 

απμνκεηψζεηο εξγαζηψλ θαη ηηο λέεο εξγαζίεο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 156 ηνπ Λ. 4412/201. 

Ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη απνδεκίσζε ή αχμεζε ηηκψλ γηα κεηαβνιέο ζηα έξγα πνπ έγηλαλ 
ρσξίο έγγξαθε δηαηαγή, έζησ θαη αλ βειηηψλνπλ ην έξγν. 

Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο αληηκεησπίζεη ζπλζήθεο ή εκπφδηα ηα 
νπνία δελ πξνβιέπνληαη απφ ηε κειέηε θαη ηελ Ρερληθή πεξηγξαθή, νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο 

θαη εγγξάθσο ηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία  γηα ηελ πεξαηηέξσ αληηκεηψπηζε ηνχησλ. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε πξσηνβνπιία θαη επζχλε δηθή ηνπ λα βξεη ηα θαηάιιεια γηα ηα έξγα 
κεραλήκαηα ζηνλ αξηζκφ θαη ζην είδνο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ έληερλε θαη εληφο ηεο νιηθήο 

πξνζεζκίαο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 6.3 ηεο παξνχζαο (Ππλνιηθή Ξξνζεζκία),  πεξάησζεο 
ησλ εξγαζηψλ. 

Θακία παξάηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ή πξφζζεηε απνδεκίσζε πέξαλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηηκψλ 
κνλάδαο αλαγλσξίδεηαη ζε πεξίπησζε δπζθνιηψλ γηα ηελ εμεχξεζε κεραλεκάησλ, βιαβψλ ή 

αδπλακηψλ ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ. Νη ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ πξέπεη λα θαηέρνπλ ην αλάινγν 

κε ην κεράλεκα δίπισκα. Νη δαπάλεο κεηαθνξάο ησλ κεραλεκάησλ ζηνπο ηφπνπο ησλ έξγσλ 
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο ηηο ζρεηηθέο κε ηνπο κηζζνχο, εκεξνκίζζηα αζθαιηζηηθέο 
εηζθνξέο θαη ινηπέο εξγνδνηηθέο επηβαξχλζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν ζα απαζρνιήζεη θαηά ηελ 

εθηέιεζε  ησλ εξγαζηψλ. Δπίζεο ηνλ αλάδνρν επηβαξχλεη ε αμία ησλ θάζε θχζεσο πιηθψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (θαχζηκα -ιηπαληηθά -εθξεθηηθά, θ.ι.π.) ηα 
κηζζψκαηα ησλ κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ σο επίζεο θαη φια ηα γεληθά έμνδα απηνχ. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ 
θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ηνπ 

έξγνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Πρεηηθά κε 

ηε ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλεί κε επζχλε ηνπ θάζε ζρεηηθή κειέηε 
(ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ) θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά 

κέηξα. Φέξεη δε αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε αηχρεκα ην νπνίν ήζειε ζπκβεί, ζε νπνηνλδήπνηε 
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ αλέιαβε. 

Ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα θάζε δεκηά πνπ πξνθαιείηαη απφ απηφλ ή ην ζπλεξγείν ηνπ ζην Γεκφζην 
ή νπνηνλδήπνηε ηξίην. 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζηαηεχεη ηελ ππάξρνπζα 

βιάζηεζε ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, θέξεη δε αθέξαηα ηελ επζχλε ηπρφλ εθξήμεσο 
ππξθαγηάο απφ αηηία πνπ ζρέζε ζα έρεη κε ην εξγνηάμην. 

Νη δαπάλεο ηεο επί ηνπ εδάθνπο εθαξκνγήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ραξάμεσλ, ηεο θαηαζθεπήο 
ζηαζεξψλ ζεκείσλ, εθηχπσζεο ζρεδίσλ, θαηακεηξήζεσλ ελ γέλεη, ε ζχζηαζε ησλ εξγνηαμίσλ, ε 

ζπληήξεζε ησλ νδψλ πξνζπειάζεσο ηνπ έξγνπ, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα κελ εκπνδίδεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε 
ζχκβαζε απφ άιινπο εξγνιήπηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε πεξεζία ή απφ ηελ ίδηα ηελ πεξεζία, ή θαη 

ην πξνζσπηθφ απηήο ή θάζε άιιεο αξρήο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εθηέιεζε έξγνπ κέζα ζην ίδην 
εξγνηάμην ή πιεζίνλ απηνχ. 

Ζ δαπάλε εθηέιεζεο ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ έρεη ππνινγηζζεί ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ 
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θαη γηα ην ιφγν απηφ θακίαο άιιεο πξφζζεηεο απνδεκίσζεο δηθαηνχηαη ν εξγνιάβνο. 

Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αζθαιίζεη ην έξγν, εθφζνλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ππεξβαίλεη 
ην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000,00) επξψ ρσξίο ην Φ.Ξ.Α. (άξζξν 144 παξ. 4 ηνπ Λ. 

4412/2016). 
 

ΑΡΘΡΟ 3.2 - Δπαιήζεπζε ζηνηρείσλ πνπ ρνξεγνχληαη 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (αιιά θαη φινη νη δηαγσληδφκελνη θαηά 

ηε  θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ εθφζνλ ην θξίλνπλ αλαγθαίν) λα επαιεζεχζεη φια ηα ζηε δηάζεζή ηνπο 
ζηνηρεία απφ  ηελ πεξεζία θαη λα ππνβάιιεη γξαπηψο ηπρφλ επηζεκάλζεηο ηνπ θαη πξνηάζεηο γηα 

ζπκπιήξσζε, ηξνπνπνίεζε ή βειηηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ κεζφδσλ πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ. 
Ν έιεγρνο ησλ δηαηηζεκέλσλ ζηνηρείσλ κε επί ηφπνπ κεηξήζεηο ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, γηα ηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ Αλάδνρν. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.3 - Γηεχζπλζε  ηνπ Έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν 

Ζ δηεχζπλζε ησλ έξγσλ απφ ηνλ αλάδνρν ζηνπο ηφπνπο θαηαζθεπήο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 

139 ηνπ Λ.4412/2016. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηερληθνχο πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια 
πξνζφληα θαη είλαη απνδεθηή απφ ηελ πεξεζία. Ζ επί ηφπνπ ησλ έξγσλ παξνπζία ηερληθνχ 

ζηειέρνπο ή ηερληθνχ ππαιιήινπ ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο είλαη ππνρξεσηηθή θαη αλάινγε κε 

ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ - έλαο ηερληθφο δηπισκαηνχρνο αλψηαηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (ΑΔΗ) ή αλψηαηνπ ηερλνινγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο (ΑΡΔΗ) 

Γηα ην πξνζσπηθφ πνπ απνηειεί ηελ ειαρίζηε ζηειέρσζε, απαηηείηαη πξνζθφκηζε ζηε δηεπζχλνπζα  
ππεξεζία βεβαίσζεο ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη θαη ν ρξφλνο 

αζθάιηζεο  ησλ εξγαδνκέλσλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.4 - Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 
 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη γηα παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ θαηαζθεπψλ ηνπ έξγνπ 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη φπσο νξίδεηαη ζην ηεο Ρεχρνπο 

Γηαθήξπμεο. 

Ρν χςνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο 
ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ΦΞΑ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ.6 εδάθην β ηνπ Λ. 4412/2016, ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 

πεξηνξίδεηαη ζε πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο αξρηθήο εγγχεζεο, φπσο ηπρφλ ζπκπιεξψζεθε 

θαηφπηλ ηεο ππνγξαθήο ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 
Ξξσηνθφιινπ Ξξνζσξηλήο Ξαξαιαβήο. Ρν ζχλνιν ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε, ακέζσο κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ Ξξσηνθφιινπ Νξηζηηθήο Ξαξαιαβήο θαη ηε 
ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.5 - Νφκηκνο εθπξφζσπνο Αλαδφρνπ 
 

Ηζρχνπλ  φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 138 θαη ζην άξζξν 143 ηνπ Λ.4412/2016, φπσο ηζρχνπλ 
ζήκεξα. 

Ζ δηεχζπλζε ησλ έξγσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ αλαδφρνπ ζηνπο ηφπνπο θαηαζθεπήο ηνπο γίλεηαη απφ 
ηερληθνχο πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη είλαη απνδεθηνί απφ ηελ πεξεζία. Ζ επί ηφπνπ 

ησλ έξγσλ παξνπζία ηερληθνχ ζηειέρνπο ή ηερληθνχ ππαιιήινπ ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη αλάινγε κε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ έξγνπ. 
Ν αλάδνρνο γλσζηνπνηεί ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ηε λφκηκε εθπξνζψπεζή ή ηνπο  ηπρφλ  

πιεξεμνχζηνπο. 
Όηαλ πξφθεηηαη γηα ππνγξαθή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ησλ επηκεηξήζεσλ, ησλ πξσηνθφιισλ 
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αθαλψλ εξγαζηψλ, ησλ πξσηνθφιισλ θαλνληζκνχ ηηκψλ κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ (Ξ.Θ.Ρ.Κ.Λ.Δ.) 

ησλ Αλαθεθαιαησηηθψλ Ξηλάθσλ, ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, ησλ πηζηνπνηήζεσλ θαη ηεο επί 
ηφπνπ παξαθνινχζεζεο θαη δηνίθεζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο κπνξεί λα 

αληηπξνζσπεπζεί απφ ηερληθφ ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο ή άιιν ηερληθφ πνπ έρεη ηα λφκηκα ηππηθά 
θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα. 

Πε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ηζρχνπλ ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 140 ηνπ Λ 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.6 - Τπεξγνιαβία 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 131 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Πε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ππεξγνιάβσλ γηα ηελ εθηέιεζε κέξνπο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο, ζε 

θάζε πεξίπησζε, παξακέλεη κφλνο θαη απνθιεηζηηθφο ππεχζπλνο γηα ηηο ππφςε εξγαζίεο, ηηο 
ζπλπθαζκέλεο ζπλέπεηεο θαη επζχλεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 138 ηνπ Λ 4412/2016. 

Ζ πεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη θάζε ζηνηρείν (ζπκβαηηθφ, νηθνλνκηθφ, πξνφδνπ, 
νινθιήξσζεο θηι.) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ππεξγνιάβσλ, σο εάλ 

απηά αθνξνχζαλ ηελ εθπιήξσζε ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαηά ηε ζχκβαζε. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.7 - πλεξγαζία κε ηνλ Φνξέα, ην πξνζσπηθφ ηεο επίβιεςεο θαη κε ηξίηνπο 

Γεληθά ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 138 ηνπ Λ.4412/2016. 
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ απφ ηελ πεξεζία ή απφ άιινπο 

εξγνιήπηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ ζε εξγαζίεο παξάπιεπξσλ ρψξσλ, πνπ 
δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζχκβαζε ηνπ, ελψ πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί, θαηά ην δπλαηφλ, κε ηνπο 

ηπρφλ πξνεγνχκελνπο ή επφκελνπο αλαδφρνπο ησλ έξγσλ γηα ηελ ηάρηζηε απνηχπσζε θαη 

παξαιαβή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ησλ έξγσλ σο έρνπλ. 
Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη σο κέηξα δηεπθφιπλζεο, ε εμαζθάιηζε δηειεχζεσλ (νρεκάησλ/ 

κεραλεκάησλ/ πξνζσπηθνχ / πιηθψλ) άιισλ εξγνιεπηψλ, ε ξχζκηζε ηεο ζεηξάο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
ψζηε λα ζπληνλίδνληαη κε ηηο εξγαζίεο απφ ηελ παξνπζία άιισλ εξγνιεπηψλ ζηνπο ρψξνπο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ή/θαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ ηνπ Γήκνπ ή άιισλ. Θαηά ηνλ ίδην 

ηξφπν ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη θαη κε ηα ζπλεξγεία ή ηνπο εξγνιήπηεο ησλ Δηαηξεηψλ θαη 
Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο, πνπ ηπρφλ ζα εξγάδνληαη ζηα εξγνηάμηα ή ηηο παξπθέο ηνπ έξγνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3.8 - Απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην 

 
3.8.1 Ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, 

ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζην πξνζσπηθφ 

ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ, ή  ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη 
θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: ΞΓ 

305/96 (αξ. 7-9), Λ.4412/2016 (αξ 138 παξ. 7), Λ.3850/10 (αξ. 42) (Ν Λ.3850/10 Θχξσζε ηνπ 
Θψδηθα λφκσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ αξ. δεχηεξν, θαηαξγεί δηαηάμεηο πνπ 

ξπζκίδνληαη απφ απηφλ φπσο δηαηάμεηο ησλ: Λ. 1568/85, ΞΓ 294/88, ΞΓ 17/96, θιπ.) 

 
3.8.2 Πηα πιαίζηα ηεο επζχλεο ηνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

α. Λα εθπνλεί θάζε ζρεηηθή κειέηε (ζηαηηθή ηθξησκάησλ, κειέηε πξνζσξηλήο ζήκαλζεο έξγσλ θιπ) 
θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα Λ.4412/2016 (αξζ. 138 παξ. 7) 

β. Λα ιακβάλεη κέηξα πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζην Πρέδην Αζθάιεηαο θαη 
γείαο (ΠΑ), φπσο απηφ ξπζκίδεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ: ΓΗΞΑΓ/νηθ177/2-3-01, 

ΓΔΔΞΞ/85/14-5-01 θαη ΓΗΞΑΓ/νηθ889/27-11-02, ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ηηο 

ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή άιιεο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο ησλ κειεηψλ θαηά ηε θάζε ηεο 
κειέηεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ: Λ.3669/08 (αξ.138 παξ.8). 

γ. Λα επηβιέπεη αλειιηπψο ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, 
λα ηνπο ελεκεξψλεη/εθπαηδεχεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ απηψλ θαηά ηελ 

εξγαζία, λα δεηά ηε γλψκε ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη 

πγείαο: ΞΓ 1073/81 (αξ. 111), ΞΓ 305/96 (αξ. 10,11), Λ.3850/10 (αξ. 42-49). 
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Γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ηεο παξ.γ ζηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, είλαη απηνλφεην φηη ε γλψζε 

απφ απηνχο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θξίλεηαη απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ ηελ 
αλαγθαηφηεηα θαη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πγείαο (εθηφο εηδηθψλ 

πεξηπηψζεσλ φπνπ ηκήκα ή φιν ην έξγν  έρεη αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζεη μέλε εμεηδηθεπκέλε 
εηαηξεία). 

 

3.8.3 Πχκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα ηεο παξ.2, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα 
αθφινπζα : 
 

3.8.3.1 Δθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε - Πρέδην Αζθαιείαο γείαο (ΠΑ) - Φάθεινο Αζθάιεηαο 
γείαο (ΦΑ) θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 
α. Λα δηαβηβάζεη ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ηελ εθ ησλ 

πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε,  πξνθεηκέλνπ  γηα εξγνηάμην κε πξνβιεπφκελε δηάξθεηα εξγαζηψλ πνπ 

ζα ππεξβαίλεη  ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο θαη ζην νπνίν ζα απαζρνινχληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη 
απφ 20 εξγαδφκελνη ή ν πξνβιεπφκελνο φγθνο εξγαζίαο ζα ππεξβαίλεη ηα 500 εκεξνκίζζηα: 

ΞΓ305/96 (αξ. 3 παξ. 12 θαη 13). Ζ γλσζηνπνίεζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα III ηνπ 
άξζξνπ 12 ηνπ ΞΓ 305/96. 

 

β. Ν αλάδνρνο θαη εάλ δελ ππάξρεη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαξηίζεη θαη λα 
ππνβάιιεη ζηε Γ/λζε ηνπ έξγνπ ππεξεζίαο, εληφο πξνζεζκίαο 25 εκεξψλ, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο, Πρέδην αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΠΑ) θαη θάθειν αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΦΑ) θαη λα 
αθνινπζήζεη ηηο ππνδείμεηο/πξνβιέςεηο ησλ ΠΑ - ΦΑ, ηα νπνία απνηεινχλ ηκήκα ηεο ηερληθήο 

κειέηεο ηνπ έξγνπ (νξηζηηθήο ή εθαξκνγήο) ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ 3 παξ. 8) θαη ηελ Α 
ΓΔΔΞΞ/νηθ/85/2001 ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ. 

 

γ. Λα αλαπηχμεη, λα πξνζαξκφζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ηεο κειέηεο (ηπρφλ παξαιείςεηο 
πνπ  ζα δηαπηζηψζεη ν ίδηνο ή πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ απφ ηελ πεξεζία), ζχκθσλα κε ηε 

κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζεη ζην έξγν αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή ηνπ δπζθνιία, ηηο 
ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, θιπ (κέζνδνο θαηαζθεπήο, ηαπηφρξνλε εθηέιεζε θάζεσλ εξγαζηψλ, πνιηηηθή 

αζθάιεηαο, νξγάλσζε, εμνπιηζκφο θιπ.) 

 
δ. Λα αλαπξνζαξκφζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ψζηε λα πεξηιεθζνχλ ζε απηά εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ 

ιφγσ ηξνπνπνίεζεο ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη γηα ηηο νπνίεο ζα απαηηεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο: ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ. 9) θαη Α 

ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9) ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ. 
 

ε. Λα ηεξήζεη ηα ΠΑ-ΦΑ ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ. 10) 

θαη Α ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ θαη λα ηα έρεη ζηε δηάζεζε ειεγθηηθψλ 
αξρψλ. 

 
ζη. Ππκπιεξσκαηηθέο αλαθνξέο ζην Πρέδην Αζθαιείαο γείαο (ΠΑ) θαη ζην Φάθειν Αζθαιείαο 

γείαο (ΦΑ). 

 
Ρν ΠΑ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη γηα 

ηα άιια εκπιεθφκελα κέξε πνπ παξεπξίζθνληαη ζην εξγνηάμην θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ 
έξγνπ. 

 

Αληίζηνηρα ν ΦΑ απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ γηα φζνπο 
κειινληηθά αζρνιεζνχλ κε ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή ηνπ έξγνπ. 

 

1. Ρν πεξηερφκελν ηνπ ΠΑ θαη ηνπ ΦΑ αλαθέξεηαη ζην ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ.5-7) θαη ζηηο Α: 

ΓΗΞΑΓ/νηθ/177/2001 (αξζ. 3) θαη ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ. 2.9) ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ. 
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2. Ζ ππνρξέσζε εθπφλεζεο ΠΑ πξνβιέπεηαη ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ.3 παξ.4), φηαλ: 
α. απαηηείηαη Ππληνληζηήο ζηε θάζε ηεο κειέηεο, δει. φηαλ ζα απαζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ 
ελφο ζπλεξγεία ζηελ θαηαζθεπή. 

β. νη εξγαζίεοπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζηνχλ ελέρνπλ ηδηαηηέξνπο θηλδχλνπο: Ξ.Γ. 305/96 (αξζ. 12 

παξάξηεκα II) 
γ. απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 

δ. γηα ηελ έλαξμε ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ ή ηνπ έρνληνο 
λφκηκν δηθαίσκα: ζεψξεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ θαθέινπ αζθάιεηαο θαη πγείαο (ΠΑ, ΦΑ) ηνπ 

έξγνπ απφ ηελ αξκφδηα Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 1 εδάθην α΄ηνπ Λ. 

4030/2011 (ΦΔΘ 249/Α/25-11-2011) θαη ηελ αξ. πξση. 10201/27-3-2012 εγθχθιην ηνπ Δηδ. 
Γξακκαηέα ηνπ Π.ΔΞ.Δ. 

 

3. Ν ΦΑ θαζηεξψλεηαη σο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή παξαιαβή θάζε 

Γεκφζηνπ Έξγνπ : Α ΓΔΔΞΞ/νηθ 433/2000 ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ, ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζην Λ. 
4412/2016 

 

4. Κεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ, ν ΦΑ θπιάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Θπξίνπ ηνπ Έξγνπ θαη ην 

ζπλνδεχεη θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ : ΞΓ 305/96 (αξ. 3 παξ. 11) θαη Α 
ΓΗΞΑΓ/νηθ/889/2002 (παξ.2.9Γ) ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ 

 

5. Γηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ηνπ ΠΑ θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ΦΑ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ ΔΓΘΘΙΗΝ 6 κε αξ. πξση. ΓΗΞΑΓ/νηθ/215/31-3-2008 ηνπ (η.) ΞΔΣΩΓΔ. 
 

 

3.8.3.2 Αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε ηερληθφ αζθαιείαο, γηαηξφ εξγαζίαο - ηήξεζε ζηνηρείσλ 

αζθάιεηαο θαη πγείαο 
 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη: 

Α. Λα αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο αλ ζην έξγν απαζρνιήζεη ιηγφηεξνπο απφ 50 

εξγαδφκελνπο ζχκθσλα κε ην Λ.3850/10 (αξ. 8 παξ.1 & αξ.12 παξ.4) 

Β. Λα αλαζέζεη θαζήθνληα ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ εξγαζίαο, αλ απαζρνιήζεη ζην έξγν 50 θαη 
άλσ εξγαδφκελνπο, ζχκθσλα κε ην Λ.3850/10 (αξ.8 παξ.2 & αξ.4 έσο 25) 

 
Γ. Ρα παξαπάλσ θαζήθνληα κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζε εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε ή ζε άηνκα 

εθηφο   ηεο επηρείξεζεο ή λα ζπλαθζεί ζχκβαζε κε ηηο Δμσηεξηθέο πεξεζίεο Ξξνζηαζίαο θαη 

Ξξφιεςεο ή λα ζπλδπαζηνχλ απηέο νη δπλαηφηεηεο. Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άηνκα εληφο ηεο 
επηρείξεζεο γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ αλάδνρν θαη αληίγξαθφ ηεο θνηλνπνηείηαη ζηελ ηνπηθή 

Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο, ζπλνδεχεηαη δε απαξαίηεηα απφ αληίζηνηρε δήισζε απνδνρήο: Λ. 3850/10 
(αξ. 9). 

 
Γ. Πηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη ησλ: ηερληθνχ αζθαιείαο θαη ηαηξνχ  

εξγαζίαο, εληάζζεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ζην εξγνηάμην, ησλ αθφινπζσλ ζηνηρείσλ: 

 

1. Γξαπηή εθηίκεζε πξνο ηνλ αλάδνρν, απφ ηνπο ηερληθφ αζθαιείαο θαη ηαηξφ εξγαζίαο, ησλ 

πθηζηακέλσλ θαηά ηελ εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
εθείλσλ πνπ  αθνξνχλ νκάδεο εξγαδνκέλσλ πνπ εθηίζεληαη ζε ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο Λ. 3850/10 

(αξ. 43 παξ. 1α θαη παξ. 3-8). 
 

2. Βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζην νπνίν ζα αλαγξάθνπλ ηηο 
ππνδείμεηο ηνπο ν Ρερληθφο αζθαιείαο θαη ν γηαηξφο εξγαζίαο Λ. 3850/10 (αξ. 14 παξ. 1 θαη αξ. 17 

παξ. 1) 
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Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη ελππφγξαθα γλψζε ησλ ππνδείμεσλ απηψλ. 
Ρν βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο θαη γηαηξνχ εξγαζίαο ζειηδνκεηξείηαη θαη ζεσξείηαη απφ 

ηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο. 
Αλ ν αλάδνρνο δηαθσλεί κε ηηο γξαπηέο ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ηνπ ηερληθνχ ή ηνπ ηαηξνχ 

εξγαζίαο (Λ. 3850/10 αξ. 20 παξ.4), νθείιεη λα αηηηνινγεί ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ηηο θνηλνπνηεί θαη 

ζηελ επηηξνπή γείαο θαη Αζθαιείαο (Δ..Α.Δ.) ή ζηνλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ νπνίσλ ε 
ζχζηαζε θαη νη αξκνδηφηεηεο πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ Λ.3850/10. 

Πε πεξίπησζε δηαθσλίαο ε δηαθνξά επηιχεηαη απφ ηνλ επηζεσξεηή εξγαζίαο θαη κφλν. 
 

3. Βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη ε αηηία θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην 
ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ Λ. 3850/10 (αξ.43 παξ.2β). 

Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ απνηξνπή επαλάιεςεο παξνκνίσλ αηπρεκάησλ, θαηαρσξνχληαη 
ζην βηβιίν ππνδείμεσλ ηερληθνχ αζθαιείαο. 

Ν αλάδνρνο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ζηηο αξκφδηεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, ζηηο πιεζηέζηεξεο 
αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη 

ν εξγαδφκελνο φια ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα εληφο 24 σξψλ θαη εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί ζνβαξνχ 

ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, λα ηεξεί ακεηάβιεηα φια ηα ζηνηρεία πνπ δχλαηαη λα ρξεζηκεχζνπλ γηα 
ηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ ηνπ αηπρήκαηνο Λ.3850/10 (αξ.43 παξ.2α) 

 

4. Θαηάινγν ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ πνπ είραλ σο ζπλέπεηα γηα ηνλ εξγαδφκελν αληθαλφηεηα 

εξγαζίαο κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ Λ. 3850/10 (αξ.43 παξ.2γ) 
 

5. Ηαηξηθφ θάθειν θάζε εξγαδνκέλνπ Λ. 3850/10 (αξ. 18 παξ.9) 
 

3.8.3.3.  Ζκεξνιφγην Κέηξσλ αζθαιείαο (ΖΚΑ) 
 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην Ζκεξνιφγην Κέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΚΑ), φηαλ 
απαηηείηαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα επηζεψξεζε εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε 

ησλ εξγαζηψλ ζην εξγνηάμην ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ.3 παξ.14) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Α 

130646/1984 ηνπ (η.) πνπξγείνπ Δξγαζίαο. 
 

Ρν ΖΚΑ ζεσξείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ Α απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο, Ρκήκαηα Ή γξαθεία 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο κερ/θνχο ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο 

Γ/λνπζαο πεξεζίαο, απφ ηνπο ππφρξενπο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ γηα φηη 

αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ ή δνθηκψλ, απφ ην αξκφδην φξγαλν ειέγρνπ φπσο ν 
επηζεσξεηήο εξγαζίαο, θιπ:  ΞΓ 1073/81 (αξ.113), Λ. 1396/83 (αξ.8) θαη ηελ Δγθχθιην 27 ηνπ (η.) 

ΞΔΣΩΓΔ κε αξηζκ. πξση. ΓΔΔΞΞ/208/12-9-2003. 
 

3.8.3.4  Ππζρεηηζκφο Πρεδίνπ Αζθάιεηαο γείαο (ΠΑ) θαη Ζκεξνινγίνπ Κέηξσλ Αζθάιεηαο (ΖΚΑ) 

Γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ηνπ ΠΑ θαηά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ, πξέπεη απηφ λα ζρεηίδεηαη κε ην ΖΚΑ. 
Πηα πιαίζηα ηνπ ζπζρεηηζκνχ απηνχ, λα ζεκεηψλεηαη ζην Ζ.Κ.Α. θάζε αλαζεψξεζε θαη 

εκπινπηηζκφο ηνπ ΠΑ θαη επίζεο ζε εηδηθή ζηήιε ηνπ, λα γίλεηαη παξαπνκπή ησλ αλαγξαθφκελσλ 
ππνδείμεσλ/ δηαπηζηψζεσλ ζηελ αληίζηνηρε ζειίδα ηνπ ΠΑ. 

Κε ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη θαη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο πξφιεςεο ηνπ αηπρήκαηνο. 
 

3.8.4 Απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο θαη πγείαο θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ ζην 
εξγνηάμην. 

 

3.8.4.1 Ξξνεηνηκαζία εξγνηαμίνπ - Κέηξα Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (ΚΑΞ) 

 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, θαηά ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ, ηα 
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παξαθάησ κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο: 

 
α. Ρελ επθξηλή θαη εκθαλή ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ  εξγνηαμίνπ  κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζήκαλζε θαη πεξίθξαμε ησλ επηθίλδπλσλ ζέζεσλ: ΞΓ 105/95, ΞΓ 305/96 
(αξ.12 παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 18.1) 

 

β. ηνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν πξνυπαξρνπζψλ ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνηαμίνπ 
ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εθηξνπή ηπρφλ ππαξρφλησλ ελαεξίσλ ειεθηξνθφξσλ αγσγψλ έμσ 

απφ ην εξγνηάμην, ψζηε λα παξέρεηαη πξνζηαζία ζηνπο εξγαδνκέλνπο απφ ηνλ θίλδπλν 
ειεθηξνπιεμίαο: ΞΓ 1073/81 (αξ.75-79), ΞΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV  κέξνο Β, ηκήκα II, παξ.2). 

 
γ. Ρε ζήκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε εηδηθνχο θηλδχλνπο (αγσγνί αηκψλ ζεξκψλ, πγξψλ ή αεξίσλ  

θιπ) θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηνπο θηλδχλνπο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απηψλ: ΞΓ 1073/81 (αξ.92-95), ΞΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 6). 
 

δ. Ρε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ φπσο: θαηάξηηζε ζρεδίνπ δηαθπγήο- 
δηάζσζεο θαη εμφδσλ θηλδχλνπ, ππξαζθάιεηα, εθθέλσζε ρψξσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, πξφιεςε- 

αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ & επηθίλδπλσλ εθξήμεσλ ή αλαζπκηάζεσλ, χπαξμε ππξνζβεζηήξσλ, θιπ: 

ΞΓ 1073/81 (αξ. 92-96), ΞΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 3,4, 8-10), Λ.3850/10 (αξ.30, 
32, 45). 

 
ε. Ρελ εμαζθάιηζε παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θαη πγεηνλνκηθνχ εμνπιηζκνχ 

(χπαξμε ρψξσλ πξψησλ βνεζεηψλ, θαξκαθείνπ, απνρσξεηεξίσλ, ληπηήξσλ, θιπ): ΞΓ 1073/81 
(αξ.109,110), Λ.1430/84 (αξ.17,18), ΞΓ 305/96 (αξ. 12 παξάξη. IV κέξνο Α,  παξ. 13 ,14). 

 

ζη. Ρελ εμαζθάιηζε ηεο δσξεάλ ρνξήγεζεο Κέζσλ Αηνκηθήο Ξξνζηαζίαο (ΚΑΞ) ζηνπο 
εξγαδφκελνπο φπσο: πξνζηαηεπηηθά θξάλε, κπφηεο αζθαιείαο, θσζθνξίδνληα γηιέθα, νιφζσκεο 

δψλεο αζθαιείαο, γπαιηά, θιπ, εθφζνλ ηνπο ελεκεξψζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεηηθά κε ηνπο 
θηλδχλνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο πξνζηαηεχεη  ν εμνπιηζκφο απηφο θαη ηνπο δψζεη ζαθείο νδεγίεο 

γηα ηε ρξήζε ηνπ: ΞΓ 1073/81 (αξ. 102-108), Λ.1430/84 (αξ.16-18), ΘΑ Β. 4373/1205/93 θαη νη 

ηξνπνπ. απηήο ΘΑ 8881/94 θαη Α νηθ. Β.5261/190/97, ΞΓ 396/94, ΞΓ 305/96 (αξ.9, παξ.γ). 
 

3.8.4.2 Δξγνηαμηαθή ζήκαλζε - ζεκαηνδφηεζε, ζπζηήκαηα αζθαιείαο, θφξησζε-εθθφξησζε - 
ελαπφζεζε πιηθψλ, ζφξπβνο, θπζηθνί, ρεκηθνί παξάγνληεο θιπ 

 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη : 

 
α. Λα πξνβεί ζηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη ζεκαηνδφηεζε, κε ζθνπφ ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ 

πεδψλ θαη ησλ νρεκάησλ απφ ηελ πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε : 

 

- Ρελ .Α. αξηζκ. ΓΚΔΝ/Ν/613/16-2-2011 ηνπ η. ΞΚΔΓΗ: Νδεγίεο ζήκαλζεο εθηεινχκελσλ 
έξγσλ (ΝΚΝΔ-ΠΔΔΝ, ηεχρνο 7) 

- Ρελ ΘΑ αξηζκ. 6952/14-2-2011 ηνπ η. ΞΔΘΑ θαη η. ΞΚΔΓΗ « πνρξεψζεηο θαη κέηξα γηα ηελ 
αζθαιή δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πφιεσλ θαη 

νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ» 

- Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα Νδηθήο Θπθινθνξίαο: Λ.2696/99 (αξ.9-11 θαη αξ.52) θαη ηελ ηξνπ. 

απηνχ:  Λ. 3542/07 (αξ. 7-9 θαη αξ. 46) 
 

β. Λα ηεξεί ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο ελαπφζεζεο πιηθψλ ζηηο νδνχο, 
θαηάιεςεο ηκήκαηνο νδνχ θαη πεδνδξνκίνπ: Λ. 2696/99 (αξ. 47,48) θαη ε ηξνπ. απηνχ Λ. 3542/07 

(αξ. 43,44). 

 
γ. Λα ζπληεξεί θαη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο θαη λα ηεξεί ηηο 
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απαηηήζεηο αζθάιεηαο ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ 

θηλεηψλ πξνβνιέσλ, ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ εξγνηαμίνπ, θιπ: 
ΞΓ 1073/81 (αξ.75- 84), ΞΓ 305/96 (αξ. 8.δ θαη αξ. 12, παξαξη. IV κέξνο Α, παξ. 2), Λ. 3850/10 

(αξ.31,35). 
 

δ. Λα πξνβεί ζηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ αθνξνχλ ζε εξγαζίεο θφξησζεο, εθθφξησζεο, 

απνζήθεπζεο, ζηνίβαζεο, ξίςεο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ: ΞΓ 216/78, ΞΓ 
1073/81 (αξ.85- 91), ΘΑ 8243/1113/91 (αξ.8), ΞΓ 305/96 [αξ.8 (γ, ε, ζη, δ) θαη αξ.12 παξαξη.IV 

κέξνο Α παξ.11 θαη κέξνο Β ηκήκα II παξ. 4] , Λ. 2696/99 (αξ.32) θαη ε ηξνπ. απηνχ: Λ. 3542/07 
(αξ.30). 

 
ε. Λα ηεξεί κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ: 

α) θξαδαζκνχο : ΞΓ 176/05, β) ζφξπβν: ΞΓ 85/91, ΞΓ 149/06, γ) πξνθπιάμεηο ηεο νζθπτθήο ρψξαο 

θαη ηεο ξάρεο απφ ρεηξσλαθηηθή δηαθίλεζε θνξηίσλ: ΞΓ 397/94, δ) πξνζηαζία απφ θπζηθνχο, 
ρεκηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο : Λ.3850/10 (αξ.36-41), ΞΓ 82/10. 

 

3.8.4.3 Κεραλήκαηα έξγσλ/εμνπιηζκνί εξγαζίαο - απνδεηθηηθά ζηνηρεία απηψλ. 

 

Νη εμνπιηζκνί εξγαζίαο ραξαθηεξίδνληαη θαη θαηαηάζζνληαη σο κεραλήκαηα έξγσλ ΞΓ 304/00 

(αξ.2) 
 

α. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ειέγρεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ 

(ρσκαηνπξγηθψλ θαη δηαθίλεζεο πιηθψλ),ησλ αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, ησλ νρεκάησλ, ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλψλ θαη ηνπ ινηπνχ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (δψλεο αζθαιείαο κε κεραληζκφ 

αλφδνπ θαη θαζφδνπ, θπιηφκελα ηθξηψκαηα, θνξεηέο θιίκαθεο, θιπ): ΞΓ 1073/81 (αξ. 17, 45-74), 
Λ.1430/84  (αξ.  11-15), ΞΓ 31/90, ΞΓ 499/91, ΞΓ 395/94 θαη νη ηξνπ. απηνχ: ΞΓ 89/99, ΞΓ 

304/00 θαη ΞΓ 155/04, ΞΓ 105/95 (παξαξη. ΗΣ), ΞΓ 305/96 (αξ. 12 παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα II 

παξ. 7-9), ΘΑ 15085/593/03, ΘΑ αξ. Γ13ε/4800/03, ΞΓ 57/10, Λ. 3850/10 (αξ. 34,35). 
 

β. Ρα κεραλήκαηα έξγσλ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ.12 παξάξη. IV, κέξνο Β΄, ηκήκα ΗΗ παξ. 7.4 
θαη 8.5) θαη ην ΞΓ 304/00 (αξ.2), πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 

1. Ξηλαθίδεο αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

 

2. Άδεηα θπθινθνξίαο 

 

3. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία αζθάιηζεο 
 

4. Απνδεηθηηθά πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο (ρξήζεο) 
 

5. Άδεηεο ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. IV, κέξνο Β΄, ηκήκα 
ΗΗ,  παξ. 8.1.γ θαη 8.2) θαη ην ΞΓ 89/99 (παξαξη. ΗΗ, παξ.2.1) 

Πεκεηψλεηαη φηη ε άδεηα ρεηξηζηνχ κεραλήκαηνο ζπλνδεχεη ην ρεηξηζηή. 
 
6. Βεβαίσζε αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ εξγαζίαο (νξζή ζπλαξκνιφγεζε-εγθαηάζηαζε, 
θαιή ιεηηνπξγία) θαη αξρείν ζπληήξεζεο απηνχ ζην νπνίν ζα θαηαρσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ειέγρσλ ζχκθσλα κε ην ΞΓ 89/99 (αξ.4α παξ.3 θαη 6). 
 

7. Ξηζηνπνηεηηθφ επαλειέγρνπ αλπςσηηθνχ κεραλήκαηνο, νδεγίεο ρξήζεο, ζπληήξεζεο θαη  
αληίζηνηρν βηβιίν ζπληήξεζεο θαη ειέγρσλ απηνχ ζχκθσλα κε ηελ ΘΑ 15085/593/03 (αξ.3 θαη 

αξ.4. παξ.7). 
 

3.8.5 Λνκνζεηήκαηα πνπ πεξηέρνπλ πξφζζεηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην 
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εξγνηάμην, ηα  νπνία ηεξνχληαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

εθηεινχκελνπ έξγνπ. 
 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ζην εξγνηάμην, πέξα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, πξφζζεηα 
απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο, θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ην είδνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

εθηεινχκελνπ έξγνπ. 

 
Ρα ελ ιφγσ απαηηνχκελα κέηξα αλαθέξνληαη ζηα παξαθάησ λνκνζεηήκαηα: 

 

3.8.5.1 Θαηεδαθίζεηο: 

 

Λ.495/76, ΞΓ 413/77, ΞΓ 1073/81 (αξ.18-33,104), ΘΑ 8243/1113/91 (αξ.7), Α 31245/93, 

Λ.2168/93,   ΞΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), Α 3009/2/21-γ/94, Α 2254/230/Φ.6.9/94 θαη 
νη ηξνπ. απηήο: Α Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Α Φ6.9/25068/1183/96, ΞΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. 

IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ, παξ.  11), ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: Α Φ.28/18787/1032/00, ΞΓ 
455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ ΞΓ 2/06, ΞΓ 212/06, Α 21017/84/09. 

 

3.8.5.2 Δθζθαθέο (ζεκειίσλ, ηάθξσλ, θξεάησλ, θιπ), Αληηζηεξίμεηο: 
 

Λ.495/76, ΞΓ 413/77, ΞΓ 1073/81 (αξ.2-17,40-42), Α αξ.3046/304/89 (αξ.8-αζθάιεηα θαη αληνρή 
θηηξίσλ, παξ.4), ΘΑ 3329/89 θαη ε ηξνπ. απηήο: Α Φ.28/18787/1032/00, Λ.2168/93, ΞΓ 396/94 

(αξ.9 παξ.4  παξαξη. ΗΗΗ), Α 3009/2/21-γ/94, Α 2254/230/Φ.6.9/94 θαη νη ηξνπ. απηήο: Α 
Φ.6.9/13370/1560/95 θαη Α Φ6.9/25068/1183/96, ΞΓ 455/95 θαη ε ηξνπ. απηνχ: ΞΓ 2/06, ΞΓ 

305/96 (αξ.12, παξαξη. IV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ, παξ. 10). 
 

3.8.5.3 Ηθξηψκαηα θαη θιίκαθεο, Νδνί θπθινθνξίαο-δψλεο θηλδχλνπ, Δξγαζίεο ζε χςνο, Δξγαζίεο 
ζε ζηέγεο. 

 

ΞΓ  778/80, ΞΓ  1073/81  (αξ.34-44),  Λ.1430/84  (αξ.7-10),  ΘΑ  16440/Φ.10.4/445/93, 

ΞΓ  396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), ΞΓ 155/04, ΞΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. ΗV κέξνο Α παξ.1, 10 

θαη κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.4- 6,14). 
 

3.8.5.4 Δξγαζίεο ζπγθφιιεζεο, νμπγνλνθνπήο & ινηπέο ζεξκέο εξγαζίεο 
 

ΞΓ 95/78, ΞΓ  1073/81 (αξ.96, 99, 104, 105), ΞΓ  70/90 (αξ.15), ΞΓ  396/94 (αξ.9 παξ.4 
παξαξη. ΗΗΗ), Ξπξνζβεζηηθή Γηάηαμε 7 Απφθ.7568 Φ.700.1/96, ΘΑ αξ.νηθ.16289/330/99. 

 

3.8.5.5 Θαηαζθεπή δνκηθψλ έξγσλ (θηίξηα, γέθπξεο, ηνίρνη αληηζηήξημεο, δεμακελέο θιπ) 

 

ΞΓ 778/80, ΞΓ 1073/81 (αξ.26-33, αξ. 98), Α 3046/304/89, ΞΓ 396/94 (αξ.9 παξ.4 παξαξη. ΗΗΗ), 

ΞΓ 305/96 (αξ.12, παξαξη. ΗV κέξνο Β ηκήκα ΗΗ παξ.12). 
 

3.8.6. Αθνινπζεί θαηάινγνο κε ηα λνκνζεηήκαηα θαη ηηο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην εξγνηάμην. 
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Α. Νφκνη Ξ.Γ. 395/94 ΦΔΘ 220/Α/94 

Λ. 495/76 ΦΔΘ 337/Α/76 Ξ.Γ. 396/94 ΦΔΘ 220/Α/94 

Λ. 1396/83 ΦΔΘ 126/Α/83 Ξ.Γ. 397/94 ΦΔΘ 221/Α/94 

Λ. 1430/84 ΦΔΘ 49/Α/84 Ξ.Γ. 105/95 ΦΔΘ 67/Α/95 

Λ. 2168/93 ΦΔΘ 147/Α/93 Ξ.Γ. 455/95 ΦΔΘ 268/Α/95 

Λ. 2696/99 ΦΔΘ 57/Α/99 Ξ.Γ.Ξ 305/96 ΦΔΘ 212/Α/96 

Λ. 3542/07 ΦΔΘ 50/Α/07 Ξ.Γ. 89/99 ΦΔΘ 94/Α/99 

Λ. 3669/08 ΦΔΘ 116/Α/08 Ξ.Γ. 304/00 ΦΔΘ 241/Α/00 

Λ. 3850/10 ΦΔΘ 84/Α/10 Ξ.Γ. 155/04 ΦΔΘ 121/Α/04 

Λ. 4030/12 ΦΔΘ 249/Α/12 Ξ.Γ. 176/05 ΦΔΘ 227/Α/05 

Β. Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα Ξ.Γ. 149/06 ΦΔΘ 159/Α/06 

Ξ.Γ. 413/77 ΦΔΘ 128/Α/77 Ξ.Γ. 2/06 ΦΔΘ 268/Α/06 

Ξ.Γ. 95/78 ΦΔΘ 20/Α/78 Ξ.Γ. 212/06 ΦΔΘ 212/Α/06 

Ξ.Γ. 216/78 ΦΔΘ 47/Α/78 Ξ.Γ. 82/10 ΦΔΘ 145/Α/10 

Ξ.Γ. 778/80 ΦΔΘ 193/Α/80 Ξ.Γ. 57/10 ΦΔΘ 97/Α/10 

Ξ.Γ. 1073/81 ΦΔΘ 260/Α/81 Γ. Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο 

Ξ.Γ. 225/89 ΦΔΘ 106/Α/89 Α 130646/84 ΦΔΘ 154/Β/84 

Ξ.Γ. 31/90 ΦΔΘ 31/Α/90 Α 3046/304/89 ΦΔΘ 59/Γ/89 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3.9 - Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο - Πξφγξακκα Πνηφηεηαο Έξγνπ (Π.Π.Δ.) 

 

3.9.1 Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ππνρξεσηηθά ηα πιηθά θαη ηα έηνηκα ή εκηθαηεξγαζκέλα 

πξντφληα πνπ πξνδηαγξάθνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ ΡΠ. Απαγνξεχεηαη 
ε ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ απξνζδηφξηζηεο πνηφηεηαο ή άγλσζηεο πξνέιεπζεο ή ε ελζσκάησζε ζην 

έξγν πιηθψλ πνπ δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο πεξεζίαο. 
Όια ηα πξνζθνκηδφκελα απφ ηνλ Αλάδνρν είδε θαη πιηθά γηα ελζσκάησζε ζηα έξγα ζα είλαη 

θαηλνχξγηα, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη ζα πιεξνχλ ηνπο αληίζηνηρνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ 

θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, θαηεγνξία θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδψλ θαη πιηθψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3.10 - ηνηρεία ηνπ πεδίνπ ηνπ έξγνπ 

3.10.1 Κειέηε θαη γλψζε ησλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο 
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Ζ ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ δη' ππνβνιήο πξνζθνξάο ζηελ δεκνπξαζία απνηειεί  ακάρεην  
ηεθκήξην φηη νη δηαγσληδφκελνη έρνπλ επηζθεθζεί θαη πιήξσο ειέγμεη ηελ θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία ηνπ 

έξγνπ θαη έρνπλ πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαηαζθεπήο ηνχηνπ, θπξίσο ζε 
φ,ηη αθνξά ηηο πάζεο θχζεσο πεγέο ιήςεο πιηθψλ, ζέζεηο πξνζσξηλήο ή νξηζηηθήο απφζεζεο ησλ 

πξντφλησλ εθζθαθήο, ηηο κεηαθνξέο, ηελ δηάζεζε, δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε πιηθψλ ηελ 

δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, λεξνχ θαη ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηηο 
επηθξαηνχζεο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, ηελ δηακφξθσζε θαη θαηαζθεπή ηνπ εδάθνπο, ην είδνο θαη 

ηελ πνηφηεηα ησλ επξηζθνκέλσλ ζηελ πεξηνρή θαηάιιεισλ εθκεηαιιεχζηκσλ πιηθψλ ην είδνο θαη ηα 
κέζα (κεραλήκαηα, πιηθά, ππεξεζίεο) ηα νπνία ζα απαηηεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θαη θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη άιια ζέκαηα ηα νπνία θαζνηνλδήπνηε ηξφπν κπνξνχλ λα 
επεξεάζνπλ ηηο εξγαζίεο, ηελ πξφνδν ή ην θφζηνο απηψλ, ζε ζπλδπαζκφ πάληα κε ηνπο φξνπο ηεο 

ζχκβαζεο. 

Δπίζεο ν αλάδνρνο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη ηα εγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα θαη ζρέδηα ηεο 
κειέηεο θαζψο θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο εξγνιαβίαο, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

θάθειν ηεο  δεκνπξαζίαο θαη απνηεινχλ καδί κε ηελ δηαθήξπμε, ηε βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, 
θαζψο θαη φηη απνδέρεηαη θαη αλεπηθχιαθηα αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, νη 

νπνίεο απνξξένπλ απφ ηηο σο άλσ ζπλζήθεο θαη φξνπο. 

Ξαξάιεηςε ηνπ αλαδφρνπ λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο φξνπο ηεο 
ζχκβαζεο, δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε πνπ έρεη, λα ζπκκνξθψλεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ θαη δελ πξνθχπηεη θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεο ή/θαη παξάηαζε 
πξνζεζκίαο εμαηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ. 

 

3.10.2 Δγθαηαζηάζεηο Δπηρεηξήζεσλ θαη Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθειείαο (ΝΘΩ) 

 

Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ, φηη ελδέρεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ λα ππάξρνπλ ελαέξηεο 

ή ππφγεηεο εγθαηαζηάζεηο Ν.Θ.Ω. ή Λ.Ξ.Γ.Γ. Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ιεηηνπξγήζεη εμαξρήο κε 

γλψκνλα θαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ ΔΡΔΞ ΔΙΝΡ ΡΞ 1501-02-08-00-00. 
Πε πεξίπησζε πνπ απαηηεζνχλ εξγαζίεο κεηαηφπηζεο αγσγψλ ν αλάδνρνο δελ ζα έρεη  θακία 

νηθνλνκηθή   ή ηερληθή αλάκεημε. πνρξενχηαη φκσο απηφο λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε ,ησλ σο 
άλσ εξγαζηψλ ρσξίο δηθαίσκα φκσο ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο ιφγσ θαζπζηέξεζεο ή δηαθφξσλ άιισλ 

δπζρεξεηψλ πνπ ηπρφλ εκθαληζηνχλ θαηά ηηο εξγαζίεο απηέο. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.11 - Ηκεξνιφγην ηνπ έξγνπ 

 

Ηζρχνπλ ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 146 ηνπ Λ 4412/2016. Θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ν 

αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί εηδηθφ βηβιηνδεηεκέλν δηπιφηππν εκεξνιφγην, ην νπνίν 
βξίζθεηαη ζην εξγνηάμην  θαη ζπληάζζεηαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. Πην εκεξνιφγην 

απηφ αλαγξάθνληαη ε εκεξνκελία, νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο 

εθηεινχκελεο εξγαζίεο ζχκθσλα κε ηελ παξ.  1 ηνπ  άξζξνπ 146 ηνπ Λ. 4412/2016, ψζηε θάζε 
ζηηγκή λα κπνξεί λα γίλεηαη θαηά πξνζέγγηζε εθηίκεζεο ηεο πνζφηεηαο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ 

εθηειεζζεί, ηα ηπρφλ ζπκβάληα θαη ηα κέηξα αζθαιείαο πνπ έρεη πάξεη ν αλάδνρνο. Ρν έλα 
απνθνπηφκελν θχιιν πεξηέξρεηαη ζηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία εληφο επηά (7) εκεξψλ. 

Πην εκεξνιφγην ν επηβιέπσλ κπνξεί λα θαηαρσξήζεη θάζε εληνιή ή παξαηήξεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3.12 - Δπάξθεηα ζπκθσλεκέλνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο 
 

Ν Αλάδνρνο απνδέρεηαη, κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, φηη ην ζπκθσλεκέλν εξγνιαβηθφ 
αληάιιαγκα επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ θάζε θχζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε 

ζχκβαζε. 
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Νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο Ξξνζθνξάο ηνπο, λα έρνπλ ζπλεθηηκήζεη κε 

επάξθεηα ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο θαη φιεο ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηε 
δηακφξθσζε ηεο Ξξνζθνξάο ηνπο, θαζψο θαη ηνπο ρξφλνπο πνπ απαηηνχληαη: 

- γηα ηηο δηαηππψζεηο εθηεισληζκνχ πιηθψλ, εθνδίσλ θαη κεραλεκάησλ, πνπ ηπρφλ ζα εηζάγνπλ 
απφ ην εμσηεξηθφ. 

- γηα ηπρφλ απαηηνχκελεο εγθξίζεηο πεξαηηέξσ κειεηψλ θηι. θαζψο θαη ηηο δηαηππψζεηο θαη 
δηαδηθαζίεο έθδνζεο ησλ θάζε θχζεο αδεηψλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.13 - Απξφβιεπηεο θπζηθέο ζπλζήθεο 

 
Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα δχν πξνεγνχκελα άξζξα 3.12 θαη 3.14 ηεο παξνχζαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 3.14 - Πξνζβάζεηο θαη άιιεο ππνδνκέο 

 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κε δηθή ηνπ επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλε, λα εμαζθαιίζεη ηα δηθαηψκαηα 
γηα πξνζσξηλέο ή/θαη εηδηθέο πξνζβάζεηο ζηα εξγνηάμηα, γηα εθηάζεηο, εγθαηαζηάζεηο, θαη θάζε 

θχζεο ππνδνκέο  είηε ζηα εξγνηάμηα είηε εθηφο απηψλ, είηε λα κηζζψζεη ή/θαη λα θαηαζθεπάζεη ηηο 
ππφςε ππνδνκέο, εθφζνλ απαηηείηαη, γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

Νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζε αδεηνδνηήζεηο, αγνξέο, ελνηθηάζεηο, πιηθά, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ θαη 

εξγαηηθφ δπλακηθφ απαηηεζνχλ γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ ζα βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη 
ζα είλαη αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3.15 - Απνθπγή φριεζεο 

Ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε, κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ, λα παίξλεη φιεο ηηο πξνθπιάμεηο θαη 
αλαγθαία κέηξα θαη, ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, λα πξνθπιάζζεη θαηάιιεια ηηο γεηηνληθέο ηδηνθηεζίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νπνηεζδήπνηε ζεκαληηθέο νριήζεηο ζ' απηέο. 

Ζ αλσηέξσ ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο πεξηνρέο φπνπ εθηεινχληαη εξγαζίεο, 
φπσο π.ρ. ηα εξγνηάμηα θαζαπηά, ηα άθξα ηνπ έξγνπ, ηα ιαηνκεία, νη δαλεηνζάιακνη, νη ρψξνη 

απφζεζεο, νη δξφκνη  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηξίηνπο θηι. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.16 - Μεηαθνξά εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν  3.17 ηεο παξνχζαο. 
ΑΡΘΡΟ 3.17 - Δμνπιηζκφο Αλαδφρνπ 

Ν Αλάδνρνο κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ, ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη θαη λα κεηαθέξεη επί ηφπνπ 
ηνπ έξγνπ φια ηα κεραλήκαηα, εξγαιεία θαη ινηπφ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηελ έληερλε θαη 

εκπξφζεζκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. πνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθή κεηαθνξηθά, αλπςσηηθά θαη άιια 
κεραληθά κέζα, εξγαιεία θαη ζπζθεπέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηνλ έιεγρν, ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ 

βιαβψλ θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο κεηά ηνλ έιεγρν, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 
Αλ, παξ' φια απηά, θαη θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο πεξεζίαο, δελ θξηζνχλ θαηάιιεια ή επαξθή ηα 

κεραληθά θαη ινηπά κέζα πνπ εηζθνκίζζεθαλ ζην έξγν γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη έληερλε πεξάησζε  
ησλ εξγαζηψλ, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κέζα ζε 15κεξε πξνζεζκία απφ ηε ιήςε ζρεηηθήο 

γξαπηήο εληνιήο  ηεο πεξεζίαο, λα αληηθαηαζηήζεη ή εληζρχζεη ηνλ επί ηφπνπ ππάξρνληα 

εμνπιηζκφ ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο πεξεζίαο. 
Πε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ην 

εγθεθξηκέλν απφ ηελ πεξεζία ρξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο έζησ θαη αλ ε πεξεζία έθαλε ή φρη 
ρξήζε ηνπ παξφληνο Άξζξνπ. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνλ θχξην θαη εμεηδηθεπκέλν κεραληθφ εμνπιηζκφ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φπσο απηφο 

πξνθχπηεη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, νξίδεηαη φηη απηφο ζα πξέπεη λα γίλεη απνδεθηφο απφ ηελ 
πεξεζία πξηλ απφ ηελ πξνζθφκηζή ηνπ ζην έξγν γηα έλαξμε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

θαηαζθεπήο. 
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Γηα ηνλ αλσηέξσ ιφγν ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θνηλνπνηεί πξνεγνχκελα ζηελ πεξεζία ηνπο 

ηχπνπο ησλ κεραλεκάησλ κε ηα αλαγθαία ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο θαη απφδνζεο, πνπ 
ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο θαη ηηο παξαδνρέο πνπ 

ππνζηεξίρζεθαλ ζε πηζαλή αηηηνιφγεζε ηεο πξνζθνξάο. 
Δπίζεο, κε επζχλε θαη δαπάλε ηνπ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα εγθαηαζηήζεη θαη λα εμνπιίζεη πιήξσο 

φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο, φπσο απηέο απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή/θαη νξίδνληαη ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε. 
Όιεο νη αλσηέξσ εξγαζίεο θαη εγθαηαζηάζεηο δελ ζα πιεξσζνχλ ηδηαηηέξσο επεηδή ε δαπάλε ηνπο 

πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηα θνλδχιηα ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.18 - Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ ηζρχ ζηελ παξνχζα εξγνιαβία: 

α. Ζ ηζρχνπζα πεξηβαιινληηθή Λνκνζεζία πνπ αθνξά ηελ δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο 

έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ηελ δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία πδάησλ, ηελ δηαρείξηζε ζηεξεψλ θαη 
άιισλ απνβιήησλ, ηνλ έιεγρν ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ηνλ ζφξπβν θιπ. 

β. Άιινη πεξηβαιινληηθνί φξνη πνπ αθνξνχλ ηα ζπλνδά έξγα ηνπ θπξίσο έξγνπ, φπνπ σο ζπλνδά 
έξγα λννχληαη: Γαλεηνζάιακνη, ιαηνκεία αδξαλψλ θαη άιισλ πιηθψλ, κφληκνη ή πξνζσξηλνί ρψξνη 

απφζεζεο πιενλαδφλησλ πιηθψλ, εξγνηαμηαθέο εγθαηαζηάζεηο, εγθαηαζηάζεηο παξαζθεπήο 

ζθπξνδέκαηνο ή αζθαιηνκίγκαηνο, ζπγθέληξσζεο νξπθηειαίσλ, ζπαζηεξνηξηβεία, εγθαηαζηάζεηο 
θνζθίληζεο, εγθαηαζηάζεηο θνθθνκεηξηθνχ δηαρσξηζκνχ, θ.ιπ. 

γ. Ρα αλαθεξφκελα ζηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
 

Όιεο νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα έξγα ηα απαξαίηεηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ 
ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλεηαη: 

α. Απνθπγή ή ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, β.  Διαρηζηνπνίεζε 

θαηάηκεζεο ελνηήησλ ρξήζεσλ γεο, 
γ. Διαρηζηνπνίεζε ησλ νπνησλδήπνηε δεζκεχζεσλ πνπ πξνθαιεί ην έξγν γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ηεο πεξηνρήο, 
δ. Ιήςε θαηαιιήισλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο ηπρφλ ππάξρνπζαο βιάζηεζεο θαηά ην ζηάδην ηεο  

θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, ψζηε λα κελ ππάξμεη θακηά παξέκβαζε ζην ππάξρνλ θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

εθηφο απφ ηελ απαξαίηεηε δψλε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, πνπ ζα πξέπεη απζηεξά λα 
θαζνξηζζεί εθ ησλ πξνηέξσλ. 

 
Δηδηθφηεξα, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνηαμίνπ ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε θαηαζηξνθή ηνπ 

πξαζίλνπ. Γηα ηελ θαηαζηξνθή δαζηθψλ πεξηνρψλ, φηαλ απηή είλαη αλαπφθεπθηε, ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ε άδεηα ηεο αξκφδηαο Αξρήο. Κεηά ην πέξαο ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα γίλεη πιήξεο 
απνθαηάζηαζε. 

Θα πξέπεη λα απνθεπρζνχλ εθηεηακέλα έξγα γηα εξγνηάμηα. Αλ θάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεην, απηά 
ζα γίλνπλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο πεξεζίαο θαη κφλν κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο γηα 

ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε πεξεζίαο θαη ζα απνκαθξπλζνχλ εληειψο κεηά ην πέξαο ησλ 
εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, απνθαζηζηψληαο πιήξσο ην πεξηβάιινλ. 

Θα πξέπεη λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ειαρηζηνπνίεζε παξελνριήζεσο ησλ δηθηχσλ Ν.Θ.Ω. Όπνπ απηφ 

είλαη αλαγθαίν, απαηηείηαη ε άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ζπλέρεηάο ηνπο θαη εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο 
πγείαο θαη αζθάιεηαο (θίλδπλνη κφιπλζεο - ειεθηξνπιεμίαο θ.ιπ.). 

Δπηζεκαίλεηαη, φηη ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ θαη 
ζηελ πεξίπησζε ππεξγνιάβσλ ή κηζζσκέλσλ απηνθηλήησλ. 

Πρεηηθά κε ηα παξαπάλσ, ε πεξεζία κπνξεί λα επηβάιεη πεξηνξηζκνχο ή / θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην 

κηθηφ ή / θαη θαζαξφ θνξηίν ησλ νρεκάησλ, ζηηο δηαδξνκέο απηψλ θαη ζε θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ 
αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3.19 - Αδξαλή πιηθά, ιαηνκεία, δαλεηνζάιακνη, ρψξνη απφζεζεο 

Όζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ ζε αδξαλή πιηθά, ιαηνκεία, δαλεηνζαιάκνπο , 
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ρψξνπο απφζεζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ζε θάζε πεξίπησζε ππφςε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία (ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηνπ Λ. 1428/84 
«Δθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ. 

2115/93 «Ρξνπνπνίεζε, αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 1428/84» θαη φπσο 
ηζρχεη, θαζψο θαη θάζε κεηαγελέζηεξε ζρεηηθή δηάηαμε . Ξξηλ ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε πεγή 

πιηθψλ, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληίζεη, κε δαπάλεο ηνπ, γηα ηελ εμέηαζε ηνπ πιηθνχ απφ 

εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην πξνο δηαπίζησζε ηεο θαηαιιειφηεηάο ηνπ. 
Πε πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά απφ ηηο πεγέο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ δελ επαξθνχλ ή 

απνδεηθλχνληαη αθαηάιιεια, ηφηε ν Αλάδνρνο ζα θξνληίζεη λα βξεη λέεο πεγέο πιηθψλ, πνπ ζα 
εγθξίλεη ε πεξεζία. 

Πεκεηψλεηαη εδψ ζαλ δηεπθξίληζε φηη νη ηηκέο πξνζθνξάο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνπλ θαηά 
αλεγκέλν ηξφπν, φιεο ηηο δαπάλεο πνπ πξνυπνζέηεη ε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Γη’ απηφ 

γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε αλαγλψξηζεο ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ εθάζηνηε έξγνπ απφ φινπο 

ηνπο δηαγσληδφκελνπο θαηά ην ζηάδην ησλ πξνζθνξψλ. 
Ζ απφζεζε ησλ άρξεζησλ πξντφλησλ θάζε είδνπο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ ρψξσλ επέκβαζεο, ζα απνκαθξχλνληαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ ζε ρψξνπο 
απφζεζεο απνξξηκάησλ. 

Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο ΘΑ 36259/1757/E103/10 (ΦΔΘ 

1312/Β/24-08-2010) «Κέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 
απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο , θαηεδαθίζεηο(ΑΔΘΘ). Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο ηνπ έξγνπ λα ζπκβιεζεί κε εγθεθξηκέλν Ππιινγηθφ Πχζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 
(ΠΠΔΓ) θαη λα ππνβάιεη Θεσξεκέλν απφ ην ζχζηεκα  Πρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ. 

Δπίζεο ν αλάδνρνο νθείιεη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3β.3 ηνπ άξζξ. 7 ηεο αλσηέξσ ΘΑ, κεηά ηελ 
απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαηαζθεπήο ή θαηεδάθηζεο λα θαηαζέζεη 

ζηελ πεξεζία βεβαίσζε παξαιαβήο ησλ απνβιήησλ απφ εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.20 - Καζαξηζκφο εξγνηαμίσλ, θαηαζθεπψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλεο δηθέο ηνπ θαη πξηλ ηελ παξάδνζε πξνο ρξήζε ελφο ηκήκαηνο 

ηνπ έξγνπ ή νινθιήξνπ ηνπ έξγνπ, λα αθαηξέζεη θαη λα απνκαθξχλεη θάζε πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε 

γχξσ απφ ην έξγν(απνξξίκκαηα, κεραλήκαηα πιηθά θ.ι.π.) θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθφ έξγν ην νπνίν 
ήζειε απνδεηρζεί άρξεζην ε επηδήκην απφ ηελ πεξεζία. 

Δπίζεο λα ηζνπεδψζεη ην έδαθνο, φπνπ ήηαλ εγθαηαζηεκέλα, λα παξαδψζεη δε ηειηθά θαζαξέο 
εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηνπο ρψξνπο γχξσ απφ ην εξγνηάμην. 

Γεληθά λα κεξηκλήζεη γηα θάζε απαηηνχκελν γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ εμαζθαιίδνληαο ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία απηνχ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο θαη ησλ 
ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη, θαη φηαλ εθιείςνπλ νη ιφγνη κεηά απφ ππφδεημε ηεο 
πεξεζίαο, ζηελ άξζε θάζε θαηαζθεπήο πξνζηαηεπηηθήο, πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί πξνο απνθπγή 

δεκηψλ, θζνξψλ, αηπρεκάησλ θ.ι.π. ζε ηδηνθηεζίεο, νηθνδνκέο, δέληξα, αγξνχο, θαιιηεξγήζηκεο 
εθηάζεηο, θνηλσθειείο εγθαηαζηάζεηο θαη πάζεο θχζεσο έξγα σο θαη  απνκάθξπλζε 

πεξηθξαγκάησλ ησλ εξγνηαμίσλ. 

Δάλ ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε ππφκλεζε εθ κέξνπο ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο δελ 
πξνβεί ν Αλάδνρνο ζηελ έλαξμε θαη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, πεξάησζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ, 

απηέο εθηεινχληαη ζε βάξνο ηνπ Αλαδφρνπ θαη εθπίπηεη ε δαπάλε πνπ έγηλε απφ ηελ πξψηε επφκελε 
πιεξσκή ή ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ή θαηά νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, πέξα απφ ηε κε έθδνζε βεβαίσζεο εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ή ηκήκαηνο απηνχ 

εμαηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.21 - Υξφλνο Δγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο πληήξεζεο ησλ Έξγσλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 157 θαη 171 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Ν ρξφλνο εγγχεζεο, θαηά ηνλ νπνίν ν αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν ηνπ έξγνπ θαη ππνρξενχηαη ζηε 
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ζπληήξεζε ηνπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 157 παξάγξαθνο 1 θαη 171 παξάγξαθνο 1 ηνπ Λ. 4412/2016 

θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ελεξγείηαη ε νξηζηηθή παξαιαβή, νξίδεηαη ζε δεθαπέληε (15) 
κήλεο. 

Θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 
επηζεσξεί ηαθηηθά ηα έξγα, λα ηα δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά θάζε 

βιάβε ηνπο. 

Ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληεξεί δσξεάλ ηα έξγα ζε άξηζηε θαηάζηαζε κέρξη ηελ 
παξαιαβή ηνπο θαη λα επηδηνξζψλεη, κε δαπάλε ηνπ, θάζε θζνξά πνπ πξνέξρεηαη απφ δηάθνξεο 

αηηίεο. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ πξέπεη λα δηελεξγεζεί κέζα ζε δχν κήλεο, απφ ηφηε πνπ ιήγεη 
ν ρξφλνο εγγχεζεο πνπ θαζνξίδεηαη κε ην άξζξν άξζξνπ 171 ηνπ Λ.4412/2016. Γεληθά ηζρχνπλ νη 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 171 θαη 172 ηνπ Λ.4412/2016. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εγγπήζεσο ν 
αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο, ηφζν ηνπ έξγνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη απ’ 

απηφλ, φζν θαη ηπρφλ άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ έξγσλ, πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ θαηφπηλ πάλσ ζην 

έξγν (επίρσκα, νδνζηξσζίαο αζθαιηηθήο επίζηξσζεο, ζπκπιεξσκαηηθήο ζηξψζεσο εξεηζκάησλ 
θ.ι.π.), πάληα κέζα ζην ρξφλν εγγπήζεσλ θαη εθφζνλ νη θζνξέο θαη γεληθά δεκηέο πνπ νθείινληαη ζε 

αηηίεο πιεκκεινχο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ, πνπ έρνπλ αλαιεθζεί απ’ απηφλ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.22 - Μεηξψν έξγνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 170 ηνπ Λ. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.23 - Δπξήκαηα αξραηνινγηθνχ ή άιινπ ελδηαθέξνληνο 
 

Πχκθσλα κε ηελ παξ.12 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο ηζρχεη ζήκεξα, εάλ θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εκθαληζζνχλ αξραηφηεηεο ή νπνηαδήπνηε έξγα ηέρλεο, ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα ζηακαηήζεη ακέζσο ηηο εξγαζίεο θαη λα εηδνπνηήζεη ηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία. 

 
ΑΡΘΡΟ 3.24 - Γαπάλεο αλαηχπσζεο ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο 

 

Νη δαπάλεο γηα ηελ αλαηχπσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, νη δαπάλεο γηα ηελ δεκνζίεπζε ηεο 

δηαθήξπμεο, αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθψλ, θαζψο θαη ηα πιηθά γηα ηελ ηήξεζε ζηνηρείσλ ηνπ 

έξγνπ (θάθεινη ζηνηρείσλ, ηεχρε εκεξνινγίσλ, ηεχρε επηκεηξεηηθψλ θιπ.) βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν 
ηνπ έξγνπ 
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4. ΔΡΓΑΣΙΚΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ 
 

ΑΡΘΡΟ 4.1 - Πξφζιεςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ 

Ζ πξφζιεςε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ(ειιεληθνχ ή αιινδαπνχ) θαη νη φξνη 

εξγαζίαο ηνπο  δηέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 4.2 - Πξνζσπηθφ Αλαδφρνπ 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 145 παξ 4 ηνπ Λ.4412/2016 φπσο ηζρχεη ην βξαδχηεξν ζε ηξηάληα (30) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο πξέπεη 

λα ππνβάιεη νξηζηηθφ νξγαλφγξακκα εξγνηαμηαθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ζα ηεζεί ππφςε ηεο 

Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο γηα έιεγρν θαη απνδνρή σο πξνο ηελ ειάρηζηε θάιπςε ησλ ππεχζπλσλ 
ζέζεσλ ηνπ εξγνηαμίνπ. 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 138 παξ 8 φπσο ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο ηζρχεη ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία 
κπνξεί πάληα λα δηαηάζζεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλα 

αθαηάιιειν ή ηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ αλαδφρνπ. 
Οεηά θαζνξίδεηαη φηη ν δηνξηζκφο ησλ ππφςε πξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ ζε θακία πεξίπησζε  δελ  

απαιιάζζεη ηνλ ηειεπηαίν απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ν δε Αλάδνρνο παξακέλεη 

πάληνηε απνθιεηζηηθά θαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο απέλαληη ζηελ πεξεζία. 
 

ΑΡΘΡΟ 4.3 - Καηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ Αλαδφρνπ 
 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ πεξεζία κεληαία θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

απαζρνιεί ζην έξγν (εηδηθφηεηα, πιήζνο αλά εηδηθφηεηα, εκέξεο απαζρφιεζεο αλά κήλα) θαζψο θαη 
ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ (είδνο, δπλακηθφηεηα, πιήζνο, εκέξεο απαζρφιεζεο αλά κήλα). Νη 

ππφςε θαηαζηάζεηο ζα ππνβάιινληαη κεληαία, ζε κνξθή πνπ ζα ζπκθσλεζεί κε ηελ πεξεζία, 
κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ έξγσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4.4 - Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά 
 

Ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ ψζηε λα 
πξνιεθζεί νπνηαδήπνηε αηαζζαιία, παξαλνκία, βίαηε δηαηάξαμε ηάμεο ή θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν 

αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη γηα ηε δηαηήξεζε νκαιψλ ζπλζεθψλ 
θαη πξνζηαζίαο πξνζψπσλ θαη πεξηνπζηψλ ζηνπο εξγνηαμηαθνχο ρψξνπο ή γχξσ απφ απηνχο. 
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5. ΔΞΟΠΛΙΜΟ, ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΡΓΑΙΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 5.1 - Σξφπνο εθηέιεζεο 
 

Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε ζχκβαζε, ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο κε 

δηθή  ηνπ δαπάλε γηα ηελ επηινγή θαη παξνρή ησλ απαξαίηεησλ εξγαηηθψλ, πιηθψλ θαη 
κεραλεκάησλ, ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ηηο πεγέο πξνκεζείαο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπο θαη ηελ ελ γέλεη εθηέιεζε ησλ έξγσλ θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ ζρεηηθψλ Ρερληθψλ 
Ξξνδηαγξαθψλ θαη ησλ ινηπψλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ. 

Ν Αλάδνρνο πξέπεη λα εθηειέζεη ηα δηάθνξα έξγα ζχκθσλα κε ηα γεληθά θαη ιεπηνκεξεηαθά ζρέδηα 

ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, θαζψο θαη κε ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθά, θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο, 
πνπ ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ πεξεζία. 

Πε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, 
νη εξγαζίεο ή ηκήκα ηνπο ή ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ είλαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο πεξεζίαο, ειαηησκαηηθά, αηειή ή αθαηάιιεια ή 
δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη γεληθά δελ ζπκθσλνχλ κε εθείλα πνπ νξίδνληαη 

ζηε ζχκβαζε, ηφηε εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 159 ηνπ Λ 4412/2016. 

Ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε, λα επηθαιεζηεί ηελ παξνπζία εθπξφζσπσλ ηεο 
πεξεζίαο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, γηα λα απαιιαρζεί απφ ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, εθεί φπνπ 

δηαπηζηψζεθαλ, κεηαγελέζηεξα, ειαηησκαηηθέο εξγαζίαο, παξαιείςεηο ή αηέιεηεο, εθηφο αλ απηέο 
νθείινληαη ζε γξαπηέο εληνιέο ή νδεγίεο ηεο πεξεζίαο. 

Ν Αλάδνρνο ζα έρεη φιε ηελ επζχλε γηα θάζε θαζπζηέξεζε ζηελ πξφνδν ή απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθηφο αλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ 
απνβνχλ ππέξ ηνπ Αλαδφρνπ ή αλ απνδεηρζεί φηη ηα έξγα δελ είλαη θαθφηερλα. 

 
ΑΡΘΡΟ 5.2 - Πηλαθίδεο ηνπ έξγνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη 

 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε ζηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ 
ελδεηθηηθψλ ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη κε ηελ επσλπκία ηνπ Θπξίνπ ηνπ έξγνπ, ηεο Γηεπζχλνπζαο 

πεξεζίαο θαη ηεο Ξξντζηακέλεο Αξρήο. Αλ ην έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο ζα 
ηνπνζεηεζεί θαη ε πηλαθίδα ηεο Δ.Δ., ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπηβιέπνπζαο πεξεζίαο (ΔΘ 

1828/2006), θαζψο θαη κφληκε αλακλεζηηθή πιαθέηα κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ. 
πνρξενχηαη επίζεο ζηε ζηαδηαθή ιήςε θσηνγξαθηψλ (έλαξμε – εθηέιεζε - πέξαο) θαη ηελ 

πξνζθφκηζή ηνπο πξηλ ηελ έθδνζε βεβαίσζεο πεξαίσζεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 5.3 - Πεγέο ιήςεο πιηθψλ - πνηφηεηα θαη πξνέιεπζε πιηθψλ 

 
5.3.1 Αλ δελ θαζνξίδνληαη απφ ηε ζχκβαζε νη πεγέο ιήςεσο πιηθψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

πξνβεί έγθαηξα ζηελ εμαζθάιηζε θαηάιιεισλ ζε πνηφηεηα θαη επαξθψλ ζε πνζφηεηα πιηθψλ θαη 

λεξνχ θαη λα δειψζεη ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία ηηο πεγέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο αλάγθεο 
θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. 

Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ απξνζδηφξηζηεο πνηφηεηαο ή άγλσζηεο πξνέιεπζεο ή ε 
ελζσκάησζε ζην έξγν πιηθψλ πνπ δελ έρνπλ πξνεγνπκέλσο ηχρεη ηεο έγθξηζεο ηεο πεξεζίαο. 

Όια ηα πιηθά θ.ιπ., πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο ηεο αγνξάο, ρσξίο 
βιάβεο ή ειαηηψκαηα. 

Δπίζεο φια ηα πιηθά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά 

δεδνκέλα, ηνπο ηζρχνληαο θαλνληζκνχο θαη πξνδηαγξαθέο ησλ ζρεηηθψλ πνπξγείσλ, θαζψο επίζεο 
θαη κε ηα ζπκβαηηθά δεδνκέλα ηεο εξγνιαβίαο. Θα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνιχηνπ 

εγθξίζεσο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο επίβιεςεο, ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε, ηηο δηαζηάζεηο, ηελ 
αληνρή, ηελ πνηφηεηα, ηελ εκθάληζε, ηελ αληαπφθξηζε ζηηο πξνδηαγξαθέο θ.ιπ. 

Πε πεξίπησζε, πνπ ν εξγνδφηεο παξαδψζεη ζηνλ εξγνιάβν πιηθά απαηηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

έξγσλ, ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θαλέλα πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη φθεινο απηνχ επί ηεο αμίαο 
ηνπο, νχηε απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο ησλ πιηθψλ απηψλ. Ν αλάδνρνο δελ 
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θέξεη θακηά επζχλε γηα ηελ θαθή πνηφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ, πνπ παξαδίδνληαη ζ’ 

απηφλ απφ ηνλ εξγνδφηε εθφζνλ έγθαηξα ην αλαθέξεη εγγξάθσο. Ρα πιηθά παξαδίδνληαη απφ ηνλ 
εξγνδφηε ζηνλ αλάδνρν κε πξσηφθνιιν, κεηά δε ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηνλ αλάδνρν, απηφο θέξεη 

αθέξαηα ηελ επζχλε γηα θάζε βιάβε, δεκηά ή απψιεηα, πνπ ζα ζπκβεί ζηα πιηθά απηά. 
  

5.3.2 Ξξηλ απφ θάζε παξαγγειία, ην πιηθφ, ην κεράλεκα ή ζπζθεπή ζα εγθξίλεηαη απφ ηελ 

ππεξεζία, σο εμήο: 
 

1. Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ ζεηξάο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ζα πξνζθνκίδνληαη ζηελ πεξεζία 
ηερληθά θπιιάδηα θαη πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο, θαζψο θαη δείγκαηα.  

2. Αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ πξσηφηππν, πνπ πξφθεηηαη λα παξαρζεί εηδηθά γηα ην ελ ιφγσ έξγν ζα 
πξνζθνκίδνληαη ζηελ πεξεζία δείγκαηα, ζρέδηα ή κνληέια. 

Ρα παξαπάλσ δείγκαηα θ.ιπ., πνπ ζα εγθξίλνληαη απφ ηελ πεξεζία, ζα θπιάζζνληαη απφ απηήλ 

κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε ηνπ αλαδφρνπ. 
Ζ ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα απνξξίςεη θαηά ηελ θξίζε ηεο θάζε πιηθφ κεράλεκα ή ζπζθεπή, πνπ 

δελ είλαη ζχκθσλα κε ηα δείγκαηα ή ηηο πξνδηαγξαθέο σο αλσηέξσ. 
Όια ηα κεραλήκαηα θαη ζπζθεπέο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή, ε δε επίβιεςε ζα κπνξεί λα παξαπέκπεη απηά γηα εξγαζηεξηαθφ έιεγρν κε κέξηκλα 

θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ. 
Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ησλ πιηθψλ  κεραλεκάησλ  ζπζθεπψλ θ.ιπ., λα 

ππνβάιιεη ζηελ Γ/λνπζα πεξεζία πιήξε θαηάινγν ησλ πξνο παξαγγειία πιηθψλ γηα έγθξηζε, 
γλσζηνπνηψληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ εκεξνκελία παξαγγειίαο ησλ αλσηέξσ πιηθψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5.4 - Δπηζεψξεζε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 136 ηνπ Λ. 4412/2016, ζην άξζξν 138 παξ.14 θαη ζην άξζξν 179 
ηνπ  Λ. 4412/2016 φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα. 

Ζ πεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε επηζεψξεζε θαη έιεγρν ήζειε θξίλεη 

αλαγθαίν ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, ηα πιηθά, ηηο 
κεζφδνπο εξγαζίαο, ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ, ην εξγαηηθφ θφζηνο θηι. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη 

λα ηεξεί κε αθξίβεηα θαη πιήξε ελεκεξφηεηα, ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε λφκνπο, φια γεληθά ηα 
ινγηζηηθά βηβιία, ζηνηρεία θαη κεηξψα πνπ αθνξνχλ ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεί, ηνπο κηζζνχο, 

ηα εκεξνκίζζηα θαη ηα επηδφκαηα, ηηο αζθαιηζηηθέο θαη άιιεο εηζθνξέο θηι., ηηο απνγξαθέο ηνπ 
εμνπιηζκνχ, ησλ κεραλεκάησλ, ησλ εξγαιείσλ θαη πιηθψλ πνπ πξνζθνκίζζεθαλ ζην εξγνηάμην θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηφ θαη γεληθά φια ηα βηβιία, δειηία θαη θαηαζηάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πξφνδν 

ησλ εξγαζηψλ, ηα δηαγξάκκαηα, ηνπο αλαθεθαιαησηηθνχο πίλαθεο θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ ήζειε 
δεηήζεη ε πεξεζία. Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρνξεγεί ζηελ πεξεζία, κεηά απφ ζρεηηθή 

αίηεζή ηεο, αληίγξαθα απφ ηηο εθζέζεηο θαηαζηάζεηο θηι., πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. 
 

ΑΡΘΡΟ 5.5 - Απφξξηςε 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 159 ηνπ Λ. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 5.6 - Δπαλνξζσηηθέο εξγαζίεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 157 θαη ζην άξζξν 159 ηνπ Λ.4412/2016. 
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6. ΔΝΑΡΞΗ - ΚΑΘΤΣΔΡΗΔΙ - ΓΙΑΚΟΠΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 6.1 - Έλαξμε εξγαζηψλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ Λ.4412/2016, φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη νη 

ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο αξρίδνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.2 - Πξνζεζκία Πεξάησζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 147 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 6.3 - πλνιηθή πξνζεζκία - Σκεκαηηθέο Πξνζεζκίεο 

Γηα ηελ πεξάησζε φινπ ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ε ζπλνιηθή πξνζεζκία ζε 12 (δψδεθα) κήλεο απφ ηελ 

εκέξα πνπ ζα ππνγξαθεί ε ζχκβαζε. Ζ πξνζεζκία απηή πεξηιακβάλεη δχν ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο 
πξνζεζκίεο ησλ 6 (έμη) κελψλ ε θαζεκία. Πηνπο πξψηνπο 6 (κήλεο) ζα εθηειεζηεί ε πξψηε θάζε 

ησλ εξγαζηψλ, δειαδή νη θαζαηξέζεηο θαη ηα ρσκαηνπξγηθά ζε φιεο ηηο παηδηθέο ραξέο. Πηε ζπλέρεηα 
ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα φξγαλα (απφ ηνλ αλάδνρν ηεο πξνκήζεηαο ησλ νξγάλσλ) θαη ζα ζπλερηζηνχλ 

νη εξγαζίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ (δεχηεξε θάζε) ζηνπο επφκελνπο 6 (έμη) κήλεο. Ωο 

ρξφλνο έλαξμεο ηεο δεχηεξεο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο ησλ έμη κελψλ νξίδεηαη ε κεηά απφ έγγξαθε 
εηδνπνίεζε απφ ηελ ππεξεζία καο εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ νξγάλσλ ζε φιεο 

ηηο παηδηθέο ραξέο. 
Πε απηή ηελ πξνζεζκία δελ πεξηιακβάλεηαη ν ρξφλνο εγγχεζεο ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 3.21 ηεο παξνχζαο. 

 
ΑΡΘΡΟ 6.4 - Υξνλνδηάγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 145 ηνπ Λ. 4412/2016. 
Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα έρεη ζπληάμεη θαη ππνβάιεη ζηελ πεξεζία γηα έγθξηζε ην 

"Σξνλνδηάγξακκα Θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ" κέζα ζε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη θαη ε νπνία δελ κπνξεί 

λα είλαη κηθξφηεξε απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο θαη λα ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

Ρν εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα απνηειεί ζπκβαηηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ θαη ην αλαιπηηθφ 
πξφγξακκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ. Αλαιχεη αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη πάλησο αλά εκεξνινγηαθφ 

ηξίκελν ηηο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζζνχλ. Ππληάζζεηαη κε ηε κνξθή ηεηξαγσληθνχ 
πίλαθα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πην πάλσ ρξνληθή αλάιπζε ησλ πνζνηήησλ αλά εξγαζία ή νκάδα 

εξγαζηψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ γξακκηθφ δηάγξακκα θαη ζρεηηθή έθζεζε. 

 
ΑΡΘΡΟ 6.5 - Παξάηαζε πξνζεζκίαο πεξάησζεο 

 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 147 παξ 8, 9 θαη 10, άξζξν 157 παξ 8 θαη άξζξν 160 παξ 7 ηνπ 

Λ.4412/2016 

 
ΑΡΘΡΟ 6.6 - Καζπζηεξήζεηο κε ππαηηηφηεηα ησλ Αξρψλ 

 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 136 θαη 137 ηνπ Λ. 4412/2016. Δθφζνλ ηζρχνπλ νη εμήο ζπλζήθεο: 

α. Ν Αλάδνρνο αθνινχζεζε επηκειψο ηηο δηαδηθαζίεο θαη θαλνληζκνχο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο  
Γεκφζηεο Αξρέο ηεο ρψξαο θαη 

β. νη ππφςε Αξρέο θαζπζηεξνχλ ή άιισο παξαθσιχνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη 

γ. ε θαηά ηα αλσηέξσ θαζπζηέξεζε ή παξαθψιπζε είλαη κε πξνβιέςηκε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζηε ζχκβαζε θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, 

Δθφζνλ απνδεηρζεί φηη δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ, ε θαηά ηα αλσηέξσ 
θαζπζηέξεζε ή παξαθψιπζε είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζεί σο αηηία γηα ρνξήγεζε παξάηαζεο 
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πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6.6 (Ξαξάηαζε Ξξνζεζκίαο πεξάησζεο) ηεο 

παξνχζαο. 
 

ΑΡΘΡΟ 6.7 - Ρπζκφο πξνφδνπ εξγαζηψλ 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη φπνηε θξηζεί απαξαίηεην απφ ηνλ αλάδνρν ή ηελ 

ππεξεζία, ζα ζπγθαιείηαη ζχζθεςε κεηαμχ ηεο επίβιεςεο θαη αληηπξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ, γηα  

θαηαγξαθή πξνβιεκάησλ, έιεγρν πξνφδνπ, παξαθνινχζεζε ηήξεζεο ή ηξνπνπνίεζεο ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο θαη ιήςεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ, ψζηε λα κελ 

επεξεαζηνχλ νη ηκεκαηηθέο ή άιιεο ρξνληθέο πξνζεζκίεο ηνπ έξγνπ. Θαηά ηε ζχζθεςε απηή ζα 
θξαηνχληαη επίζεκα πξαθηηθά, ηα νπνία ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ηειηθφ κεηξψν ηνπ έξγνπ. 

Δάλ νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ε πξαγκαηηθή πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ 
ππνιείπεηαη ηεο αλακελφκελεο ή ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο, θαηά ην άξζξν 6.4 (Σξνλνδηάγξακκα 

Θαηαζθεπήο)  ηεο παξνχζαο, θαη εθφζνλ δελ νθείιεηαη ζε αηηία πνπ ζα αληηκεησπηζηεί θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην Άξζξν 6.5 (Ξαξάηαζε πξνζεζκίαο πεξάησζεο) ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη κε εληνιή ηεο πεξεζίαο λα ππνβάιεη αλαζεσξεκέλν ρξνλνδηάγξακκα, ζπλνδεπφκελν 

απφ αηηηνινγηθή έθζεζε, ζηελ νπνία ν Αλάδνρνο ζα πεξηγξάςεη ηηο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπο πνπ 
ζθνπεχεη λα πηνζεηήζεη γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ εκπξφζεζκε εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

Δθηφο εάλ νξίζεη δηαθνξεηηθά ε πεξεζία, ν Αλάδνρνο ζα εθαξκφζεη ηηο ππφςε πξνηεηλφκελεο 
κεζφδνπο,  νη νπνίεο κπνξεί λα πξνυπνζέηνπλ αχμεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο ή ηνπ αξηζκνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ή άιιεο ηξνπνπνηήζεηο, κε επζχλε, κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη ρσξίο ηδηαίηεξε απνδεκίσζε. 

 
ΑΡΘΡΟ 6.8 - Πνηληθέο ξήηξεο 

Ηζρχνπλ γεληθά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 148 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 
6.8.1 Ξνηληθέο ξήηξεο  ππέξβαζεο ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο 

 

Γηα θάζε εκέξα ππέξβαζεο, πνηληθή ξήηξα ίζε κε δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο 

αμίαο ηνπ έξγνπ πνπ επηβάιιεηαη γηα αξηζκφ εκεξψλ ίζν κε ην είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο ζπλνιηθήο 

πξνζεζκίαο  πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ άξζξν 6.3  (Ππλνιηθή πξνζεζκία) ηεο παξνχζαο. 
Γηα ηηο επφκελεο εκέξεο, κέρξη αθφκα δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ άξζξν 6.3 (Ππλνιηθή πξνζεζκία) ηεο παξνχζαο, πνηληθή ξήηξα γηα θάζε εκέξα 
ππέξβαζεο  ίζε κε είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ηεο κέζεο εκεξήζηαο αμίαο ηνπ έξγνπ. 

Νη πνηληθέο ξήηξεο πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο δελ επηηξέπεηαη λα 

ππεξβνχλ ζπλνιηθά πνζνζηφ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο Φ.Ξ.Α. 
 

6.8.2 Δπηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ 
 

Νη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο θαη παξαθξαηνχληαη απφ 
ηνλ ακέζσο επφκελν ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. Κε ίδηα απφθαζε αλαθαινχληαη νη πνηληθέο ξήηξεο γηα 

ηηο ελδεηθηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο αλ ην έξγν πεξαησζεί κέζα ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία θαη ηηο 
ηπρφλ εγθεθξηκέλεο γεληθέο παξαηάζεηο. 

Νη πνηληθέο ξήηξεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη επηπξφζζεηεο ζηηο πνηληθέο ξήηξεο πνπ ηπρφλ 
πξνβιέπνληαη γηα παξαιείςεηο ελεξγεηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ζηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ησλ 

ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 6.9 - Γηαθνπή εξγαζηψλ – Γηάιπζε ηεο ζχκβαζεο – Έθπησζε αλαδφρνπ – 

Απνδεκίσζε αλαδφρνπ ιφγσ δηάιπζεο ζχκβαζεο 
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Ηζρχνπλ ηα φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 160, 161, 162 & 163 ηνπ Λ. 4412/2016. 
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7. ΠΔΡΑΣΧΗ ΣΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 7.1 - Δπηκέηξεζε θαη Πηζηνπνίεζε 

Νη επηκεηξήζεηο δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 151 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Νη επηκεηξήζεηο ησλ εξγαζηψλ ππνβάιινληαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ην αξγφηεξν είθνζη 

(20) εκέξεο κεηά ην ηέινο ηνπ επφκελνπ ηεο εθηειέζεσο ηνπο κελφο. 
Γχν κήλεο (2) ην αξγφηεξν κεηά ηε βεβαησκέλε πεξάησζε ηνπ έξγνπ ν αλάδνρνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη ζηελ δηεπζχλνπζα ππεξεζία ηπρφλ επί κέξνπο επηκεηξήζεηο πνπ ιείπνπλ 
θαη ηελ «ηειηθή» επηκέηξεζε ζχκθσλα κε ην φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 151 παξ 5 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Πε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιεζεί εκπξφζεζκα απφ ηνλ αλάδνρν ε ηειηθή επηκέηξεζε επηβάιιεηαη  

ζε  βάξνο ηνπ, γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα θαζπζηέξεζεο, εηδηθή πνηληθή ξήηξα πνζνζηνχ δχν 
ρηιηνζηψλ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ αλάδνρν κέρξη ηφηε γηα ηελ φιε 

ζχκβαζε ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 151 παξ6 ηνπ Λ. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 7.2 - Σξνπνπνίεζε θαη Πξνζαξκνγέο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 156 ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

 

ΑΡΘΡΟ 7.3 - Πεξηερφκελα θνλδπιίνπ Απξφβιεπησλ Γαπαλψλ Πξνυπνινγηζκνχ 

Πην θνλδχιην απηφ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πνπ δχλαληαη λα πιεξσζνχλ εθ ηνπ θνλδπιίνπ 

ηνχηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Λνκνζεζία. 
Γελ πεξηιακβάλνληαη θαη δελ δχλαληαη λα πιεξσζνχλ δαπάλεο γηα εξγαζίεο κεηαηφπηζεο δηθηχσλ 

Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθειείαο, αξραηνινγηθέο έξεπλεο, δαπάλε απαιινηξηψζεσλ, κειέηεο θιπ 

 

ΑΡΘΡΟ 7.4 -Αλαζεψξεζε ηηκψλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 153 ηνπ Λ. 4412/2016 

 

ΑΡΘΡΟ 7.5 - Δπί έιαζζνλ δαπάλεο 

Γχλαηαη λα γίλεη ρξήζε ησλ επί έιαζζνλ δαπαλψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 156 παξ 3 ηνπ Λ. 

4412/2016 θαη ηα φζα νξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 11.4 απηήο. 
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8. ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΧΜΔ 
 

ΑΡΘΡΟ 8.1 - πκβαηηθφ ηίκεκα 
 

8.1.1 Ξεξηερφκελα ησλ ηηκψλ κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ θαη δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν 
 

Νη ζπκβαηηθέο ηηκέο κνλάδαο πνπ ηζρχνπλ, αλαθέξνληαη ζε εξγαζίεο πιήξσο πεξαησκέλεο ζχκθσλα 
κε  ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Νη ηηκέο απηέο, πξνζαπμεκέλεο θαηά ην θαηά λφκν πνζνζηφ γεληθψλ 

εμφδσλ θαη εξγνιαβηθνχ νθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο γηα 
ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ, θαιχπηνληαο φιεο ηηο δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, άκεζεο 

ή έκκεζεο θαη, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξί αλαζεψξεζεο ηηκψλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, απνηεινχλ 

πιήξε απνδεκίσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ θαηά αλσηέξσ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
Θάζε ηηκή κνλάδαο ή/θαη θαη’ απνθνπή ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο θάζε είδνπο 

επηβαξχλζεηο απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο θηι. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο λέεο ηηκέο 
κνλάδαο πνπ ηπρφλ ζα εθαξκνζζνχλ. Οεηά θαζνξίδεηαη φηη ζε θάζε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη 

νη δαζκνί θαη ινηπνί θφξνη, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ 
γεληθά ηνπ έξγνπ θαη,  πξνθεηκέλνπ γηα είδε εζσηεξηθνχ, ν θφξνο θχθινπ εξγαζηψλ (ΦΘΔ) φπνπ 

ηζρχεη, ηα ηέιε ραξηνζήκνπ φπνπ ηζρχνπλ, θαη γεληθφηεξα φινη νη θφξνη, δαζκνί, ηέιε, θξαηήζεηο, 

θηι., πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Πηηο αλσηέξσ επηβαξχλζεηο πεξηιακβάλεηαη ε 
θξάηεζεο χςνπο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ζχκθσλα κε 

ην αξζ. 375 παξ. 7 ηνπ Λ. 4412/2016. 
Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΞΑ) επί ησλ ηηκνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ Αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ 

Γήκν. 

 

8.1.2 Ρηκέο κνλάδνο λέσλ εξγαζηψλ 
 

Ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειέζεη ην έξγν, φπσο ζα κειεηεζεί θαηά είδνο θαη πνζφηεηεο 

απφ ηελ πεξεζία. Πηελ πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ε ζχληαμε λέσλ ηηκψλ κνλάδαο ζα γίλεη ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 156 παξ. 5  ηνπ Λ. 4412/2016. 

Γηα ηηο λέεο ηηκέο ζα εθαξκνζζνχλ ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηηκνιφγηα, ηα εληαία ηηκνιφγηα Έξγσλ 
Νδνπνηίαο, δξαπιηθψλ, Ιηκεληθψλ, Νηθνδνκηθψλ, Ξξαζίλνπ, θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ 

Νδνπνηίαο, δξαπιηθψλ θαη Ιηκεληθψλ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηνλ "Θαλνληζκφ Ξεξηγξαθηθψλ Ρηκνινγίσλ 

Δξγαζηψλ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ" (απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ 
ΦΔΘ 1746/19.05.2017)., φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα, νη αλαιχζεηο ηηκψλ πνπ ηζρχνπλ, θαζψο θαη ηα 

πεξηγξαθηθά ηηκνιφγηα. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.2 - Πξνθαηαβνιή 

Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν, ζχκθσλα κε ην άξζξ. 150 παξ. 3 θαη 
ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1δ ηνπ Λ. 4412/2016. 

Ζ πξνθαηαβνιή ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 15% ηνπ νιηθνχ πνζνχ ηεο αξρηθήο 
ζχκβαζεο (ρσξίο αλαζεψξεζε θαη  ΦΞΑ) 

 
ΑΡΘΡΟ 8.3 - Λνγαξηαζκνί - Πηζηνπνηήζεηο 

Πε φ,ηη αθνξά ηνπ ινγαξηαζκνχο θαη ηηο ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο εξγαζηψλ ηζρχνπλ ηα φζα νξίδνληαη 

ζην άξζξν 152 ηνπ Λ.4412/2016. 
Ζ πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο γίλεηαη ηκεκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ βάζεη πηζηνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί. Ζ πηζηνπνίεζε 
ζπλνδεχεηαη απαξαηηήησο απφ ζπλνπηηθή επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί. 

Πηελ επηκέηξεζε θαηαρσξνχληαη, αλαθεθαιαησηηθά απφ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ, νη πνζφηεηεο γηα 

θάζε είδνπο εξγαζίεο φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ζπκβαηηθφ εκεξνιφγην. 
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Νη ηηκέο κνλάδαο βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαβάιιεηαη ε δαπάλε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ είλαη απηέο πνπ 

επηηεχρζεθαλ θαηά ηε δεκνπξαζία θαη ππάγνληαη σο πξνο ηελ αλαζεψξεζή ηνπο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 153 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 8.4 - Αίηεζε γηα ινγαξηαζκφ - έθδνζε ινγαξηαζκνχ /πηζηνπνίεζε ελδηάκεζεο 

πιεξσκήο- πηζηνπνίεζε ηειηθήο πιεξσκήο 

Νη πηζηνπνηήζεηο, γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξάγκαηη εθηειέζηεθαλ, ζα ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 152 Λ. 4412/2016. Πην ινγαξηαζκφ ζα επηζπλάπηνληαη φια ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά θαηά ην Άξζξν 152 Λ. 4412/2016. 
Αλ ζπληξέρνπλ πεξηπηψζεηο επηβνιήο πνηληθήο ξήηξαο, πξνζηίκσλ θηι. (θαηά ηνπ φξνπο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ), απηέο ζα απνκεηψλνπλ ην πηζηνπνηνχκελν πνζφ. 
Θάζε ινγαξηαζκφο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν ζηελ πεξεζία ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή. Ζ ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν θαη είλαη αλνηγκέλε ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

 
ΑΡΘΡΟ 8.5 - Υξνλνδηάγξακκα ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ 

Νη πηζηνπνηήζεηο, γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξάγκαηη εθηειέζηεθαλ, ζα ζπληάζζνληαη θαη ζα 
ππνβάιινληαη ζηε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ζε ρξνληθά δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα απφ έλα κήλα. 

 

ΑΡΘΡΟ 8.6 - Δμνπιηζκφο θαη πιηθά πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 152 παξ 5 ηνπ Λ. 4412/2016 . 

 
ΑΡΘΡΟ 8.7 - Πιεξσκέο - Φφξνη - Σέιε - Κξαηήζεηο 

Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ Λ. 4412/2016. Ζ πιεξσκή ηνπ εξγνιαβηθνχ 
ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη ζε EΟΩ. 

Ρν έξγν ππφθεηηαη ζηηο θξαηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα έξγα απηά, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θξάηεζεο χςνπο 0,06% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ, ζχκθσλα κε 
ην αξζ. 375 παξ. 7 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Ν αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαξηήησο ηνπο θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, εηζθνξέο ή άιιεο 
λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή ηξίησλ. Ν αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη ηνπ εηδηθνχ θφξνπ 

επί ησλ εηζαγνκέλσλ απφ ην εμσηεξηθφ θάζε θχζεσο πιηθψλ θαη εθνδίσλ. Δπίζεο δελ απαιιάζζεηαη 

ησλ ππέξ Η.Θ.Α εηζθνξψλ ηνπ  σο θαη ησλ εηζθνξψλ ηνπ ζε δηάθνξα άιια αζθαιηζηηθά Ρακεία. 
Ρνλ αλάδνρν βαξχλεη ε δαπάλε δεκνζίεπζεο πεξίιεςεο ηεο δηαθήξπμεο. 

 
ΑΡΘΡΟ 8.8 - Καζπζηέξεζε πιεξσκψλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 137 θαη άξζξν 152 παξ 9 ηνπ Λ 4412/2016 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 
ΑΡΘΡΟ 8.9 - Πιεξσκή θξαηήζεσλ/επηζηξνθή εγγπήζεσλ 

Ξξηλ απφ θάζε πξνψζεζε ινγαξηαζκνχ γηα πιεξσκή απφ ηνλ ππφινγν ηνπ έξγνπ, ζα 
πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

Γηα ηελ επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Λ. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 8.10 - Βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 168 ηνπ Λ 4412/2016. 
ΑΡΘΡΟ 8.11 - Δθθαζάξηζε ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ 

 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 152 παξ13 ηνπ Λ 4412/2016 θαη ην άξζξν 172 παξ 4 ηνπ  Λ 

4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 8.12 - Λήμε επζχλεο εξγνδφηε 
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Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην  άξζξν 152 ηνπ Λ 4412/206. 

 

ΑΡΘΡΟ 8.13 - Γηαθνπή εξγαζηψλ - Γηάιπζε ηεο ζχκβαζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 161 ηνπ Λ 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 8.14 - Απνδεκίσζε αλαδφρνπ ιφγσ δηάιπζεο ηεο ζχκβαζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 163 ηνπ Λ 4412/2016 
 

 

ΑΡΘΡΟ 8.15 - Γηθαίσκα ηνπ Κχξηνπ ηνπ Έξγνπ γηα δηάιπζε ηεο χκβαζεο 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 163 ηνπ Λ 4412/2016. 
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9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 

ΑΡΘΡΟ 9.1 - Γηνηθεηηθή παξαιαβή πξνο ρξήζε 
 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 169 θαη ζην άξζξν 157 (παξ.1 θαη παξ.10) ηνπ Λ 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 9.2 - Πξνζσξηλή θαη Οξηζηηθή Παξαιαβή ηνπ έξγνπ 
 

Ξξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πξντζηακέλε αξρή , αθνχ 
πξνεγνπκέλσο ε δηεπζχλνπζα ππεξεζία ηεο αλαθνηλψζεη ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηε 

ζχληαμε ηεο ηειηθήο επηκέηξεζεο. Γηα ηελ παξαιαβή ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πνπ ππνγξάθεηαη 

απφ φια ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, απφ ηνλ ηειεπηαίν επηβιέπνληα πνπ παξίζηαηαη θαηά ηε δηελέξγεηά 
ηεο θαη απφ ηνλ αλάδνρν πνπ παξαδίδεη ην έξγν. Θαηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα φζα νξίδνληαη ην άξζξν 

170 θαη ην άξζξν 172 ηνπ Λ 4412/2016. 

 

 

10. ΑΝΑΛΗΦΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ ΚΑΙ ΔΤΘΤΝΔ 
 

ΑΡΘΡΟ 10.1 - Δγγπήζεηο 
 

Γηα ηηο απαηηήζεηο παξνρήο εγγπήζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζηα Άξζξα 
3.4 (Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θιπ), 8.2 (Ξξνθαηαβνιή), 8.4 (Αίηεζε γηα ινγαξηαζκφ θιπ) ηεο 

παξνχζαο. 
 

ΑΡΘΡΟ 10.2 - Δπζχλε Αλαδφρνπ 

Πχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

ηφζν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κειεηψλ, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα θαη αληνρή ησλ έξγσλ, κφλνο 
ππεχζπλνο είλαη ν Αλάδνρνο. Ν θάζε θχζεο έιεγρνο πνπ ζα αζθεζεί απφ ηελ πεξεζία δελ 

απαιιάζζεη κε θαλέλα ηξφπν ηνλ Αλάδνρν απφ ηε ζρεηηθή επζχλε. 

Όκνηα, ν Αλάδνρνο είλαη εμ νινθιήξνπ κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο θαη ησλ ινηπψλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ. 
Νη απαηηήζεηο αζθάιηζεο εθ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ θαη 

ηξίησλ νξίδνληαη ζην άξζξν 11.1 (Αζθάιηζε πξνζσπηθνχ) ηεο παξνχζαο. 
Δθφζνλ ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο κειέηεο ηεο πεξεζίαο θαη 

ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε, ν Αλάδνρνο δελ είλαη ππεχζπλνο γηα ηα δηαηεηαγκέλα ζηνηρεία ησλ 

κφληκσλ έξγσλ, δηαηεξείηαη φκσο ε επζχλε ηνπ θαηά ην άξζξν 2.2 (Άδεηεο θαη εγθξίζεηο) ηεο 
παξνχζαο θαη ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο κεζφδνπο, ζηηο ρξήζεηο πιηθψλ, ζηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 

εξγνηαμηαθψλ νδψλ, εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δηακφξθσζεο ησλ έξγσλ. 
Πρεηηθά κε δεκηέο πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζηνχλ ζην έξγν θαη ζηηο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Αλαδφρνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, έρεη ηζρχ θαη ην άξζξν 157 παξ1 ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο ηζρχεη 

ζήκεξα. Νπνηεζδήπνηε αζηηθέο ή πνηληθέο επζχλεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ νπνηαζδήπνηε θχζεο 
δπζηπρήκαηα ή δεκηέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ζε ηξίηνπο ή ζε πεξηνπζίεο ηξίησλ πνπ 

νθείινληαη είηε ζε ακέιεηα είηε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ είηε ζηηο νπνηεζδήπνηε 
θαηαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αλαδφρνπ είηε ζηελ χπαξμε ηνπ έξγνπ θαζ΄ εαπηνχ, 

βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. 
Γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ηζρχνπλ νη πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ 

ηεχρνο (άξζξν 1.6 Ξξνδηαγξαθέο θαη Θαλνληζκνί) θαη ζηελ ΡΠ αιιά θαη φισλ ησλ ηζρπνπζψλ  

πξνδηαγξαθψλ ζρεηηθψλ έξγσλ. Νπνηαδήπνηε δεκηά ζην έξγν είηε ζηα κεραλήκαηα είηε ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο, (εξγνηάμηα, δαλεηνζάιακνη, ιαηνκεία θηι.) πνπ πξνέξρεηαη απφ νπνηνλδήπνηε ιφγν 

ή δνιηνθζνξά θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο, πιελ αλσηέξαο βίαο φπσο 
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νξίδεηαη ζηελ παξνχζα πνπ δελ έρεη θαιπθζεί απφ αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

Δπίζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηηο δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ 
νπνηαζδήπνηε θχζεο δπζηπρήκαηα ή δεκηέο ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ζε ηξίηνπο ή θαη ζε 

πεξηνπζίεο ηξίησλ θαη νθείινληαη ζε ακέιεηα ε ππαηηηφηεηά ηνπ. 
Ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα κεξηκλά γηα ηε θχιαμε θάζε πιηθνχ, κεραλήκαηνο εξγαιείνπ 

θηι. πνπ αλήθεη ζε απηφλ ή ζε ηξίηνπο θαη βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ θαη λα παίξλεη φια ηα 

πξνβιεπφκελα κέηξα. Πε πεξίπησζε απψιεηαο θζνξάο, βιάβεο, θαηαζηξνθήο πιηθνχ ή 
κεραλήκαηνο θηι., πνπ αλήθεη ζε  απηφλ ή ηξίηνπο, ν Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά θαη εμ 

νινθιήξνπ ππεχζπλνο λα απνδεκηψζεη ηνλ ηδηνθηήηε ή λα απνθαηαζηήζεη ην πιηθφ θηι., ρσξίο λα 
δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη αμίσζε γηα νπνηαδήπνηε δηθή ηνπ  απνδεκίσζε ή θαη λα εγείξεη αμίσζε 

επέθηαζεο ησλ πξνζεζκηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, πιελ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο. 
Ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ Έξγσλ, φια ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο 

πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαζψο θαη θάζε άιιν κέηξν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξνχζα θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΡΠ. 
Κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, ν Αλάδνρνο επζχλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ 

Θψδηθα. 
 

ΑΡΘΡΟ 10.3 - Δπζχλε ηνπ Φνξέα 

Ζ επζχλε ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1.5 

(Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο) θαη ζην άξζξν 2.2 (Άδεηεο θαη εγθξίζεηο) ηεο παξνχζαο.  Δπηπιένλ, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο,  ζε πεξίπησζε θαη θαηά ην βαζκφ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ελδερφκελα 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, ν Γήκνο αλαιακβάλεη ηνπο θηλδχλνπο γηα δεκηέο πξνθαινχκελεο απφ 

απνδεδεηγκέλε ππαηηηφηεηά ηνπ θαη απφ ηηο αηηίεο  πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 12.1(Νξηζκφο αλσηέξαο 
βίαο) ηεο παξνχζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10.4 - πλέπεηεο επζπλψλ ηνπ Φνξέα 

Δθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ή ηα εθηειεζζέληα απφ απηφλ έξγα ππνζηνχλ 
δεκηέο, πξνθαινχκελεο απφ επζχλε πνπ έρεη αλαιάβεη ν Γήκνο θαηά ην Άξζξν 10.3 (Δπζχλε ηνπ 

Φνξέα) ηεο παξνχζαο, ζα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο πξνο ηνχην ηελ πεξεζία θαη ζα δηθαηνχηαη 
παξάηαζεο πξνζεζκίαο ή/θαη πιεξσκήο ηνπ θφζηνπο απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ ζην βαζκφ πνπ 

απηέο δελ θαιχπηνληαη απφ ηπρφλ αζθαιηζηήξηα  ζπκβφιαηα , θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα θαη 

ζην Άξζξν 157 ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
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11. ΑΦΑΛΙΗ 
 

ΑΡΘΡΟ 11.1 - Αζθάιηζε Πξνζσπηθνχ 
 

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα έρεη αζθαιηζκέλν ζην ΗΘΑ θαη ζηα ινηπά ηακεία φιν ην πξνζσπηθφ, 
εκεδαπφ θαη αιινδαπφ, πνπ απαζρνιεί ν ίδηνο ή νη ππεξγνιάβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο νηθείεο πεξί ΗΘΑ δηαηάμεηο. 
Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίδεη ην εξγαηνηερληθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ, εκεδαπφ 

θαη αιινδαπφ, έλαληη αηπρεκάησλ ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο ή εηαηξίεο, αλαγλσξηζκέλεο απφ 

ην Θξάηνο θαη πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, εθφζνλ ην πξνζσπηθφ απηφ δελ ππάγεηαη ζε δηαηάμεηο ηεο 
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί ΗΘΑ. Ζ ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ην θάζε θχζεο πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνινχλ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, νη ππεξγνιάβνη, πξνκεζεπηέο, ζχκβνπινη θαη θάζε 
θχζεο ζπλεξγάηεο ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ν Γήκνο δηθαηνχηαη λα ειέγρεη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ δχν παξαπάλσ παξαγξάθσλ θαη ν δε 

Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Φνξέα φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 
ππφςε ειέγρσλ. 

Νη φξνη ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ηζρχνπλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη ην πέξαο ηεο 
πεξηφδνπ ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο. 

 

 

12. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 12.1 - Οξηζκφο ηεο αλσηέξαο βίαο 

Ωο αλσηέξα βία νξίδνληαη, πεξηνξηζηηθά θαη φρη ελδεηθηηθά, νη θαησηέξσ πεξηζηάζεηο πνπ 

απνδεδεηγκέλα επεξεάδνπλ ηελ νκαιή εμέιημε ησλ εξγαζηψλ: 

1) πφιεκνο, ερζξνπξαμίεο, εηζβνιή ερζξηθήο δχλακεο ζηε ρψξα, 

αληαξηηθή δξάζε, επαλάζηαζε, ηξνκνθξαηηθή ελέξγεηα, ζηαζίαζε ή θαηάιπζε ηεο ζπληαγκαηηθήο 
ηάμεο ηεο ρψξαο, εκθχιηνο πφιεκνο, 

2) βίαηε δηαηάξαμε ηεο ηάμεο απφ πξφζσπα μέλα πξνο ηνλ Αλάδνρν, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη 
ην πξνζσπηθφ ηνπ, γεληθή απεξγία εξγαδνκέλσλ, γεληθή αληαπεξγία εξγνδνηψλ, 

3) αλεχξεζε θεθξπκκέλσλ ππξνκαρηθψλ, εθξεθηηθψλ πιψλ ή λαξθψλ, ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία ή 
κφιπλζε ξαδηελέξγεηαο, εθφζνλ νη ηειεπηαίεο δελ νθείινληαη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ 

Αλαδφρνπ, ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, 

4) άιιεο αηηίεο, πνπ δελ εμαηξνχληαη ξεηά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαη: 

i. πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, θαη 

ii. πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαηά ηελ πξνζθνξά θαη γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 388 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα, θαη 

iii. πνπ δελ ήηαλ αληηθεηκεληθά δπλαηφ λα απνηξαπνχλ ή λα ππεξληθεζνχλ κεηά ηελ επέιεπζή ηνπο 
κε ελέξγεηεο εθ κέξνπο ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. 
 

ΑΡΘΡΟ 12.2 - Δηδνπνίεζε γηα αλσηέξα βία 

Δθφζνλ έλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε παξεκπνδίδεηαη ή πξνβιέπεηαη λα παξεκπνδηζηεί ζηελ 

εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ εμ αηηίαο αλσηέξαο βίαο, ηφηε ζα εηδνπνηήζεη 
εγγξάθσο ην άιιν κέξνο γηα ην γεγνλφο ή ηηο πεξηζηάζεηο πνπ απνηεινχλ ηελ ππφςε αλσηέξα βία 

θαη ζα θαζνξίζεη ιεπηνκεξψο ηηο ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο παξεκπνδίδεηαη ή ζα παξεκπνδηζηεί λα 

εθπιεξψζεη. Ζ εηδνπνίεζε ζα θαηαηεζεί εληφο αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
εκέξα πνπ ην θαηαζέηνλ ζηγφκελν κέξνο έιαβε γλψζε ή  ζα έπξεπε λα είρε ιάβεη γλψζε ηνπ 

γεγνλφηνο ή ηεο πεξίζηαζεο πνπ απνηειεί θαηά ηελ άπνςή ηνπ αλσηέξα βία. Όηαλ πξφθεηηαη γηα 
έξγν πνπ έρεη πεξαησζεί θαη δελ έρεη αθφκα παξαιεθζεί νξηζηηθά, ε αλσηέξσ πξνζεζκία νξίδεηαη ζε 

είθνζη (20) εκέξεο. 

Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε επίθιεζε αλσηέξαο βίαο δελ ζα ηζρχζεη γηα 
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ππνρξεψζεηο νπνηνπδήπνηε απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή νθεηινκέλσλ 

πξνο ζην άιιν κέξνο ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε. 
 

ΑΡΘΡΟ 12.3 - Καζήθνλ γηα ηε κείσζε θαζπζηεξήζεσλ 
 

Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζε θάζε πεξίπησζε, ζα θαηαβάιινπλ θάζε εχινγε πξνζπάζεηα γηα ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ, πνπ ηπρφλ ζα επέιζνπλ σο απνηέιεζκα αλσηέξαο βίαο, θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. 
Ρν θεξφκελν σο ζηγφκελν κέξνο, φηαλ αξζνχλ νη ζπλζήθεο αλσηέξαο βίαο πνπ ην αθνξνχλ, 

ππνρξενχηαη λα εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ην άιιν κέξνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12.4 - πλέπεηεο αλσηέξαο βίαο 

Όηαλ ν Αλάδνρνο θέξεηαη λα είλαη ην ζηγφκελν κέξνο πνπ παξεκπνδίδεηαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ απφ αλσηέξα βία, γηα ηελ νπνία ππεβιήζε ε έγγξαθε εηδνπνίεζε 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 12.2 (Δηδνπνίεζε γηα αλσηέξα βία) ηεο παξνχζαο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο 
ηνπ Άξζξνπ 157 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 12.5 - Αλσηέξα βία πνπ επεξεάδεη Τπεξγνιάβν 

Πε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ππεξγνιάβνο, αθφκα θαη εγθεθξηκέλνο απφ ηελ πεξεζία, δηθαηνχηαη, ζηα 
πιαίζηα ηεο ζχκβαζήο ηνπ ή ηπρφλ άιιεο ζπκθσλίαο, εηδηθφηεξεο αληηκεηψπηζεο εμ αηηίαο αλσηέξαο 

βίαο πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε φξνπο πξφζζεηνπο, επξχηεξνπο ή επλντθφηεξνπο απφ εθείλνπο πνπ 
νξίδνληαη ζην παξφλ άξζξν 12.1 (Νξηζκφο ηεο αλσηέξαο βίαο), ε ππφςε ππνρξέσζε εηδηθφηεξεο 

αληηκεηψπηζεο δελ αλαγλσξίδεηαη σο ηζρπξή απφ ηνλ Φνξέα θαη ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ 

ηελ απαίηεζε ηεο πιήξνπο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ Φνξέα, θαηά 
ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12.6 - Πξναηξεηηθή ιχζε, πιεξσκή θαη απνδέζκεπζε 

Δθφζνλ ε εθηέιεζε φισλ ζρεδφλ ησλ ππφ εμέιημε έξγσλ παξεκπνδίδεηαη επί κηα ζπλερή ρξνληθή 
πεξίνδν πνπ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο, εμ αηηίαο πεξηζηάζεσλ αλσηέξαο βίαο πνπ έρνπλ 

γλσζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 12.2 (Δηδνπνίεζε γηα αλσηέξα βία) ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο 
δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ιχζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8.13 (Γηαθνπή εξγαζηψλ- 

Γηάιπζε ηεο ζχκβαζεο) ηεο παξνχζαο. 

 
 

13. ΑΞΙΧΔΙ, ΓΙΑΦΟΡΔ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΗΙΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 13.1 - Αμηψζεηο Αλαδφρνπ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 174 ηνπ Λ. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 13.2 - Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 175 ηνπ Λ. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 13.3 - Γηαηηεηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

Ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 176 ηνπ Λ. 4412/2016. 
 

 
14. ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

ΑΡΘΡΟ 14.1 - Σειηθέο Γηαηάμεηο 
 

14.1.2 Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνυπνηίζεηαη φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη γλψζε 

ησλ δπζρεξεηψλ ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ (φπσο γίλεηαη ιεπηνκεξεηαθή αλαθνξά ζε άιιεο ζέζεηο 
ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο) ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο (κε ηπρφλ ζχληαμε απφ κέξνπο ηνπ γεσινγηθήο 
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κειέηεο θαη εθηέιεζε δηθψλ ηνπ γεσηξήζεσλ ή θαη θξεάησλ θαη δηθή ηνπ γεσηερληθή αμηνιφγεζε) 

θαη είλαη απφιπηα ελήκεξνο ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ θάζε πιεπξά, ηεο θαηάζηαζεο 
ησλ απαιινηξηψζεσλ θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ ζα απνδνζεί ειεχζεξε ε ζπλνιηθά απαηηνχκελε ισξίδα 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, πεγψλ θαη πιηθψλ θάζε είδνπο θ.ι.π., φπσο θαη ησλ ελδερνκέλσλ 
δπζρεξεηψλ θαη θαζπζηεξήζεσλ, απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή ηελ παξέκβαζε Νξγαληζκψλ Θνηλήο 

Ωθέιεηαο θαη φηη έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ, φηη δελ ζα ηνπ αλαγλσξηζζεί θακία απαίηεζε ζρεηηθή κε 

απνδεκίσζε θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ιφγσ ησλ παξαπάλσ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, ησλ 
θαζπζηεξήζεσλ, ησλ δπζρεξεηψλ θάζε είδνπο θαη ηέινο φηη έρεη κειεηήζεη ηα ππάξρνληα 

εγθεθξηκέλα δηαγξάκκαηα ηεο κειέηεο, θαζψο θαη ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ, καδί κε 
απηήλ ηελ Δ.Π.., ηε βάζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. 

 
14.1.3 Όπσο έρεη ηνληζζεί θαη ζε άιιεο ζέζεηο, ν Αλάδνρνο είλαη πνηληθά θαη αζηηθά ππεχζπλνο γηα 

νπνηνδήπνηε αηχρεκα ήζειε ζπκβεί ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ή ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, απφ νπνηαδήπνηε 

αηηία πνπ έρεη ζρέζε κε ην έξγν. 
 

 

Ληκέλαο Υεξζνλήζνπ, 31/8/2017 

 

 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ 

Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο 

Σκήκαηνο 

 

 

ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

Η Πξντζηάκελε Γ.Σ.Τ. 

 

 

Υαξθηνιάθε Έθε 

ΠΔ4 Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ 

 

 

 

Σδαγάθεο Μηράιεο 

ΠΔ5 Ηιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ 

ππξιηδάθεο Γεκνζζέλεο 

ΠΔ3 Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 

Πηηαξίδε Μαξία 

ΠΔ3 Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
(Σερληθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ) 

 

Οη πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ αλαθέξνληαη γεληθά ζην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ 

ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν «Βειηίσζε πθηζηάκελσλ Παηδηθψλ Υαξψλ». 

Δπίζεο, νη πξνδηαγξαθέο θαιχπηνπλ ηηο εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο, ηελ ζήκαλζε, ηνπο απαξαίηεηνπο 

ειέγρνπο θαη δνθηκέο, ηελ ηεθκεξίσζε θαη φηη άιιν απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε απνπεξάησζε θαη ηελ ζέζε 

ζε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ππνδνκήο ηνπ θσηηζκνχ πεξηιακβάλνληαη: 

 Η εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηάθξσλ (ζθακκάησλ) γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιελψζεσλ 

δηέιεπζεο θαισδίσλ, ησλ θξεαηίσλ θαη ηεο ζεκειίσζεο ησλ ηζηψλ θσηηζκνχ, ηελ απνθαηάζηαζε 

ηεο θπζηθήο ή ηερλεηήο επηθάλεηαο ζηε ζέζε ησλ ζθακκάησλ θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

πεξηζζεπκάησλ ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 

 Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ. 

 Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ θαισδίσλ. 

 Η επηηφπνπ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ βάζεσλ έδξαζεο ησλ ηζηψλ θσηηζκνχ. 

 Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αγσγνχ γείσζεο κε ηνπο αθξνδέθηεο θαη ηηο πιάθεο. 

 Η θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ θξεαηίσλ επίζθεςεο ησλ θαισδίσλ. 

 Η θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ θξεαηίσλ έιμεο θαισδίσλ. 

 Η θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ησλ θηβσηίσλ ειεθηξηθήο δηαλνκήο (πίιιαξ). 

 Οη δνθηκέο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ. 

ηελ εγθαηάζηαζε ηεο αλσδνκήο ηνπ θσηηζκνχ πεξηιακβάλνληαη: 

 Η πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηππνπνηεκέλσλ ηζηψλ θσηηζκνχ, βξαρηφλσλ, θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ, ζπζθεπψλ ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο θαζψο θαη άιισλ εμαξηεκάησλ, απαηηνχκελσλ γηα ην 

θσηηζκφ. 

 Οη δνθηκέο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζκνχ. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ παξφληνο έξγνπ, ηζρχνπλ ε ΠΔΣΔΠ 05-07-01-00 («Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ») 

θαη ε ΠΔΣΔΠ 05-07-02-00 («Αλσδνκή νδνθσηηζκνχ») ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ & 

Γηθηχσλ, εθηφο αλ δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ. Απφ εδψ θαη 

ζην εμήο φπνπ ζην παξφλ θείκελν αλαθεξφκαζηε ζε ΠΔΣΔΠ ζα ελλννχκε ηελ ηζρχνπζα αλαζεσξεκέλε 

έθδνζή ηεο θαηά ηε θάζε εθηέιεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ εθζέηνληαη παξαθάησ κπνξεί λα κελ ρξεζηκνπνηεζνχλ φιεο ζην ππφ 

κειέηε έξγν. Έρνπλ πεξηιεθζεί επηπιένλ πξνδηαγξαθέο γηα λα θαιχπηνπλ ηηο άιιεο πηζαλέο ιχζεηο πνπ 

δελ πεξηγξάθνληαη ζην ηεχρνο ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ή είλαη πηζαλφλ λα απαηηεζνχλ. 

Οη αθφινπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ πιηθά, ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα θαη 
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ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ελ ιφγσ εγθαηάζηαζε, δίλνληαη κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή, ψζηε λα δίλεηαη 

κνλνζήκαληα ε πξνηεηλφκελε απνδεθηή πνηφηεηα θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππ’ φςε πιηθψλ, 

ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ. 

Όια ηα πεξηγξαθφκελα πξέπεη λα είλαη θαηλνχξηα, αξίζηεο πνηφηεηαο. Δίλαη απνδεθηέο ελαιιαθηηθέο 

πξνηάζεηο πιηθψλ, ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ ηδίαο, ή αλψηεξεο ηνπ αλαγξαθφκελνπ ηχπνπ 

πνηφηεηαο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο επίβιεςεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε επηινγή ησλ πιηθψλ, ζα πξέπεη λα πξνυπνζέηεη ηελ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία 

(επηιεθηηθφηεηα, cascading, θιπ) θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα απφ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή δηαζεζίκσλ 

αληαιιαθηηθψλ θαη παξειθνκέλσλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη φπνπ αλαθέξνληαη κεγέζε πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ή ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο 

εγθαηάζηαζεο, φπσο π.ρ. δηαηνκέο θαισδίσλ θιπ νη αλαγξαθφκελεο ηηκέο είλαη νη ειάρηζηεο 

επηηξεπφκελεο θαη φηη πιηθά θαη ζπζθεπέο πνπ δελ θαιχπηνπλ απηέο ηηο απαηηήζεηο απνξξίπηνληαη 

ακέζσο απφ ηελ επίβιεςε. ε πεξηπηψζεηο αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην παξφλ ηεχρνο 

θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο κειέηεο (ηερληθή έθζεζε, θιπ) ππεξηζρχεη θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

θαηαζθεπή ε νπνία θαηά ηελ θξίζε ηεο επίβιεςεο είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ έξγνπ. 

 

1. Έθηαζε ησλ Δγθαηαζηάζεσλ 

Η έθηαζε ησλ επί κέξνπο εγθαηαζηάζεσλ θαζνξίδεηαη ζηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ, θαζψο θαη ζηα 

ρέδηα ηεο κειέηεο, νπσζδήπνηε φκσο δηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη εγθαηαζηάζεηο λννχληαη πιήξεηο, 

απνπεξαησκέλεο θαη ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία κε πιήξεο θνξηίν θαη πεξηιακβάλνπλ θάζε θχξην θαη 

βνεζεηηθφ κεράλεκα, φξγαλν, εμάξηεκα, πιηθφ θιπ. πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ αζθαιή θαη απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη εηδηθά ζηα παξαθάησ ή ζηα ππφινηπα ζπκβαηηθά ζηνηρεία. 

 

2. Δμνπιηζκόο, κεραλήκαηα, ζπζθεπέο, όξγαλα, πιηθά, θιπ. 

Ο εμνπιηζκφο ελ γέλεη, ηα κεραλήκαηα, νη ζπζθεπέο, ηα φξγαλα, ηα πιηθά, θιπ. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζην έξγν ή ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ, ζα αθνινπζνχλ: 

α) ηηο Πξνδηαγξαθέο ΔΛ.Ο.Σ. 

β) ηα Δπξσπατθά Πξφηππα 

γ) ηηο ηζρχνπζεο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ Διιεληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ θαη 

ΠΔΣΔΠ). 

 

3. Καηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ 

Οη εγθαηαζηάζεηο ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε: 

 ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε θαηεγνξία απηψλ, 

 ηνπο φξνπο ησλ επίζεκσλ Καλνληζκψλ πνπ ηζρχνπλ ζηε ρψξα πξνειεχζεσο ησλ 

κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ θαη νξγάλσλ, γηα φζα απφ απηά είλαη πξνειεχζεσο εμσηεξηθνχ θαη 

δελ ππάξρνπλ επίζεκνη Καλνληζκνί ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, 

 ηνπο Γηεζλείο Καλνληζκνχο, 

 ηα ρέδηα ηεο Μειέηεο, 

 ηνπο θαλφλεο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Δπηζηήκεο, 

 ηηο Δληνιέο, νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη ηεο 
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επίβιεςεο ηνπ έξγνπ. 

 

4. Άδεηεο Έλαξμεο Δξγαζηώλ - Πηζηνπνηεηηθά Διέγρνπ - Άδεηεο Λεηηνπξγίαο ησλ 

Δγθαηαζηάζεσλ 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβαίλεη έγθαηξα ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο πξνο ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο, γηα φζεο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ην πξνβιέπεη ή απαηηεί ε λνκνζεζία γηα ηελ ιήςε: 

α) Αδεηψλ έλαξμεο εξγαζηψλ 

β) Πηζηνπνηεηηθψλ ειέγρνπ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαηαζθεπάζζεθαλ (π.ρ. ππνβνιή Τ.Γ. αδεηνχρνπ 

ειεθηξνιφγνπ εγθαηαζηάηε ζχκθσλα κε ην HD 384 θαη ησλ ζπλεκκέλσλ ζε απηή γηα θάζε ειεθηξηθή 

παξνρή) 

γ) Αδείαο ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο πξέπεη λα θάλεη φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδνληαη ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, θαη επηπξφζζεηα, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θάλεη φζεο ελέξγεηεο ρξεηάδνληαη πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο (Γ.Δ.Η., Ο.Σ.Δ. θιπ.) γηα ηελ έγθαηξε εμαζθάιηζε ησλ αληίζηνηρσλ 

παξνρψλ, ηε ξχζκηζε ιεπηνκεξεηψλ παξνρψλ θαη ζχλδεζεο απηψλ θιπ. 

 

5. Παξαγγειίεο κεραλεκάησλ, ζπζθεπώλ, πιηθώλ θ.ιπ. 

Γηα λα κελ ππάξρνπλ παξεξκελείεο πάλσ ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ, 

ησλ πιηθψλ θιπ. νξίδεηαη φηη ν Αλάδνρνο, πξηλ απφ ηελ παξαγγειία ηνπο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ππνβάιιεη γηα έγθξηζε πξνο ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ θαη ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ 

ηερληθφ θάθειν γηα θάζε ελζσκαηνχκελν πιηθφ ν νπνίνο ζα παξαιακβάλεη ηα παξαθάησ: 

1. Δμψθπιιν κε ηελ νλνκαζία ηνπ πιηθνχ θαη ηελ αληηζηνηρία ηνπ κε ην άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο 

κειέηεο 

2. Λίζηα πεξηερνκέλσλ 

3. χληνκε παξνπζίαζε ηνπ πξνκεζεπηή 

4. Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ππάξρεη 

5. χληνκε παξνπζίαζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο 

6. Πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001 ηνπ θαηαζθεπαζηή 

7. Φπιιάδην παξνπζίαζεο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πιηθνχ 

8. Λίζηα αλαθνξάο ηζνδπλακίαο πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπαζηή θαη ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ 

9. Πηζηνπνίεζεηο – δνθηκέο απφ αλεμάξηεηα – δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα 

10. Δηδηθά πηζηνπνηεηηθά, εθφζνλ πθίζηαληαη 

11. Δθζέζεηο δνθηκψλ θαηά κνλάδα ή παξηίδα 

12. ήκαλζε CE 

13. Αλαιπηηθή αλαθνξά θαη γεληθά ζρέδηα πνπ λα δείρλνπλ ηελ δηάηαμή ηνπο κέζα ζηνπο 

πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο ζε θαηάιιειε θιίκαθα φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη γεληθέο εμσηεξηθέο 

δηαζηάζεηο θαη ηα βάξε ηνπο, πξνο επηβεβαίσζε ηεο δπλαηφηεηαο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηνπο 

πξνβιεπφκελνπο ρψξνπο. 

14. Οδεγίεο εθαξκνγήο αλά πεδίν εθαξκνγήο 

15. Φχιιν επηθηλδπλφηεηαο έλαληη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο (MSDS – Material Safety Data Sheet) 



Σελίδα 4 από 7 
 

16. Δλδεηθηηθή ιίζηα πειαηψλ ζηελ νπνία ζα ηνλίδεηαη πξνγελέζηεξε ρξήζε ζε έξγα ηεο ππεξεζίαο 

εάλ ππάξρεη. 

 

6. Έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ πιηθώλ πνπ θέξλεη ν Αλάδνρνο ζην Δξγνηάμην 

Όινο ν εμνπιηζκφο θαη ηα πιηθά πνπ θέξλεη ν Αλάδνρνο ζην εξγνηάμην γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θαη γεληθά γηα ελζσκάησζε ζην έξγν, ζα είλαη θαηλνχξγηα, Α’ δηαινγήο ρσξίο 

ειαηηψκαηα θαη ζα πιεξνχλ ηνπο ζρεηηθνχο ζπκβαηηθνχο φξνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ 

θαηεγνξία θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Η επίβιεςε ηνπ έξγνπ έρεη ην δηθαίσκα ειέγρνπ θαη 

δνθηκήο θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ ή πιηθνχ πνπ έξρεηαη ζην εξγνηάμην, θαζψο θαη εληνιήο γηα ηελ άκεζε 

απνκάθξπλζή ηνπ απφ ην εξγνηάμην, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηεί ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πνηφηεηα. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ζηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη ζηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ φια 

ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ πιηθψλ, θαζψο θαη 

λα ηα απνκαθξχλεη απφ ην εξγνηάμην (κε εληνιή ηεο), εάλ δελ είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. 

 

7. Ηιεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κεραλεκάησλ, ζπζθεπώλ θαη νξγάλσλ 

Όιν ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ δειαδή θσηηζηηθά ζψκαηα, δηαθφπηεο πξνζηαζίαο, ειεθηξνλφκνη θιπ 

πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο παξαθάησ γεληθνχο φξνπο: 

α) Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα γηα ειεθηξηθή ηξνθνδφηεζε ηξηθαζηθή 3Υ400V/50Hz ή κνλνθαζηθή 

230V/50Hz, φπσο θάζε θνξά πξνβιέπεηαη ζηα ζηνηρεία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

β) Να είλαη ηχπνπ πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. 

Γεληθά φινο ν ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη ζε ζηεγαλνχο πίλαθεο βαζκνχ 

πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ ΙΡ54 θαηά ΙΔC. 

Δπίζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα: 

 Η ζηεξέσζε ησλ δηαθφξσλ ειεθηξηθψλ νξγάλσλ θαη ε ζχλδεζε ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα γίλεη 

θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα απνθιείεηαη ε ραιάξσζε ιφγσ θξαδαζκψλ (πρ. ρξήζε ξνδειψλ θαη 

γθξφβεξ, ζπζθίμεηο κε δπλακφθιεηδν θιπ). 

 Οη ειεθηξνλφκνη θαη νη δηαηάμεηο απηνκαηηζκνχ ζα εθνδηαζζνχλ κε θαηάιιεια πξνζηαηεπηηθά 

θαιχκκαηα έλαληη ζθφλεο (dust covers). 

 Σα αλνίγκαηα αεξηζκνχ ησλ δηαθφξσλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ζα εθνδηαζζνχλ κε 

θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα πνπ ζα εκπνδίδεη ηελ είζνδν εληφκσλ, πνπιηψλ ή ηξσθηηθψλ 

ζε απηά, ρσξίο λα εκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπο. 

 Σα άθξα ησλ ζσιήλσλ ζα έρνπλ εγθεθξηκέλε θαηάιιειε πξφβιεςε θαη κέζα πνπ ζα 

εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν ηξσθηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνμελήζνπλ βιάβεο ζηα θαιψδηα ή ηελ 

ιεηηνπξγία ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ. 
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «Βειηίσζε πθηζηάκελσλ παηδηθώλ 

ραξώλ» 

Ιζηνί ραιύβδηλνη θσηηζκνύ ύςνπο 4m 

Οη ραιχβδηλνη ηζηνί θσηηζκνχ θάζε ζρήκαηνο θαη χςνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην έξγν ζα είλαη 

ζχκθσλνη κε ηελ ΠΔΣΔΠ 05-07-02-00 «Αλσδνκή νδνθσηηζκνχ» γηα ηζηνχο χςνπο <20m εθηφο αλ 

δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη ζην άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

Αθξνθηβώηηα ηζηώλ 

Σα αθξνθηβψηηα ηζηψλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηεο Απφθαζεο Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

ΔΗ1/Ο/481/2.7.86, (ΦΔΚ 573Β/9.9.86). Μέζα ζε θάζε ηζηφ ζα εγθαηαζηαζεί έλα αθξνθηβψηην γηα ηελ 

ηξνθνδφηεζε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, θαηαζθεπαζκέλν απφ θξάκα αινπκηλίνπ ή απφ πνιπκεξέο ή 

απφ πνιπθαξβνληθφ πιηθφ, ην νπνίν ζα θέξεη ζην θάησ κέξνο ηνπ δηαηξνχκελν θάιπκκα κε δχν ή ηξεηο 

νπέο γηα δηέιεπζε θαισδίσλ ηνπιάρηζηνλ 4x10mm². ην επάλσ κέξνο ζα θέξεη ηνπιάρηζηνλ δχν νπέο 

γηα δηέιεπζε θαισδίσλ ηνπιάρηζηνλ 4x2,5mm². Κάζε νπή ζα δηαζέηεη κεηαιιηθφ ή πιαζηηθφ (απφ 

πξνππιέλην ΡΡ) ζηππηνζιίπηε κε ζηεγαλνπνηεηηθφ ειαζηηθφ δαθηπιίδη. Μέζα ζην αθξνθηβψηην ζα 

ππάξρνπλ δηαθιαδσηήξεο βαξέσο ηχπνπ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ζσζηή επαθή ησλ αγσγψλ ησλ 

θαισδίσλ. Οη δηαθιαδσηήξεο ζα είλαη ζηεξηγκέλνη πάλσ ζηε βάζε θαη κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ ζψκαηνο 

ηνπ αθξνθηβσηίνπ ζα ππάξρεη θαηάιιειε κφλσζε. Οη δηαθιαδψζεηο ησλ ππφγεησλ θαισδίσλ ζα 

εθηεινχληαη κέζα ζηα αθξνθηβψηηα δηαθιάδσζεο ησλ ηζηψλ. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

δηαθιάδσζεο ή ζχλδεζεο κέζα ζην έδαθνο. 

Θα ππάξρνπλ αζθαιεηναπνδεχθηεο ηχπνπ ξάγαο ή αζθαιεηνζήθεο κε θπιηλδξηθέο αζθάιεηεο κε βάζεηο 

απφ άθαπζην κνλσηηθφ πιηθφ ή απηφκαηνη καγλεηνζεξκηθνί δηαθφπηεο ηχπνπ ξάγαο, έλαο γηα θάζε 

θσηηζηηθφ ζψκα πνπ πξφθεηηαη λα ειεθηξνδνηεζεί. Δπίζεο, ζα ππάξρνπλ νξεηράιθηλνη θνριίεο, νη 

νπνίνη ζα βηδψλνληαη ζε ζπείξσκα πνπ ζα ππάξρεη ζην ζψκα ηνπ αθξνθηβσηίνπ. Οη θνριίεο απηνί ζα 

θέξνπλ παμηκάδηα, ξνδέιεο θιπ. γηα ηελ ζχλδεζε ησλ αγσγψλ γείσζεο ηνπ αθξνθηβσηίνπ θαη ησλ 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. Σν αθξνθηβψηην ζα θέξεη ζήκαλζε CE. Σν φιν αθξνθηβψηην ζηεξίδεηαη ζε 

θαηάιιειε βάζε κέζα ζηνλ ηζηφ κε ή ρσξίο ηε βνήζεηα θνριηψλ αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηνπ 

αθξνθηβσηίνπ θαη ζα θιείλεη κε πψκα ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζην ζψκα ηνπ θηβσηίνπ κε ηε βνήζεηα δπν 

νξεηράιθηλσλ θνριηψλ. Σν πψκα ζα θέξεη πεξηθεξεηαθά ζηεγαλνπνηεηηθή εζνρή κε ειαζηηθφ 

παξέκβπζκα, ζηαζεξά ζπγθνιιεκέλε ζε απηή γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ πψκαηνο. ην αθξνθηβψηην 

ζα αλαθέξεηαη ν βαζκφο πξνζηαζίαο ζε πγξά θαη ζηεξεά (IP), ζε θξνχζε (ΙΚ) θαη ε θιάζε κφλσζεο. 

Φσηηζηηθά ζώκαηα ηύπνπ θνξπθήο ηζηνύ LED 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη γεληθά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.2 ηεο ΠΔΣΔΠ 05-07-02-00 

(«Αλσδνκή νδνθσηηζκνχ») εθηφο αλ δηαθνξεηηθά αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ ηνπ 

ηηκνινγίνπ. 

Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα ηζρχνλ ηα παξαθάησ: 

 Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν έηζη ψζηε λα ζρεκαηίδνληαη 

ςχθηξεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο κε ζθνπφ ηελ κέγηζηε δπλαηή 
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δηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θσηηζηηθνχ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

 Σν είδνο ηεο θαηαλνκήο θσηηζκνχ ζα πξνθχπηεη απφ αλαγλσξηζκέλν θσηνκεηξηθφ εξγαζηήξην. 

 ην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ ζα ππάξρεη θαηάιιειε ειεθηξνληθή δηάηαμε γηα απηφκαην 

έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε κεγάιεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ λα γίλεηαη απηφκαηα δηαθνπή ή κείσζε ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ 

θσηηζηηθνχ. 

 Σν θσηηζηηθφ ζα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη θαηάιιειεο δηαηάμεηο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα LED απφ 

ππεξηάζεηο θαη δηαηάμεηο πνπ επηηξέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ αθφκε θαη φηαλ έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα LED παχζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ. 

 Σν θσηηζηηθφ, ηέινο ζα θέξεη θαηάιιειε δηάηαμε πνπ ζα απνηξέπεη ηελ δεκηνπξγία 

ζηαγνληδίσλ (ζπκππθλσκάησλ) ζην εζσηεξηθφ ηνπ. 

 

Σα ππφ πξνκήζεηα θσηηζηηθά LED νδνθσηηζκνχ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηηο αθφινπζεο 

πηζηνπνηήζεηο – δηαζθαιίζεηο: Γήισζε ζπκκφξθσζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαηά CE θαη ζπκκφξθσζε κε 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Οδεγία 2006/95/EΚ (Low Voltage Directive, LVD) 

 Οδεγία 2004/108/ΔΚ (Electromagnetic Compatibility, EMC) 

 Οδεγία 2006/25/ΔΚ (Artificial Optical Radiation) 

 Οδεγία 2011/65/ΔΚ (Restriction of Certain Hazardous Substances, RoHS) 

 Οδεγία 2003/108/EΚ (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 

 Οδεγία 2009/125/ΔΚ (Eco design, ERP) 

To θσηηζηηθφ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ΠΔΣΔΠ 

05-07-02-00, γεγνλφο πνπ ζα βεβαηψλεηαη κε ην πηζηνπνηεηηθφ CE πνπ ζα πξνζθνκηζηεί. 

Δπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ηνπ θσηηζηηθνχ θαηά ENEC ή 

ηζνδχλακν (ISO Type 5) απφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην δνθηκψλ, κε ην νπνίν ζα πξνθχπηεη 

ζπκκφξθσζε κε ηα πξφηππα, θαη ην νπνίν ζα αθνξά ην ζχλνιν ηεο γξακκήο παξαγσγήο ηνπ 

θσηηζηηθνχ (φρη κφλν έλα δείγκα) θαη ζα πεξηιακβάλεη επηζεψξεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θαηαζθεπαζηή 

ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ (εγθχθιηνο 22/24-10-2014/ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ658). 

Ο αλάδνρνο πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί ε ελζσκάησζε ζην έξγν ησλ θσηηζηηθψλ ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζεη δείγκα θσηηζηηθνχ ζπλνδεπφκελν κε ηνλ ηερληθφ θάθειν, φπσο απηφο αλαθέξεηαη 

παξαπάλσ. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηα θσηηζηηθά, ν θάθεινο ζα πεξηέρεη επηπξνζζέησο θσηνκεηξηθά 

δεδνκέλα ηνπ θσηηζηηθνχ ηφζν ζε έληππε φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (αξρεία EULUMDAT ή IES κε 

θαηάιεμε .ldt ή .ies αληίζηνηρα), ηα νπνία ζα πξνέξρνληαη απφ δηαπηζηεπκέλα θσηνκεηξηθά εξγαζηήξηα 

θαηά ISO 17025 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ αξρείσλ EULUMDAT, δειαδή δηαπίζηεπζε γηα κεηξήζεηο 

LM-79. Αμηφπηζηα αθφκε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ειεθηξνληθά αξρεία απφ αλαγλσξηζκέλεο αμίαο 

παλεπηζηεκηαθνχο θνξείο αξθεί νη κεηξήζεηο λα πξαγκαηνπνηνχληαη βάζεη ηνπ LM – 79 θαη λα ππάξρεη 

ζαθήο δήισζε ηνπ πξντφληνο πνπ εμεηάδεηαη. 

Δπίζεο, ν αλάδνρνο ζα πξνζθνκίζεη ηερληθέο εθζέζεηο δνθηκψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ην δείθηε 

ζηεγαλφηεηαο IP θαη ην δείθηε κεραληθήο αληνρήο ΙΚ έηζη ψζηε λα επαιεζεχνληαη ηα αλαγξαθφκελα 

ζην ηερληθφ θπιιάδην ηνπ θαηαζθεπαζηή, θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ, ε 

νπνία ζα πεξηέρεη ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη ηνπ 
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επίζεκνπ αληηπξφζσπνπ ηνπ ζηελ ειιεληθή αγνξά, εάλ ππάξρεη, κε ζθνπφ ηελ εχξεζε ησλ 

πξνηεηλφκελσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ησλ ινηπψλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ζην δηαδίθηπν γηα ηελ 

ηαπηνπνίεζε δεδνκέλσλ απφ ηελ ππεξεζία. 

Κηβώηην ειεθηξηθήο δηαλνκήο (PILLAR) 

Γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ παηδηθψλ ραξψλ κε ειεθηξηθφ ξεχκα ζα θαηαζθεπαζηεί ζε ζεκείν πνπ 

ππνδεηθλχεηαη ζηα ζρέδηα θεληξηθφο ειεθηξηθφο πίλαθαο ηνπνζεηεκέλνο κέζα ζε pillar. 

Σν pillar ζα ρσξίδεηαη ζε δχν ρψξνπο κε αλεμάξηεηε πφξηα ν θαζέλαο, θαη κε ρσξηζηέο θιεηδαξηέο ζε 

θάζε θχιιν πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ ζθξάγηζε ηνπ pillar. ηνλ έλα ρψξν ηνπ pillar ζα ηνπνζεηεζεί ν 

κεηξεηήο ηεο Γ.Δ.Η. θαη ζηνλ άιιν ν ειεθηξηθφο πίλαθαο. 

Σν PILLAR ζα εδξάδεηαη ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα θαη ζηα ζεκεία επαθήο ηνπ κε ηε βάζε, ζα θέξεη 

πεξηθεξεηαθή ζηδεξνγσληά. ηηο 4 γσληέο ηνπ ζα ππάξρεη ζπγθνιιεκέλε ζηε ζηδεξνγσληά ηξηγσληθή 

ιακαξίλα ζηελ νπνία ζα αλνηρζνχλ ηξχπεο γηα λα βηδσζνχλ ηα αγθχξηα πνπ ζα είλαη ελζσκαησκέλα 

ζηε βάζε απφ ζθπξφδεκα. Σν θάζε PILLAR ζα κπνξεί λα αθαηξεζεί κε απνθνριίσζε. Σν pillar ζα 

ηνπνζεηεζεί ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Γίπια απφ 

ην pillar ζα ηνπνζεηεζεί ζηπιίζθνο 3” χςνπο 6 m γηα ηελ αλάξηεζε ηνπ παξνρηθνχ θαισδίνπ, ν νπνίνο 

ζα εγθηβσηηζηεί ζε θνισλάθη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε δηαζηάζεηο 40 x 40 cm θαη ππέξγεην χςνο 

120 cm. Η βάζε ηνπ ζα έρεη δηαζηάζεηο 80 x 80 cm θαη πάρνο 35 cm. 

Καηά ηα ινηπά ην pillar ζα είλαη ζχκθσλν κε ηελ παξάγξαθν 3.8 ηεο ΠΔΣΔΠ 05-07-01-00 «Τπνδνκή 

νδνθσηηζκνχ». 

Δγθαηάζηαζε γείσζεο 

Γηα ηε γείσζε ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ησλ παηδηθψλ ραξψλ, εθηφο απφ ηελ πιάθα γείσζεο 

δηαζηάζεσλ 50 cm x 50 cm πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζην pillar, ην νπνίν πεξηέρεη ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα 

δηαλνκήο, ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηάιιεινο αξηζκφο ειεθηξνδίσλ ψζηε λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή 

αληίζηαζε γείσζεο. Σα ειεθηξφδηα ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ράιθηλν πνιχθισλν αγσγφ δηαηνκήο 

25 mm2 ν νπνίνο ζα ηνπνζεηεζεί εληφο ηνπ ράλδαθνο φδεπζεο ησλ ειεθηξηθψλ ζπλδέζεσλ θαη ζα 

νδεχεη παξάιιεια κε ηo ζσιήλα ησλ θαισδίσλ ελψ ζα επηρσκαησζεί κε ηα πξνβιεπφκελα πιηθά απφ 

ην ηηκνιφγην ηεο κειέηεο. Γεληθά, ε εγθαηάζηαζε γείσζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ 

ΠΔΣΔΠ 05-07-01-00. 

 

Ληκ. Υεξζνλήζνπ, 31/8/2017 
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ΠΔ3 Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 
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Υξεκαηνδφηεζε: Δζοδα 

 
 

1.  ηηο ηηκέο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο 
εξγαζίαο θαη πνπ ηζρχνπλ εληαίεο γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ζηελ 
πεξηνρή ηνπ ππφςε έξγνπ, αλεμάξηεηα απν ηε ζέζε θαη ηελ έθηαζε απηψλ, 
πεξηιακβάλνληαη: 
α) Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
ηνπ έξγνπ ηεο επηθεθαιίδαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαη ησλ 
ππνινίπσλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ, φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ. 
β) Κάζε δαπάλε γεληθψο, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, αιιά είλαη 
απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ, εθηέιεζε ηεο 
κνλάδνο θάζε εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνηήζεσο ή φρη 
κεραληθψλ κέζσλ. 
 
2. Δηδηθφηεξα ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη: 
Α) Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνπο ηφπνπο ρξήζεο, απνζήθεπζεο, 
θχιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο φισλ αλεμαηξέησο ησλ απαξαίηεησλ γηα ηα 
έξγα πιηθψλ, ελζσκαησκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ, καδί κε ηηο 
απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη θάζε θχζεσο δηαθηλήζεηο κέρξη ηελ πιήξε 
ελζσκάησζε ηνπο. 
Β) Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ αζθάιηζεο ππέξ ΙΚΑ θ.ι.π., δψξσλ 
ενξηψλ, επηδφκαηνο αδείαο θ.ι.π. φινπ ηνπ εηδηθεπκέλνπ θαη κε, πξνζσπηθνχ 
γξαθείσλ εξγνηαμίνπ θαη κεραλνηερληηψλ ζπλεξγείνπ εξγνηαμίνπ, εξγαηνηερληηψλ, 
ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ θ.ι.π. 
Γ) Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηα έξγα κεραλεκάησλ δει. ηα 
κηζζψκαηα, ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε απηψλ, ε ιφγσ απφζβεπζεο 
επηβάξπλζε, ε επηζθεπή θαη ζπληήξεζε, νη εκεξαξγίεο απν νπνηαδήπνηε αηηία, ε 
παξαιαβή, ε κεηαθνξά επη ηφπνπ θαη επηζηξνθή ηνχησλ, νη άγνλεο κεηαθηλήζεηο 
ηνπο, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα θ.ι.π. 
Γ) Οη δαπάλεο παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο, κέρξη ηε ζέζε πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηα πιηθά γεληθά ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θ.ι.π. 
Δ) Οη δαπάλεο θαζπζηέξεζεο ιφγσ εξγνηαμηαθψλ γεληθά δπζρεξεηψλ, νη νπνίεο 
πξνέξρνληαη απν αγσγνχο θνηλήο σθέιεηαο ή παξεκβάζεηο ησλ νξγαληζκψλ ή 
εηαηξεηψλ θνηλήο σθέιεηαο ιφγσ ησλ πθηζηάκελσλ ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο θαη 
εκπνδίσλ ή δπζρεξεηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απν απηέο θαζψο θαη ιφγσ ηεο 
κεησκέλεο απφδνζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη εξγνηερληηψλ. 
ΠΡ) Οη δαπάλεο θαζπζηέξεζεο ιφγσ πξφζζεησλ εξγαζηψλ θαη ιφγσ 
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ κε παξεκπφδηζε ηεο νκαιήο 
θπθινθνξίαο πεδψλ, νρεκάησλ θαη άιισλ κέζσλ γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ θνηλνχ 
γεληθά. 



Ε) Οη δαπάλεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ πεδψλ, πξνζσξηλψλ 
γεθπξψζεσλ ζθακκάησλ κε πιάηνο κηθξφηεξν απν 4,00 κ. 
Ζ) Οη δαπάλεο μχιηλσλ θαη κεηαιιηθψλ πεξηθξαγκάησλ θηλεηψλ ή φρη, νη δαπάλεο 
κεηαθνξάο, πξνζέγγηζεο θαη απνκάθξπλζεο απηψλ θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ 
θαζεκεξηλή θάιπςε ζθακκάησλ κε ζηδεξά θχιια ιακαξηλψλ (φπνπ ηνχην απαηηείηαη) 
γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ θαζψο θαη μχιηλσλ 
θαηαζθεπψλ αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ ησλ νξπγκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 
θπθινθνξίαο. 
Θ) Οη δαπάλεο γηα ηηο αλαγθαίεο ηνκέο ή νπέο ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ θξεαηίσλ 
αγσγψλ ή ηερληθψλ έξγσλ, γηα ηηο ζπλδέζεηο ησλ αγσγψλ. 
Η) Οη δαπάλεο γηα εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο ή δνθηκέο φπνπ απηέο απαηηνχληαη 
ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ηεο πγγξαθήο 
Τπνρξεψζεσλ, ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ πξνεγνπκέλσλ ηεο 
δεκνπξαζίαο, εγθπθιίσλ θαη δηαηαγψλ. 
ΗΑ) Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηηο ραξάμεηο, παζζαιψζεηο, ρσξνζηαζκήζεηο, ιήςεηο 
δηαηνκψλ, εγθαηαζηάζεηο πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ 
έξγνπ, θαηακεηξήζεηο θαη επηκεηξήζεηο γεληθά, νξηδνληηνγξαθηθέο απεηθνλήζεηο ησλ 
αγσγψλ ζε πηλαθίδεο 1:500. 
ΗΒ) Οη δαπάλεο ελεκεξψζεσο θαη εμαζθαιίζεσο, κε ζήκαηα ζχκθσλα κε ηα 
ηζρχνληα θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο ηεο θπθινθνξίαο θαη ηνπ θνηλνχ, απν θάζε 
θίλδπλν κε ζήκαλζε ή πεξίθξαμε θάζε επηθίλδπλνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ 
αλαδφρνπ θαη νη δαπάλεο απνθνκηδήο απηψλ, φηαλ πιένλ δελ ρξεηάδνληαη. 
ΗΓ) Οη δαπάλεο ιήςεσο ζηνηρείσλ θαη ζπληάμεσο, κειεηψλ κηθξψλ ηερληθψλ έξγσλ 
θαηά ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 
ΗΓ) Οη δαπάλεο πξνεξγαζίαο επηθαλεηψλ γηα θάζε θχζεσο αζθαιηηθέο επηζηξψζεηο 
πάλσ ζε απηέο (παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο), φπσο π.ρ. πηθνχληζκα, ζθνχπηζκα, 
θαζαξηζκφο, απνκάθξπλζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη απν ηηο 
αλσηέξσ εξγαζίεο. 
ΗΔ) Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο, θνξηνεθθφξησζεο, ζέξκαλζεο θ.ι.π. ηεο 
αζθάιηνπ απν ηε ζέζε παξαγσγήο ζηε ζέζε ελζσκαηψζεσο. 
 
3. Σν πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη γηα θάζε είδνπο βάξε ή ππνρξεψζεηο ηνπ 
αλαδφρνπ θαζψο θαη γηα φθεινο απηνχ, δει. γηα ηηο δαπάλεο επηζηαζίαο, δαπάλεο 
ζεκάλζεσο εξγνηαμίσλ θαη γηα θάζε είδνπο θξαηήζεηο, θφξνπο, δαζκνχο, 
αζθάιηζηξα, ηφθνπο ησλ θεθαιαίσλ, ηηο θάζε είδνπο κεηαθηλήζεηο ηνπ 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ηηο πξφζζεηεο δαπάλεο ιφγσ δπζρεξεηψλ θαη εκπνδίσλ 
θάζε θχζεσο θαηά ηελ εθηέιεζε θ.ι.π. θαη γεληθά ηα επηζθαιή έμνδα ιφγσ θάζε 
είδνπο δπζρεξεηψλ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ή απξφβιεπησλ. Σν πνζνζηφ απηφ (28% ή 
18%) είλαη εληαίν γηα φιεο γεληθά ηηο εξγαζίεο θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ησλ έξγσλ 
θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο εθαξκνγήο ηνπ Σηκνινγίνπ απηνχ. 
 
4. Οη εθζθαθέο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
ζρέδηα ή απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αξκφδηα εγθεθξηκέλα ηαθηνπνηεηηθά ζρέδηα. Δλ 
πάζε πεξηπηψζεη, νη ζπκβαηηθέο δηαηνκέο ζθακκάησλ αγσγψλ θαζνξίδνληαη ζηα 
αληίζηνηρα ζρέδηα ζσιελσηψλ ή ρπηψλ αγσγψλ. 
 
5. Ωο ζπκβαηηθά πιάηε ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ ζα ιακβάλνληαη ζηα θαζνξηδφκελα 
απν ηελ ΠΣΠ Σα-50. 
 
6. Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ θαηα ηηο Κπξηαθέο, αξγίεο γεληθά θαη 
λπρηεξηλέο ψξεο πνπ ππνινγίδνληαη απν ηεο 20ήο ψξαο κέρξη ηεο 6εο ψξαο ηεο 
επνκέλεο, γηα λα ηεξεζνχλ νη ζπκβαηηθέο ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, ν αλάδνρνο ζα 



πιεξσζεί κε ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ. Γηα ηελ ζχληαμε λέσλ ηηκψλ 
κνλάδαο, σο ηηκέο εκεξνκηζζίσλ εξγαηνηερληηψλ, πιηθψλ, κηζζσκάησλ κεραλεκάησλ 
θ.ι.π. ζα ηζρχζνπλ απηέο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απν ηελ αξκφδηα Δηδηθή Δπηηξνπή 
Γηαθχκαλζεο Σηκψλ γηα ην εμάκελν πνπ ζα γίλεη ε δεκνπξαζία, καδί κε ην λφκηκν 
πνζνζηφ πξνζαχμεζεο γηα εηζθνξέο. 
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ΓΖΚΝΠ XΔΟΠΝΛΖΠΝ 

 ΓΗΜΟ: Υεξζνλήζνπ  
ΔΡΓΟ: Βειηίσζε πθηζηάκελσλ παηδηθψλ 
ραξψλ 
Πξνυπνινγηζκφο: 650.000,00 ΔΤΡΩ 
Υξεκαηνδφηεζε: Δζνδα 

 
 

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. 

 Ωο «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 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 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.Ω. 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 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 
Ωθειείαο [ΟΚΩ]),  

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.Ω.  



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.Ω. πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη 
ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ 
πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν 
θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ 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. 

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 Ωθειείαο, 
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. 

(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. 

  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. ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΡΟΝΞΝ ΔΞΗΚΔΡΟΖΠΖΠ ΡΩΛ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΡΝ 
ΞΑΟΝΛΡΝΠ ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ 
 

 

2.1.1 Η επηκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη είηε βάζεη ησλ ζρεδίσλ ησλ 
εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ είηε βάζεη κεηξήζεσλ θαη ησλ 
ζπληαζζφκελσλ βάζεη απηψλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη πηλάθσλ, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ έγγξαθσλ εληνιψλ ηεο Τπεξεζίαο θαη 
ησλ εθάζηνηε νξηδνκέλσλ αλνρψλ. 

2.1.2 Η Τπεξεζία δηθαηνχηαη λα ειέγμεη ην ζχλνιν ή κέξνο ηνπ Έξγνπ, 
θαηά ηελ θξίζε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ νξζφηεηα ησλ 
επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιεη ν Αλάδνρνο. Ο Αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη κε δηθή ηνπ δαπάλε λα δηαζέζεη ηνλ απαηηνχκελν 
εμνπιηζκφ θαη πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Τπεξεζίαο ζηελ 
δηεμαγσγή ηνπ ελ ιφγσ ειέγρνπ. 

2.1.3 Η πιεξσκή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη βάζεη ηεο πξαγκαηηθήο 
πνζφηεηαο θάζε εξγαζίαο, επηκεηξνχκελεο σο αλσηέξσ κε 
θαηάιιειε κνλάδα κέηξεζεο, επί ηελ ηηκή κνλάδαο ηεο εξγαζίαο, 
φπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην παξφλ Πεξηγξαθηθφ Σηκνιφγην. 

2.1.4 Δηδηθφηεξα γηα θάζε εξγαζία, ν ηξφπνο θαη ε κνλάδα επηκέηξεζεο, 
θαζψο θαη ν ηξφπνο πιεξσκήο θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο 
παξαγξάθνπο ησλ παξαθάησ ΔΙΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 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.   

 

    

 

2.2.1  ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ  
 
Καηάηαξη εδαθών υρ ππορ ηην εκζκατιμόηηηα 
 



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

 Ωο "γαίεο θαη εκίβξαρνο"ραξαθηεξίδνληαη ηα αξγηιηθά, αξγηινακκψδε ή 
ακκνραιηθψδε πιηθά, θαζψο θαη κίγκαηα απηψλ, νη κάξγεο, ηα κεηξίσο 
ηζηκελησκέλα (cemented) ακκνράιηθα, ν καιαθφο, θαηαθεξκαηηζκέλνο ή 
απνζαζξσκέλνο βξάρνο, θαη γεληθά ηα εδάθε πνπ κπνξνχλ λα 
εθζθαθζνχλ απνηειεζκαηηθά κε ζπλήζε εθζθαπηηθά κεραλήκαηα 
(εθζθαθείο ή πξνσζεηέο), ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 
εθξεθηηθψλ πιψλ ή θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

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

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

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑ  

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

Υειπολαβέρ 

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

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

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

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

Κλειδαπιέρ - διαηάξειρ αζθάλιζηρ 

- Κιεηδαξηέο (ρσλεπηέο ή εμσηεξηθέο) θαη θχιηλδξνη αζθαιείαο 

- Κχιηλδξνη θεληξηθνχ θιεηδψκαηνο  

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

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



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

Μησανιζμοί λειηοςπγίαρ και επαναθοπάρ θςπών 

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

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο φπσο παξαπάλσ αιιά κε απαηηήζεηο 
ππξαζθάιεηαο. 

- Μεραληζκφο επαλαθνξάο ζχξαο επηδαπέδηνο, κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε 

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

- Αλαζηνιείο (stoppers) 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - δαπέδνπ 

- Αλαζηνιείο ζχξαο - ηνίρνπ 

- Αλαζηνιείο θχιισλ εξκαξίνπ 

- Αλαζηνιείο ζπγθξάηεζεο εμψθπιισλ παξαζχξσλ 

- Πιάθεο ζηήξημεο, ξνδέηεο θηι 

- χξηεο νξηδφληηαο ή θαηαθφξπθεο ιεηηνπξγίαο 

- Μεραληζκνί ζθηαζκνχ (ξνινπεηάζκαηα, ζθίαζηξα) 

- Δηδηθφο Δμνπιηζκφο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ γηα ΑΜΔΑ 

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

- Δηδηθνί κεραληζκνί απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο θνπθσκάησλ θάζε ηχπνπ 

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

Η πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ θηγθαιεξίαο, ζα γίλεη απνινγηζηηθά, θαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνχ πξνβιέπνληαη απφ ηηο θείκελεο "πεξί 
Γεκνζίσλ Δξγσλ"δηαηάμεηο, εθηφο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα νηθεία 
άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ε δε ηνπνζέηεζε πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή 
ηνπ θάζε είδνπο θνπθψκαηνο. 

 

2.2.3. ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΙ  

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

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

Οη πνζφηεηεο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, φπσο απηέο 
επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη έγηλαλ απνδεθηέο απφ ηελ 



Τπεξεζία, ζα πιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν γηα ηα 
δηάθνξα είδε ρξσκαηηζκψλ.  

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

Οη ηηκέο κνλάδνο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ρξσκαηηζκψλ ηνπ παξφληνο 
ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθή ρξσκαηηδφκελε επηθάλεηα θαη ζε 
χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 5,0 m. Οη ηηκέο γηα ρξσκαηηζκνχο πνπ 
εθηεινχληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν, θαζνξίδνληαη ζε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 
παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή φηαλ δελ πιεξψλεηαη 
ηδηαηηέξσο ε δαπάλε ησλ ηθξησκάησλ.  

ε φιεο ηηο ηηκέο εξγαζηψλ ρξσκαηηζκψλ πεξηιακβάλνληαη νη αλακίμεηο ησλ 
ρξσκάησλ, νη δνθηκαζηηθέο βαθέο γηα έγθξηζε ησλ ρξσκάησλ απφ ηελ 
Δπίβιεςε, ηα θηλεηά ηθξηψκαηα ηα νπνία ζα θαηαζθεπάδνληαη ζχκθσλα κε 
ηα θαζνξηδφκελα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πεξί αζθαιείαο ηνπ 
αζρνινχκελνπ ζηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαη ε 
εξγαζία αθαηξέζεσο θαη επαλαηνπνζεηήζεσο ζηνηρείσλ (π.ρ. ζηνηρείσλ 
θνπθσκάησλ θιπ) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη ή επηβάιιεηαη. 

Όηαλ πξφθεηαη γηα θνπθψκαηα θαη θηγθιηδψκαηα ηα νπνία ρξσκαηίδνληαη εμ 
νινθιήξνπ, ε επηκεηξνχκελε επηθάλεηα ησλ ρξσκαηηζκψλ ππνινγίδεηαη σο 
ην γηλφκελν ηεο απιήο ζπκβαηηθήο επηθάλεηαο θαηαζθεπαδφκελνπ 
θνπθψκαηνο (βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ ηεηξάμπινπ ή ηξίμπινπ) 
ή ηεο θαηαιακβαλφκελεο απφ κεηαιιηθή ζχξα ή θηγθιίδσκα πιήξνπο, απιήο 
επηθάλεηαο, επί ζπκβαηηθφ ζπληειεζηή ν νπνίνο νξίδεηαη παξαθάησ: 

 

α/α Δίδος Πσνηελεζηής 

1. Θχξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο πιήξεηο ή κε 
παινπίλαθεο νη νπνίνη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην 50% ηνπ 

χςνπο θάζζαο ζχξαο. 
α) κε θάζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 
 

 
2,30 

2,70 

3,00 

2. Ταιφζπξεο ηακπιαδσηέο ή πξεζζαξηζηέο 

κε παινπίλαθεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 50% 

ηνπ χςνπο θάζζαο ζχξαο. 
α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 

β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 
γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ ηνίρνπ 

 

 

 
1,90 

2,30 
2,60 

3. Ταινζηάζηα: 

α) κε θάζζα θαδξφλη (ή 1/4 πιίλζνπ) 
β) κε θάζζα επί δξνκηθνχ ηνίρνπ 

γ) κε θάζζα επί κπαηηθνχ 

δ) παξαζχξσλ ξνιιψλ 
ε) ζηδεξέληα 

 

1,00 
1,40 

1,80 

1,60 
1,00 

4. Παξάζπξα κε εμψθπιια νηνπδήπνηε ηχπνπ (ρσξηθνχ, 

γαιιηθνχ, γεξκαληθνχ) πιελ ξνιιψλ 

 

3,70 

5. Ρνιιά μχιηλα, πιαίζην θαη πήρεηο βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ 

δηαζηάζεσλ ζηδεξνχ πιαηζίνπ 

 

2,60 

6. ηδεξέληεο ζχξεο: 
α) κε κίαλ πιήξε επέλδπζε κε ιακαξίλα 

β) κε επέλδπζε κε ιακαξίλα θαη ζηηο δχν πιεπξέο 

γ) ρσξίο επέλδχζε κε ιακαξίλα (ή κφλνλ κε πνδηά) 

 
2,80 

2,00 

1,00 



δ) κε θηλεηά παινζηάζία, θαηά ηα ινηπά σο γ 1,60 

7. Πξνπεηάζκαηα ζηδεξά: 

α) ξνιιά απφ ραιπβδνιακαξίλα 
β) ξνιιά απφ ζηδεξφπιεγκα 

γ) πηπζζφκελα (θπζαξκφληθαο) 

 

2,50 
1,00 

1,60 

8. Κηγθιηδψκαηα μχιηλα ή ζηδεξά: 
α) απινχ ή ζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

β) πνιπζπλζέηνπ ζρεδίνπ 

 
1,00 

1,50 

9. Θεξκαληηθά ζψκαηα: 
Πξαγκαηηθή ρξσκαηηδνκέλε επηθάλεηα βάζεη ησλ Πηλάθσλ 

ζπληειεζηψλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο ησλ 
ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ 

 

 



2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Σα 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. 

2. 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. 

3. Ο Μειεηεηήο αθνχ επηιέμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καξκάξνπ 
πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζην έξγν (ι.ρ. ρξψκα, πθή, ζθιεξφηεηα, 
δηαζεζηκφηεηα ζηελ 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. 

4. 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. 

ΚΑΙΑΘΑ: 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 

 
ΠΘΙΖΟΑ: 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 

 

ΔΜΑΗΟΔΡΗΘΩΠ ΠΘΙΖΟΑ: κέηξηαο θζνξάο θαη δχζθνιεο θαηεξγαζίαο  

1 Ισαλλίλσλ Ρνδφρξνπλ 

2 Υίνπ Σεθξφ 

3 Υίνπ Κίηξηλν 

4 Σήλνπ Πξάζηλν 

5 Ρφδνπ Μπεδ 

6 Αγίνπ Πέηξνπ Μαχξν 

7 Βπηίλαο Μαχξν 

8 Μάλεο Δξπζξφ 

9 Ναππιίνπ Δξπζξφ 

10 Ναππιίνπ Κίηξηλν 

11 Μπηηιήλεο Δξπζξφ πνιχρξσκν 

12 Σξίπνιεο Γθξη κε ιεπθέο θέηεο 

13 αιακίλαο Γθξη ή πνιχρξσκν 

14 Αξάρσβαο θαθέ 

 

5. ε φιεο ηηο ηηκέο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε 
ζηίιβσζε απηψλ (λεξφινπζηξν) 

6. Σν θνλίακα δφκεζεο ησλ καξκαξνζηξψζεσλ, θαηαζθεπάδεηαη 
κε ιεπθφ ηζηκέλην. 

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΤΗ ΣΟΙΥΧΝ ΚΑΙ ΦΕΤΔΟΡΟΦΧΝ. 

 

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. 



ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΛΝΚΝΠ ΖΟΑΘΙΔΗΝ 
ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ 
_______________ 

ΓΖΚΝΠ XΔΟΠΝΛΖΠΝ 

 ΓΗΜΟ: Υεξζνλήζνπ  
ΔΡΓΟ: Βειηίσζε πθηζηάκελσλ παηδηθψλ 
ραξψλ 
Πξνυπνινγηζκφο: 650.000,00 ΔΤΡΩ 
Υξεκαηνδφηεζε: Δζνδα 

 
 

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. 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 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.  

1.2 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. 

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

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 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. 

1.4 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. 

1.5 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. 

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



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.  

1.8 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.) 

1.9 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 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. 

1.10 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  

1.11 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.Ω. 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.). 

1.12 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. 

1.13 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 
αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ 
δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ ράξαμε ησλ 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 
Ωθειείαο [ΟΚΩ]),  

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. 

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

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.Ω.  



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. 

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

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. 

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

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. 

1.22 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. 

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. 

1.24 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. 



1.25 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. 

1.26 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο 
αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, 
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. 

1.27 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. 

(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. 

  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. 
  

 

              



 

ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 

Αρθρο: 20.02 (ζρ.5ρικ) Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-2112 
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ 
ρψξσλ 
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ 
δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-
03-00-00 "Γεληθέο εθζθαθέο θηηξηαθψλ έξγσλ", ειαρίζηεο πιεπξάο θάηνςεο άλσ ησλ 
3,00 m θαη ζπγρξφλσο νιηθήο επηθαλείαο θάηνςεο κεγαιπηέξαο ησλ 12,00 m2, ζε βάζνο 
κέρξη 2,00 m απφ ηελ πξνζπειάζηκε απφ ηξνρνθφξα ζηάζκε ηνπ εθζθαπηνκέλνπ 
ρψξνπ, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί 
είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα, ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο 
αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ θαη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε κέζε 
απφζηαζε έσο 30 m. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
δηα κέζσ νδνχ θαιήο βαηφηεηαο, εθηφο πφιεσο γηα απφζηαζε 5,00 ρικ. (Αλάιπζε ηηκήο:  
2,80+0,19*5,00=3,75 (ηξία Δπξψ θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηά)) 
Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Κπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο 

ΕΥΡΩ:  3,75 (ηξία Δπξψ θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 20.02 (ζρ.10ρικ) Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-2112 
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ 
ρψξσλ 
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ 
δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-
03-00-00 "Γεληθέο εθζθαθέο θηηξηαθψλ έξγσλ", ειαρίζηεο πιεπξάο θάηνςεο άλσ ησλ 
3,00 m θαη ζπγρξφλσο νιηθήο επηθαλείαο θάηνςεο κεγαιπηέξαο ησλ 12,00 m2, ζε βάζνο 
κέρξη 2,00 m απφ ηελ πξνζπειάζηκε απφ ηξνρνθφξα ζηάζκε ηνπ εθζθαπηνκέλνπ 
ρψξνπ, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί 
είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα, ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο 
αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ θαη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε κέζε 
απφζηαζε έσο 30 m. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
δηα κέζσ νδνχ θαιήο βαηφηεηαο, εθηφο πφιεσο γηα απφζηαζε 10,00 ρικ. (Αλάιπζε 
ηηκήο:  2,80+0,19*10,00=4,70 (ηέζζεξα Δπξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά)) 
Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Κπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο 

ΕΥΡΩ:  4,70 (ηέζζεξα Δπξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 20.02 (ζρ.12ρικ) Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-2112 
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ 
ρψξσλ 
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ 
δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-
03-00-00 "Γεληθέο εθζθαθέο θηηξηαθψλ έξγσλ", ειαρίζηεο πιεπξάο θάηνςεο άλσ ησλ 



3,00 m θαη ζπγρξφλσο νιηθήο επηθαλείαο θάηνςεο κεγαιπηέξαο ησλ 12,00 m2, ζε βάζνο 
κέρξη 2,00 m απφ ηελ πξνζπειάζηκε απφ ηξνρνθφξα ζηάζκε ηνπ εθζθαπηνκέλνπ 
ρψξνπ, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί 
είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα, ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο 
αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ θαη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε κέζε 
απφζηαζε έσο 30 m. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
δηα κέζσ νδνχ θαιήο βαηφηεηαο, εθηφο πφιεσο γηα απφζηαζε 12,00 ρικ. (Αλάιπζε 
ηηκήο:  2,80+0,19*12,00=5,08 (ηξία Δπξψ θαη εμήληα ιεπηά)) 
Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Κπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο 

ΕΥΡΩ:  5,08 (πέληε Δπξψ θαη νθηψ ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 20.02 (ζρ.19ρικ) Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-2112 
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ 
ρψξσλ 
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ 
δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-
03-00-00 "Γεληθέο εθζθαθέο θηηξηαθψλ έξγσλ", ειαρίζηεο πιεπξάο θάηνςεο άλσ ησλ 
3,00 m θαη ζπγρξφλσο νιηθήο επηθαλείαο θάηνςεο κεγαιπηέξαο ησλ 12,00 m2, ζε βάζνο 
κέρξη 2,00 m απφ ηελ πξνζπειάζηκε απφ ηξνρνθφξα ζηάζκε ηνπ εθζθαπηνκέλνπ 
ρψξνπ, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί 
είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα, ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο 
αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ θαη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε κέζε 
απφζηαζε έσο 30 m. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
δηα κέζσ νδνχ θαιήο βαηφηεηαο, εθηφο πφιεσο γηα απφζηαζε 19,00 ρικ. (Αλάιπζε 
ηηκήο:  2,80+0,19*19,00=6,41 (έμη Δπξψ θαη ζαξάληα έλα ιεπηά)) 
Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Κπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο 

ΕΥΡΩ:  6,41 (έμη Δπξψ θαη ζαξάληα έλα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 20.02 (ζρ.26ρικ) Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-2112 
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ 
ρψξσλ 
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ 
δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-
03-00-00 "Γεληθέο εθζθαθέο θηηξηαθψλ έξγσλ", ειαρίζηεο πιεπξάο θάηνςεο άλσ ησλ 
3,00 m θαη ζπγρξφλσο νιηθήο επηθαλείαο θάηνςεο κεγαιπηέξαο ησλ 12,00 m2, ζε βάζνο 
κέρξη 2,00 m απφ ηελ πξνζπειάζηκε απφ ηξνρνθφξα ζηάζκε ηνπ εθζθαπηνκέλνπ 
ρψξνπ, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί 
είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ ή πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα, ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο ζπνξαδηθέο 
αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ θαη ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε κέζε 
απφζηαζε έσο 30 m. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
δηα κέζσ νδνχ θαιήο βαηφηεηαο, εθηφο πφιεσο γηα απφζηαζε 26,00 ρικ. (Αλάιπζε 



ηηκήο:  2,80+0,19*26,00=7,74 (επηά Δπξψ θαη εβδνκήληα ηέζζεξα ιεπηά)) 
Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Κπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο 

ΕΥΡΩ:  7,74 (επηά Δπξψ θαη εβδνκήληα ηέζζεξα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 20.05.01(ζρ. 10ρικ) Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-2124 
Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ ζε εδάθε γαηψδε-
εκηβξαρψδε. 
Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, πιάηνπο βάζεσο έσο 3,00 
m ή κεγαιπηέξνπ ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο βάζεσο έσο 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 
2,00 m απφ ην ρακειφηεξν ρείινο ηεο δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο 
βάζνπο έσο 0,30m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή 
ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, ηελ 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα θαη ηελ ηπρφλ αλαγθαία ζπνξαδηθή αληηζηήξημε 
ησλ παξεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο 
ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ" 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά δηα κέζσ 
νδνχ θαιήο βαηφηεηαο, εθηφο πφιεσο γηα απφζηαζε 10,00 ρικ).   
Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή.  
ε εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε. 
Αλάιπζε ηηκήο: 4,50+0,19*10,00=6,40 (έμη Δπξψ θαη ζαξάληα ιεπηά) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Κπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο. 

ΕΥΡΩ:  6,40 (έμη Δπξψ θαη ζαξάληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 20.05.01(ζρ.26ρικ) Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-2124 
Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ ζε εδάθε γαηψδε-
εκηβξαρψδε. 
Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, πιάηνπο βάζεσο έσο 3,00 
m ή κεγαιπηέξνπ ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο βάζεσο έσο 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 
2,00 m απφ ην ρακειφηεξν ρείινο ηεο δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο 
βάζνπο έσο 0,30m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή 
ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, ηελ 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα θαη ηελ ηπρφλ αλαγθαία ζπνξαδηθή αληηζηήξημε 
ησλ παξεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο 
ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ" 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά δηα κέζσ 
νδνχ θαιήο βαηφηεηαο, εθηφο πφιεσο γηα απφζηαζε 26,00 ρικ).   
Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή.  
ε εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε. 
Αλάιπζε ηηκήο: 4,50+0,19*26,00=9,44 (ελλέα Δπξψ θαη ζαξάληα ηέζζεξα ιεπηά)) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Κπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο. 

ΕΥΡΩ:  9,44 (ελλέα Δπξψ θαη ζαξάληα ηέζζεξα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 20.10 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-2162 
Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ 
Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ δηακνξθσκέλσλ 
ρψξσλ ή ηκεκάησλ απηψλ, ζε κέζε απφζηαζε απφ ηελ ζέζε εμαγσγήο ησλ άλσ 
πξνηφλησλ έσο 10,00 m, κε ηελ έθξηςε, δηάζηξσζε θαηά ζηξψζεηο έσο 30 cm, δηαβξνρή 



θαη ζπκπχθλσζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-02-00 "Δπαλεπηρψζεηο 
ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ". 
ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ πξνέιεπζεο δαλεηνζαιάκνπ, εθαξκφδεηαη ν 
αζηεξίζθνο [*], ν νπνίνο ζε αληίζεηε πεξίπησζε κεδελίδεηαη. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ.  
(* Ζ ΚΑΘΑΡΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΔΝ ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΣΗ ΣΗΜΔ.) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Κπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ. 

ΕΥΡΩ:  4,50 (ηέζζεξα Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 20.20 (ζρ.11ρικ) Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-2162 
Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ 
Καηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ ζξαπζηά πιηθά πξνειέπζεσο ιαηνκείνπ (αδξαλή 
νδνζηξσζίαο, ιηζνζπληξίκαηα, ζθχξα θιπ). Πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά 
ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο εληφο ηεο θάηνςεο ηνπ θηηξίνπ κε 
ή ρσξίο κεραληθά κέζα, ε δηάζηξσζε ζε πάρε έσο 30 cm, ε δηαβξνρή θαη ε 
ζπκπχθλσζε κε νδνζηξσηήξεο θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ή δνλεηηθέο πιάθεο. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ, κε ηελ κεηαθνξά ηνπ ζξαπζηνχ 
πιηθνχ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά δηα κέζσ νδνχ 
θαιήο βαηφηεηαο, εθηφο πφιεσο γηα απφζηαζε 11,00 ρικ).   
 
Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ επίρσζε.  
Αλάιπζε ηηκήο: 15,70+0,19*11,00=17,79 (δεθαεπηά Δπξψ θαη εβδνκήληα ελλέα ιεπηά) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ 

ΕΥΡΩ:  17,79 (δεθαεπηά Δπξψ θαη εβδνκήληα ελλέα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 20.20 (ζρ.15ρικ) Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-2162 
Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ 
Καηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ ζξαπζηά πιηθά πξνειέπζεσο ιαηνκείνπ (αδξαλή 
νδνζηξσζίαο, ιηζνζπληξίκαηα, ζθχξα θιπ). Πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά 
ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο εληφο ηεο θάηνςεο ηνπ θηηξίνπ κε 
ή ρσξίο κεραληθά κέζα, ε δηάζηξσζε ζε πάρε έσο 30 cm, ε δηαβξνρή θαη ε 
ζπκπχθλσζε κε νδνζηξσηήξεο θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ή δνλεηηθέο πιάθεο. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ, κε ηελ κεηαθνξά ηνπ ζξαπζηνχ 
πιηθνχ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε (ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά δηα κέζσ νδνχ 
θαιήο βαηφηεηαο, εθηφο πφιεσο γηα απφζηαζε 15,00 ρικ).   
 
Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ επίρσζε.  
Αλάιπζε ηηκήο: 15,70+0,19*15,00=18,55 (δεθαέμη επξψ θαη ζαξάληα έμη ιεπηά) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ 

ΕΥΡΩ:  18,55 (δεθανθηψ Δπξψ θαη πελήληα πέληε ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 22.10.01(ζρ.7ρικ) Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-2226 
Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα. Με ρξήζε ζπλήζνπο 
θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 
Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα φισλ ησλ 
θαηεγνξηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ 
ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ. 
πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη 



εξγαιείσλ, ησλ ηθξησκάησλ  θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ, ε ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ, ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο 
ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ   15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο 
ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα". 
-Δθαξκνγή ζπλήζσλ ηερληθψλ θαζαίξεζεο κε ρξήζε πδξαπιηθήο ζθχξαο ζε ζπλδπαζκφ 
ή κε κε πηζηνιέηα πεπηεζκέλνπ αέξα θαη ζπλαθή εμνπιηζκφ. 
(ΟΗ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΘΔΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΩΝ 
ΔΡΓΑΗΩΝ ΜΔΥΡΗ ΣΗ ΘΔΔΗ ΦΟΡΣΩΖ ΠΡΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ, 
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΑΝΖΓΜΔΝΔ ΣΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΣΗΜΔ ΜΟΝΑΓΟ). 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο 
(ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά δηα κέζσ νδνχ θαιήο βαηφηεηαο, εθηφο πφιεσο γηα 
απφζηαζε 7,00 ρικ).  
Αλάιπζε ηηκήο:  28,00+0,19*7,00=29,33 (είθνζη ελλέα Δπξψ θαη ηξηάληα ηξία ιεπηά) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο 

ΕΥΡΩ:  29,33 (είθνζη ελλέα Δπξψ θαη ηξηάληα ηξία ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 22.10.01(ζρ.20ρικ) Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-2226 
Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα. Με ρξήζε ζπλήζνπο 
θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 
Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα φισλ ησλ 
θαηεγνξηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ 
ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ. 
πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη 
εξγαιείσλ, ησλ ηθξησκάησλ  θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ, ε ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ, ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο 
ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ   15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο 
ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα". 
-Δθαξκνγή ζπλήζσλ ηερληθψλ θαζαίξεζεο κε ρξήζε πδξαπιηθήο ζθχξαο ζε ζπλδπαζκφ 
ή κε κε πηζηνιέηα πεπηεζκέλνπ αέξα θαη ζπλαθή εμνπιηζκφ. 
(ΟΗ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΘΔΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΩΝ 
ΔΡΓΑΗΩΝ ΜΔΥΡΗ ΣΗ ΘΔΔΗ ΦΟΡΣΩΖ ΠΡΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ, 
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΑΝΖΓΜΔΝΔ ΣΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΣΗΜΔ ΜΟΝΑΓΟ). 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο 
(ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά δηα κέζσ νδνχ θαιήο βαηφηεηαο, εθηφο πφιεσο γηα 
απφζηαζε 20,00 ρικ).  
Αλάιπζε ηηκήο:  28,00+0,19*20,00=31,80 (ηξηαληα έλα Δπξψ θαη νγδφληα επηά ιεπηά) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο 

ΕΥΡΩ:  31,80 (ηξηάληα έλα Δπξψ θαη νγδφληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 22.10.01(ζρ.23ρικ) Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-2226 
Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα. Με ρξήζε ζπλήζνπο 
θξνπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 
Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα φισλ ησλ 
θαηεγνξηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ 
ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ. 
πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη 
εξγαιείσλ, ησλ ηθξησκάησλ  θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ, ε ζπζζψξεπζε ησλ 
πξντφλησλ, ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο 
ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ   15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο 



ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα". 
-Δθαξκνγή ζπλήζσλ ηερληθψλ θαζαίξεζεο κε ρξήζε πδξαπιηθήο ζθχξαο ζε ζπλδπαζκφ 
ή κε κε πηζηνιέηα πεπηεζκέλνπ αέξα θαη ζπλαθή εμνπιηζκφ. 
(ΟΗ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΣΑΞΗΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΘΔΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΩΝ 
ΔΡΓΑΗΩΝ ΜΔΥΡΗ ΣΗ ΘΔΔΗ ΦΟΡΣΩΖ ΠΡΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ, 
ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΑΝΖΓΜΔΝΔ ΣΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΣΗΜΔ ΜΟΝΑΓΟ). 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο 
(ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά δηα κέζσ νδνχ θαιήο βαηφηεηαο, εθηφο πφιεσο γηα 
απφζηαζε 23,00 ρικ).  
Αλάιπζε ηηκήο:  28,00+0,19*23,00=32,37 (ηξηαληα δχν Δπξψ θαη ηξηάληα επηά ιεπηά) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο 

ΕΥΡΩ:  32,37 (ηξηάληα δχν Δπξψ θαη ηξηάληα επηά ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 22.20.01 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-2236 
Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο. Υσξίο λα 
θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ. 
Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο 
(ηζηκέληνπ, καξκάξνπ, ηχπνπ Μάιηαο, πνξζειάλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ, ζρηζηνιίζνπ, 
θιπ), κε ην θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην εδάθνο, κε ηελ 
ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε.  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ. 
(ΑΠΟΕΖΜΗΩΝΟΝΣΑΗ ΟΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΘΑΗΡΔΔΩΝ ΟΣΑΝ ΓΗΝΟΝΣΑΗ 
ΜΔΜΟΝΩΜΔΝΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΔΗΣΑΗ ΣΟ ΣΟΗΥΔΗΟ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΤΝΖΘΩ 
ΔΠΗΚΑΛΤΠΣΟΤΝ (ΣΟΗΥΟ, ΠΛΑΚΑ, ΤΠΟΣΤΛΩΜΑ, ΟΡΟΦΖ, ΓΑΠΔΓΟ ΚΛΠ)). 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΕΥΡΩ:  7,90 (επηά Δπξψ θαη ελελήληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 22.15.02 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-2226 
Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Με ρξήζε θξνπζηηθνχ 
εμνπιηζκνχ κεησκέλεο απφδνζεο. 
Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα φισλ ησλ 
θαηεγνξηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ 
ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ. 
πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη 
εξγαιείσλ, ησλ κέζσλ θνπήο ηνπ νπιηζκνχ (κε ηα ζρεηηθά αλαιψζηκα), ησλ ηθξησκάησλ 
θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ν ηεκαρηζκφο ησλ 
επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 "Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα". 
-Καζαηξέζεηο ηκεκάησλ πιαθψλ, ηνηρσκάησλ, πξνβφισλ θιπ ή δηαλνίμεηο νπψλ ζε απηά 
κε ρξήζε ειαθξνχ δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ (αεξφζθπξεο δηαθφξσλ κεγεζψλ ή/θαη 
βελδηλνθίλεηα ή ειεθηξηθά θξνπζηηθά θαη δηαηξεηηθά εξγαιεία). 
Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη κφλνλ φηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο θαζαίξεζε 
ζηνηρείνπ θαζηζηνχλ αλέθηθηε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ    22.15.01, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απηφ ηεθκεξηψλεηαη ζηελ Μειέηε ηνπ Δξγνπ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο 

ΕΥΡΩ:  170,00 (εθαηφ εβδνκήληα) 
 



 

Αρθρο: Α-02.1* Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΓΟ-1123Α 
Απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε 
ηζηκέλην εληφο ηνπ νξίνπ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ     
 
Απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε 
ζπκπχθλσζε ή κε ηζηκέλην, εληφο ηνπ νξίνπ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ, κε ρξήζε  
πξνσζεηή γαηψλ, θνξησηή ή εθζθαθέα, κε ηελ θφξησζε επί απηνθηλήηνπ θαη ηελ 
κεηαθνξά πξνο αλαθχθισζε ή νξηζηηθή απφζεζε ζε ρψξνπο θαζνξηδφκελνπο απφ ηνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ θαη ηελ λεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξντφληα ησλ απνμειψζεσλ απηψλ είλαη αθαηάιιεια γηα ηελ 
θαηαζθεπή επηρσκάησλ, ελψ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο επηβάιιεηαη ε 
αλαθχθισζή ηνπο. 
Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 
*πκπεξηιακβάλεηαη ε θαζαξή κεηαθνξά δηά κέζσ νδνχ νδφ θαιήο βαηφηεηαο εθηφο 
πφιεσο ζε απφζηαζε 7km. 
Tηκή εθαξκνγήο 1,60+0,19x7=2,93€ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3 

ΕΥΡΩ:  2,93 (δχν Δπξψ θαη ελελήληα ηξία ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 22.65.01 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-2275  
Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ. Γηα μχιηλα θηγθιηδψκαηα. 
Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ, νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ θαη δηαζηάζεσλ, κε ηελ 
ζπζζψξεπζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε θαη απνζήθεπζε 
ησλ ρξεζίκσλ πιηθψλ. 
Γηα μχιηλα θηγθιηδψκαηα  
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) μπιείαο 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: θπβηθφ κέηξν (m3) μπιείαο 

ΕΥΡΩ:  56,00 (πελήληα έμη ) 
 

 

Αρθρο: 22.65.02 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-2275 
Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ.Γηα κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα. 
Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ, νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ θαη δηαζηάζεσλ, κε ηελ 
ζπζζψξεπζε ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πξνο θφξησζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε θαη απνζήθεπζε 
ησλ ρξεζίκσλ πιηθψλ. 
Γηα κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα  
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) απνμεισζέλησλ ζηνηρείσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ρηιηφγξακκν (kg) απνμεισζέλησλ ζηνηρείσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 

ΕΥΡΩ:  0,35 (ηξηάληα πέληε ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: Σ 6.1 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΠΡ-5551 
Βνηάληζκα ρψξνπ θπηψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ. Βνηάληζκα κε ηα ρέξηα. 
Δθξίδσζε κε ηζάπα ησλ δηδαλίσλ κεηαμχ ησλ θπηψλ ή ζε επηθάλεηεο πνπ δελ έρνπλ 
θπηεπηεί,  απνκάθξπλζε απφ ηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πξνέθπςαλ θαη 
απφξξηςή ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ νη αξκφδηεο 
Αξρέο. Πεξηιακβάλνληαη φιεο απαηηνχκελεο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 



ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε 
ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-06-00. 
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:  ζηξέκκα (ζηξ) 

ΕΥΡΩ:  90,00 (ελελήληα ) 
 

 

Αρθρο: Σ 6.3.2 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΠΡ-5371 
Βνηάληζκα κε βελδηλνθίλεην ρνξηνθνπηηθφ κεράλεκα πεδνχ ρεηξηζηή. Βνηάληζκα κε 
βελδηλνθίλεην ρνξηνθνπηηθφ κεράλεκα πεδνχ ρεηξηζηή ζε άιζε, πάξθα, πιαηείεο θαη 
ειεχζεξνπο ρψξνπο. 
Βνηάληζκα θπηψλ κε ρξήζε βελδηλνθίλεηνπ ρνξηνθνπηηθνχ πεδνχ ρεηξηζηή, ζχκθσλα κε 
ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-06-00. Πεξηιακβάλεηαη ε θνπή ησλ δηδαλίσλ 
ζην ρψξν κεηαμχ ησλ θπηψλ ή ζε επηθάλεηεο πνπ δελ έρνπλ θπηεπηεί, ε απνκάθξπλζε 
απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ φισλ ησλ πιηθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην βνηάληζκα θαη ε 
απφξξηςή ηνπο ζε ρψξνπο πνπ επηηξέπεηαη, ε ζήκαλζε θαη ε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο.   
Βνηάληζκα κε βελδηλνθίλεην ρνξηνθνπηηθφ κεράλεκα πεδνχ ρεηξηζηή ζε άιζε, πάξθα, 
πιαηείεο θαη ειεχζεξνπο ρψξνπο. 
Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:  ζηξέκκα (ζηξ) 

ΕΥΡΩ:  30,00 (ηξηάληα ) 
 

 

Αρθρο: 20.30 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-2171 
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθψλ κε κεραληθά κέζα 
Φνξηνεθθφξησζε κε κεραληθά κέζα επί απηνθηλήηνπ πξνο κεηαθνξά πάζεο θχζεσο 
πξντφλησλ εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, κε ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Κπβηθφ κέηξν (m3) ζε φγθν νξχγκαηνο 

ΕΥΡΩ:  0,90 (ελελήληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 10.07.01  Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-1136 
Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηα κέζνπ νδψλ θαιήο βαηφηεηαο.  
Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο δηα κέζνπ 
νδψλ θαιήο βαηφηεηαο. 
Δπί νδνχ επηηξέπνπζαο ηαρχηεηα άλσ ησλ 40 km/h. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Σνλλνρηιηφκεηξν (ton.km) 

ΕΥΡΩ:  0,35 (ηξηάληα πέληε ιεπηά) 
 

Αρθρο: ΑΣΖΔ_9302_ΥΔΣ Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ_10 
Δθζθαθή γηα ηελ θαηαζθεπή ιάθνπ βάζεσο ζεκειηψζεσο ηζηκεληνηζηνχ ε ζηδεξνηζηνχ ή 
ηνπνζέηεζεο πιάθαο γείσζεο, ζε έδαθνο εκηβξαρψδεο, νπνηνλδήπνηε δηαζηάζεσλ πνπ 
ζα γίλεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρσξίο ηελ ρξεζηκνπνίεζε εθξεθηηθψλ θαη κε ηελ 
ππνζηήξημε ησλ πξαλψλ, κφξθσζε ππζκέλα, ηελ κεηαθνξά ησλ πξνηφλησλ εθζθαθήο 
θαη ηελ απφξξηςή ηνπο ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη απν ηελ Αζηπλνκία ή ηελ 
επαλεπίρσζε ηνπ ζθάκαηνο. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3 

ΕΥΡΩ:  55,09 (πελήληα πέληε Δπξψ θαη ελλέα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 03.10.02.01_Υ_10KM Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΓΡ-6081.1 



Εθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο-Με πιάηνο 
ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ 
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε-Γηα βάζνο 
νξύγκαηνο έσο 4,00 m 
Εθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθώλ ηπρόλ ππαξρνπζώλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εύξνο θαηάιεςεο νδηθνύ άμνλα ππό θπθινθνξία, κε  
νπνηνλδήπνηε ηξόπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξώ ή 
κε ππόγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνύζα ή ππνβηβαδόκελε κε άληιεζε), ζύκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΕΣΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ’’. 
Η θνπή ησλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ ή ησλ ππαξρνπζώλ ζηξώζεσλ από ζθπξόδεκα ζα 
γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αζθαιηνθόθηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή 
κνλάδαο ηνπ άξζξνπ. 
Η ρξήζε αληιηώλ δελ πιεξώλεηαη ηδηαίηεξα, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, όζν 
θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ εληόο ηνπ νξύγκαηνο θαη κέρξη ηεο 
απνπεξάησζεο απηώλ, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ ηνπ νξύγκαηνο (αλ  
απαηηνύληαη), ε κόξθσζε ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξύγκαηνο ζηηο 
απαηηνύκελεο δηαηνκέο ζε ηξόπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηύπσλ γηα ηε δηάζηξσζε 
ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξόπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζώο θαη 
ηα ηπρόλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο 
πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδόληηεο ή θαηαθόξπθεο). 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνύληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ 
ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνύ κήθνπο νξύγκαηνο. Οη εηδηθέο 
αληηζηεξίμεηο επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα, ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, 
ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηε κειέηε. 
Oη εθζθαθέο επηκεηξώληαη αλά δώλε βάζνπο (έσο 4,00 m, από 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) 
θαη γηα θάζε δώλε εθαξκόδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξόλ άξζξν, αλαιόγσο ηνπ 
πιάηνπο ηνπ νξύγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντόλησλ. 
Επηζεκαίλεηαη όηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ από άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ζην εύξνο 
ηνπ νξύγκαηνο επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) νξύγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη από ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ 
νξύγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ. 
Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί 
απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 
απόζηαζε.Γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m 
Αλάιπζε ηηκήο: 7,5+0,19*10=9,4 ΕΤΡΩ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: θπβηθφ κέηξν 

ΕΥΡΩ:  9,40 (ελλέα Δπξψ θαη ζαξάληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 03.10.02.01_Υ_12KM Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΓΡ-6081.1 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο-Με πιάηνο 
ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ 
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε-Γηα βάζνο 
νξχγκαηνο έσο 4,00 m 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε 



θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  
νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή 
κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 ‘’Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ’’. Η θνπή 

ησλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ ή ησλ ππαξρνπζώλ ζηξώζεσλ από ζθπξόδεκα ζα γίλεηαη 
ππνρξεσηηθά κε αζθαιηνθόθηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή 
κνλάδαο ηνπ άξζξνπ. 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν 
θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο 
απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  
απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο 
απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε 
ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη 
ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο 
πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).  Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη 
αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, αλά 
20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.Oη 
εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη 
γηα θάζε δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ 
πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ.Δπηζεκαίλεηαη φηη νη 
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν 
(m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, 
αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθψλ.Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε.Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m 
Αλάιπζε ηηκήο: 7,5+0,19*12=9,78 ΔΤΡΩ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: θπβηθφ κέηξν 

ΕΥΡΩ:  9,78 (ελλέα Δπξψ θαη εβδνκήληα νθηψ ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 03.10.02.01_Υ_19KM Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΓΡ-6081.1 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο-Με πιάηνο 
ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ 
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε-Γηα βάζνο 
νξχγκαηνο έσο 4,00 m 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  
νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή 
κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 ‘’Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ’’.Η θνπή 

ησλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ ή ησλ ππαξρνπζώλ ζηξώζεσλ από ζθπξόδεκα ζα γίλεηαη 
ππνρξεσηηθά κε αζθαιηνθόθηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή 
κνλάδαο ηνπ άξζξνπ. 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν 
θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο 



απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  
απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο 
απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε 
ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη 
ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο 
πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).  Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη 
αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, αλά 
20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.Oη 
εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη 
γηα θάζε δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ 
πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ.Δπηζεκαίλεηαη φηη νη 
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν 
(m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, 
αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθψλ.Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε.Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m 
Αλάιπζε ηηκήο: 7,5+0,19*19=11,11 ΔΤΡΩ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: θπβηθφ κέηξν 

ΕΥΡΩ:  11,11 (έληεθα Δπξψ θαη έληεθα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 03.10.02.01_Υ_26KM Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΓΡ-6081.1 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο-Με πιάηνο 
ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ 
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε-Γηα βάζνο 
νξχγκαηνο έσο 4,00 m 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  
νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή 
κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 ‘’Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ’’. Η θνπή 

ησλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ ή ησλ ππαξρνπζώλ ζηξώζεσλ από ζθπξόδεκα ζα γίλεηαη 
ππνρξεσηηθά κε αζθαιηνθόθηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή 
κνλάδαο ηνπ άξζξνπ. 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν 
θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο 
απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  
απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο 
απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε 
ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη 
ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο 
πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).  Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη 
αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, αλά 
20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 



νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.Oη 
εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη 
γηα θάζε δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ 
πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ.Δπηζεκαίλεηαη φηη νη 
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν 
(m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, 
αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθψλ.Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε.Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m 
Αλάιπζε ηηκήο: 7,5+0,19*26=12,44 ΔΤΡΩ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: θπβηθφ κέηξν 

ΕΥΡΩ:  12,44 (δψδεθα Δπξψ θαη ζαξάληα ηέζζεξα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 05.07_Υ_6KM Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΓΡ-6069 
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ 
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζειήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο 
ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 
''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
α. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
β. Ζ πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 
γ. Ζ ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο 
ζηξψζεο εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 
Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο 
απφ ηελ κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ). 
Αλάιπζε ηηκήο: 11,30+0,19*6=12,44 ΔΤΡΩ. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: θπβηθφ κέηξν 

ΕΥΡΩ:  12,44 (δψδεθα Δπξψ θαη ζαξάληα ηέζζεξα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 05.07_Υ_9KM Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΓΡ-6069 
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ 
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζειήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο 
ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 
''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
α. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
β. Ζ πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 
γ. Ζ ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο 
ζηξψζεο εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 
Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο 
απφ ηελ κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ). 
Αλάιπζε ηηκήο: 11,30+0,19*9=13,01 ΔΤΡΩ. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: θπβηθφ κέηξν 

ΕΥΡΩ:  13,01 (δεθαηξία Δπξψ θαη έλα ιεπηφ) 
 



 

Αρθρο: 05.07_Υ_15KM Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΓΡ-6069 
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ 
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζειήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο 
ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 
''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
α. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
β. Ζ πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 
γ. Ζ ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο 
ζηξψζεο εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 
Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο 
απφ ηελ κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ). 
Αλάιπζε ηηκήο: 11,30+0,19*15=14,15 ΔΤΡΩ. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: θπβηθφ κέηξν 

ΕΥΡΩ:  14,15 (δεθαηέζζεξα Δπξψ θαη δεθαπέληε ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 05.07_Υ_20KM Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΓΡ-6069 
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ 
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζειήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο 
ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 
''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
α. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
β. Ζ πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 
γ. Ζ ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο 
ζηξψζεο εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 
Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο 
απφ ηελ κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ). 
Αλάιπζε ηηκήο: 11,30+0,19*20=15,10 ΔΤΡΩ. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: θπβηθφ κέηξν 

ΕΥΡΩ:  15,10 (δεθαπέληε Δπξψ θαη ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 05.07_Υ_28KM Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΓΡ-6069 
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ 
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζειήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο 
ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 
''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
α. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
β. Ζ πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 
γ. Ζ ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο 
ζηξψζεο εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 
Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο 
απφ ηελ κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ). 
Αλάιπζε ηηκήο: 11,30+0,19*28=16,62 ΔΤΡΩ. 



ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: θπβηθφ κέηξν 

ΕΥΡΩ:  16,62 (δεθαέμη Δπξψ θαη εμήληα δχν ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 05.07_Υ_29KM Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΓΡ-6069 
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ 
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζειήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο 
ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 
''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
α. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
β. Ζ πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 
γ. Ζ ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο 
ζηξψζεο εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 
Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο 
απφ ηελ κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ). 
Αλάιπζε ηηκήο: 11,30+0,19*29=16,81 ΔΤΡΩ. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: θπβηθφ κέηξν 

ΕΥΡΩ:  16,81 (δεθαέμη Δπξψ θαη νγδφληα έλα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 05.07_Υ_35KM Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΓΡ-6069 
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ 
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζειήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο 
ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 
''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
α. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
β. Ζ πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 
γ. Ζ ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο 
ζηξψζεο εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 
Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο 
απφ ηελ κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ). 
Αλάιπζε ηηκήο: 11,30+0,19*35=17,95 ΔΤΡΩ. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: θπβηθφ κέηξν 

ΕΥΡΩ:  17,95 (δεθαεπηά Δπξψ θαη ελελήληα πέληε ιεπηά) 
 

Αρθρο: 32.05.03  Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-3213 
θπξνδέκαηα κηθξψλ έξγσλ. Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15  
Παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο κηθξψλ έξγσλ επί ηφπνπ, κε θνξεηνχο αλακηθηήξεο 
ζθπξνδέκαηνο ή απηνθηλνχκελεο κπεηνληέξεο, πνηφηεηαο έσο C16/20, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε θαη ηελ 
ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο 
ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ 
θαινππηψλ.  
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία αλάκημεο, νη 
πάζεο θχζεσο πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε εξγαζία δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζεο, ζε 
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν 
θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 



κειέηε δηαζηάζεηο. Ωο κηθξά έξγα ζεσξνχληαη ηα έξγα κε εκεξήζηα απαίηεζε κέρξη 50 
m3 ζθπξνδέκαηνο. Γηα κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο, ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ην άξζξν 
32.02. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: θπβηθφ κέηξν (m3) 

ΕΥΡΩ:  101,00 (εθαηφ έλα ) 
 

 

Αρθρο: 32.05.04  Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-3214  
θπξνδέκαηα κηθξψλ έξγσλ. Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20   
Παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο κηθξψλ έξγσλ επί ηφπνπ, κε θνξεηνχο αλακηθηήξεο 
ζθπξνδέκαηνο ή απηνθηλνχκελεο κπεηνληέξεο, πνηφηεηαο έσο C16/20, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνχ ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε θαη ηελ 
ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο 
ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ 
θαινππηψλ.  
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία αλάκημεο, νη 
πάζεο θχζεσο πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε εξγαζία δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζεο, ζε 
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν 
θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 
κειέηε δηαζηάζεηο. Ωο κηθξά έξγα ζεσξνχληαη ηα έξγα κε εκεξήζηα απαίηεζε κέρξη 50 
m3 ζθπξνδέκαηνο. Γηα κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο, ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ην άξζξν 
32.02. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: θπβηθφ κέηξν (m3) 

ΕΥΡΩ:  106,00 (εθαηφ έμη ) 
 

 

Αρθρο: Β-29.4.4 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΓΟ-2551 
Καηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 θαη C25/30. Μηθξνθαηαζθεπέο κε 
ζθπξφδεκα C20/25     
 
Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ 
ζθπξφδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε 
ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ 
θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ 
αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. 
πξφζκηθηα. 
  
ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 
 
· ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο 
πιηθψλ παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ 
εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο,  
· ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ 
εξγαζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ 
(επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 
εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, 
πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη ζηδεξφηππνη θιπ),  



· ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, 
κεηαθνξά, άληιεζε, αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 
· ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη 
πξνβνινδφκεζε θαζψο  
· ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, 
θπιηλδξηθψλ ή άιιεο κνξθήο θελψλ,  
· ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ.  
· ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά 
θ.ι.π.) κέρξη ηε ζθιήξπλζή ηνπ,  
 
Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 
 
· νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο,  
· νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ 
ζηηο κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ 
δνθψλ),  
· ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ,  
· νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα 
γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο  
· ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, 
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ 
επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο 
θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, 
πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 
 
Ζ επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε 
πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ 
ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ 
δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ 
επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ 
δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
 
Ζ επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα 
γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ 
επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 
 
Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο 
ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ 
δηακνξθνχκελε κεηά απφ εθζθαθή.  
 
Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο 
εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή 
πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 
δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα 
ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 
ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 
 
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε 
αθνξά ηνλ θάζε ηχπν θαηαζθεπήο: 



 
01-01-01-00:  Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  
01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-03-00:  πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
01-03-00-00: Ηθξηψκαηα 
01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 
01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε 
επηρξηζκάησλ 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα  
 
Καηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 θαη C25/30. Καηαζθεπή ξείζξσλ, 
επελδεδπκέλσλ ηάθξσλ, δηακνξθψζεηο ππζκέλα θιπ. κε ζθπξφδεκα C20/25. 
Καηαζθεπή θηβσηiνεηδψλ oρεηψλ κε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C20/25. Καηαζθεπή ζνισηψλ 
νρεηψλ κε ζθπξφδεκα C20/25. Μηθξνθαηαζθεπέο κε ζθπξφδεκα C20/25   
 
Καηαζθεπή θαιπκκάησλ, ππζκέλα θαη ηνηρσκάησλ θξεαηίσλ, θαλαιηψλ απνζηξάγγηζεο 
θαη νξζνγσληθψλ ηάθξσλ κε ζθπξφδεκα C20/25 άνπιν ή θαη νπιηζκέλν. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m3 

ΕΥΡΩ:  143,00 (εθαηφ ζαξάληα ηξία ) 
 

 

Αρθρο: 38.02  Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 3811  
Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ 
Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ γεληθψο δελ απαηηνχλ ηθξηψκαηα γηα ηελ 
δηακφξθσζή ηνπο (π.ρ. θξεαηίσλ, επηζηέςεσλ ηνίρσλ, βαζκίδσλ, πεξηδσκάησλ 
εκβαδνχ κέρξη 0,30 m2 θιπ), ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε ππφ ή ππέξ ην έδαθνο, ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα 
(ηχπνη)". 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ 
πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ 
θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
δηακφξθσζή ηνπ,  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηχγκαηνο επηθαλείαο. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηχγκαηνο επηθαλείαο. 

ΕΥΡΩ:  22,50 (είθνζη δχν Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά) 
 

 
 

Αρθρο: 38.03  Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 3816 
Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ 
Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ (πιαθψλ, δνθψλ, πιαηζίσλ, θαηλσκάησλ, 
ζηχισλ, πεδίισλ, ππεξζχξσλ, θιηκάθσλ θιπ) ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην έδαθνο, 
αιιά ζε χςνο ηνπ ππζκέλα ηνπ μπινηχπνπ κέρξη +4,00 m απφ ην ππνθείκελν δάπέδν 
εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ 
απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)". 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ 
πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ 



θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
δηακφξθσζή ηνπ. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

ΕΥΡΩ:  15,70 (δεθαπέληε Δπξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 38.04  Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 3821 
Κακπχινη μπιφηππνη απιήο θακππιφηεηαο  
Ξπιφηππνη απιήο θακππιφηεηαο, πεξί θαηαθφξπθν άμνλα (ι.ρ. θπθιηθψλ ζηχισλ ή 
παξαζηάδσλ) ή νξηδφληην άμνλα (ι.ρ. αςίδσλ), ζε χςνο ηεο αλψηαηεο ζηάζκεο απηψλ 
κέρξη 5,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-
00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)".  
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ 
πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ 
θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
δηακφξθσζή ηνπ 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

ΕΥΡΩ:  22,50 (είθνζη δχν Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 38.10  Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 3841 
Πξφζζεηε ηηκή επεμεξγαζίαο ζαληδψκαηνο μπινηχπσλ  
Πξφζζεηε ηηκή επεμεξγαζίαο ααληδψκαηνο μπινηχπσλ ρπηισλ ηνίρσλ θαη ζπλήζσλ 
θαηαζθεπψλ, επηπέδσλ ή απιήο θακππιφηεηαο, πξνο απφθηεζε ιείσλ επηθαλεηψλ 
ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-05-00-00 "Καινχπηα εκθαλνχο 
(αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο". 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

ΕΥΡΩ:  5,60 (πέληε Δπξψ θαη εμήληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 38.18  Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 3816 
Γηακφξθσζε εγθνπψλ θαη εζνρψλ ζε επηθάλεηεο απφ ζθπξφδεκα 
Γηακφξθσζε θαιηζνγσληψλ, εγθνπψλ, ζθνηηψλ, ζε επηθάλεηεο ζηνηρείσλ απφ 
ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-05-00-00 "Καινχπηα 
εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο",κε ρξήζε μχιηλσλ ή πιαζηηθψλ 
περίζθσλ δηαηνκήο έσο 75x75 mm, νη νπνίνη ζηεξεψλνληαη ζηνπο μπινηχπνπο. 
Πεξηιακβάλεηαη ε απνθαηάζπαζε ηνπηθψλ θζνξψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνθιεζνχλ 
θαηά ηελ αθαίξεζε ηνπ μπινηχπνπ, κε ρξήζε ηζηκεληνθνλίαο ή επηζθεπαζηηθνχ 
θνληάκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-3, 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m)  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηξέρνλ κέηξν (m) 

ΕΥΡΩ:  2,80 (δχν Δπξψ θαη νγδφληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 38.20.02  Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-3873 
Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο. Υαιχβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C. 
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο 
δηαηνκψλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ 



θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε 
ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή 
ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ 
θιπ). 
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ 
Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ 
Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 
νπιηζκνχ.  
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 
ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο 
ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα 
επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ 
βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα 
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε 
ησλ νπιηζκψλ. 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 
3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ 
γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη 
δπγνινγίνπ. 
 
Ολνκ.  
δηάκεηξνο  
(mm)               Ολνκ. δηαηνκή (mm2)             Ολνκ. κάδα /  
                                                                        κέηξν (kg/m) 
                         
 B500C B500Α B500C B500Α B500C   
5,0  +  +  19,6 0,154 
5,5  +  +  23,8 0,187 
6,0 + + + + + 28,3 0,222 
6,5  +  +  33,2 0,260 
7,0  +  +  38,5 0,302 
7,5  +  +  44,2 0,347 
8,0 + + + + + 50,3 0,395 
10,0 +  +  + 78,5 0,617 
12,0 +  +  + 113 0,888 
14,0 +  +  + 154 1,21 
16,0 +  +  + 201 1,58 
18,0 +     254 2,00 
20,0 +     314 2,47 
22,0 +     380 2,98 
25,0 +     491 3,85 
28,0 +     616 4,83 
32,0 +     804 6,31 
40,0 +     1257 9,86 
 
ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, 
δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 
- Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο 



δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ - Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. - Ζ πξνκήζεηα 
θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ 
έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 
- Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην 
δάπεδν εξγαζίαο. - Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). - Ζ απνκείσζε θαη 
θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν  (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
Υαιχβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ρηιηφγξακκν (kg) 

ΕΥΡΩ:  1,07 (έλα Δπξψ θαη επηά ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 38.20.03  Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-3873 
Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο. Γνκηθά πιέγκαηα B500C (S500s). 
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο 
δηαηνκψλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ 
θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε 
ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή 
ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ 
θιπ). 
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ 
Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ 
Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 
νπιηζκνχ.  
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 
ιεπηνκεξψο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο 
ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα 
επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ 
βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα 
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε 
ησλ νπιηζκψλ. 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 
3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ 
γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη 
δπγνινγίνπ. 
 
Ολνκ.  
δηάκεηξνο  
(mm)               Ολνκ. δηαηνκή (mm2)             Ολνκ. κάδα /  
                                                                        κέηξν (kg/m) 
                         
 B500C B500Α B500C B500Α B500C   
5,0  +  +  19,6 0,154 
5,5  +  +  23,8 0,187 
6,0 + + + + + 28,3 0,222 
6,5  +  +  33,2 0,260 



7,0  +  +  38,5 0,302 
7,5  +  +  44,2 0,347 
8,0 + + + + + 50,3 0,395 
10,0 +  +  + 78,5 0,617 
12,0 +  +  + 113 0,888 
14,0 +  +  + 154 1,21 
16,0 +  +  + 201 1,58 
18,0 +     254 2,00 
20,0 +     314 2,47 
22,0 +     380 2,98 
25,0 +     491 3,85 
28,0 +     616 4,83 
32,0 +     804 6,31 
40,0 +     1257 9,86 
 
ηηο επηκεηξνχκελεο πνζφηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, 
δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 
- Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο 
δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ - Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. - Ζ πξνκήζεηα 
θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ 
έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 
- Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην 
δάπεδν εξγαζίαο. - Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). - Ζ απνκείσζε θαη 
θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν  (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
Γνκηθά πιέγκαηα B500C (S500s). 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ρηιηφγξακκν (kg) 

ΕΥΡΩ:  1,01 (έλα Δπξψ θαη έλα ιεπηφ) 
 

 

Αρθρο: 10.19 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΓΡ-6370 
Απνθαηάζηαζε ηνπηθψλ βιαβψλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νθεηινκέλσλ 
ζηελ δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ κε ρξήζε επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ θαη αλαζηνιέσλ 
δηάβξσζεο 
Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ηνπηθψλ βιαβψλ ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 
νθεηινκέλσλ ζηελ δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ ιφγσ ελαλζξάθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή 
δηείζδπζεο ρισξηφλησλ, νπνία άρεη σο απνηέιεζκα ηελ δηφγθσζε ηνπ νπιηζκνχ θαη ηελ 
απνιέπηζε ή απνθινίσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο.  
Δθαξκνγή ησλ Αξρψλ θαη ησλ Μεζφδσλ Απνθαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπνλαηη ζηελ ζεηξά 
Πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 1504, κε ρξήζε πξντφλησλ πνπ θέξνπλ  ζήκαλζε CE, ρεκηθψο 
ζπκβαηψλ κεηαμχ ηνπο, εγθεθξηκέλσλ απφ ηελ Τπεξεζία, κεηά απφ ηεθκεξησκέλε κε 
ηερληθά ζηνηρεία πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ.  
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ (πξναλακεκηγκέλσλ 
ηλνπιηζκέλσλ επηζθεπαζηηθψλ θνληακάησλ θαηεγνξίαο R3 ή R4 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-3 
γηα εθαξκνγή κε ην ρέξη, βειηησηηθψλ πξφζθπζεο, αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο θαηά ΔΛΟΣ 
ΔΝ 1504-7, πιηθψλ πξνζηαηεπηηθήο επάιεηςεο πςειήο δηαπλνήο θιπ), ζε ζθξαγηζκέλεο 
ζπζθεπαζίεο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηνλ ηχπν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζα θέξνπλ 
ηελ ζήκαλζε CE 



ε ρξήζε ηθξησκάησλ γηα ηελ πξνζπέιαζε ζηηο ζέζεηο ησλ επεκβάζεσλ 
ε ηνπηθή αθαίξεζε ηνπ ζαζξνχ ζθπξνδέκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο επέκβαζεο κε ρξήζε 
εξγαιείσλ πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιείσλ ή θαη εξγαιείσλ ρεηξφο, κέρξη ηελ 
πιήξε απνθάιπςε ησλ ξάβδσλ ηνπ δηαβξσκέλνπ νπιηζκνχ.  
ν επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ ξάβδσλ ηνπ νπιηζκνχ κε ζπξκαηφβνπξηζα 
ε εθαξκνγή ξεπζηνχ αλαζηνιέα δηάβξσζεο επί ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ κε ξνιιφ ή 
πηλέιν 
ε παξαζθεπή θαη εθαξκνγή ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
πξνκεζεπηή γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηαηνκήο ηνπ ζηνηρείνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ 
αξρηθή ηεο   
ε ηειηθή εμνκάιπλζε ηεο επηθαλείαο κεηά ηελ ζθιεξπλζε ηνπ επηζθεπαζηηθνχ θνληάκαηνο 
θαη ε εθαξκνγή πξνζηαηεπηηθήο επίζηξσζεο πςειήο δηαπλνήο, ζηινμαληθήο βάζεσο, κε 
ξνιιφή πηλέιιν. 
ηηο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηεο επηθαλείαο επέκβαζεο δελ πεξηιακβάλεηαη ηπρφλ 
απαηηνχκελε πδξνβνιή, ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηάηηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
Σηκνινγίνπ.Δπηκέηξεζε κε βάζε ηελ επηθάλεηα απνθαηάζηαζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ 
ην πιάηνο θαη ην χςνο ηεο επέκβαζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε 
(νξζνγσληζκέλε επηθάλεηα).Δπηζεκαίλεηαη φηη ε επηθάλεηα ησλ επεκβάζεσλ ζα 
δηεπξχλεηαη ζηελ απαηηνχκελε έθηαζε, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, εάλ θαηά ηηο 
εξγαζίεο θαζαξηζκνχ δηαπηζησζεί φηη ε δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ  έρεη πξνρσξήζεη 
πέξαλ ηεο αξρηθψο πξνβιεθζείζαο έθηαζεο.Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ην παξφλ άξζξν 
δελ έρεη εθαξκνγήζε εθηεηακέλεο βιάβεο θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα Σηκή αλά 
ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) εξγαζίαο πιήξσο πεξαησκέλεο 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν 

ΕΥΡΩ:  53,60 (πελήληα ηξία Δπξψ θαη εμήληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 42.05.03  Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-4207 
Αξγνιηζνδνκέο κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ησλ 150 kg ηζηκέληνπ. Αξγνιηζνδνκέο κε 
αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα δχν νξαηψλ φςεσλ. 
Αξγνιηζνδνκέο κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:2 1/2 ησλ 150 kg ηζηκέληνπ, πάζεο 
θχζεσο ηνίρσλ, νπνπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, ζε ζηάζκε κέρξη +4,00 m απφ ην 
δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-02-01-00 "Ληζφθηηζηνη 
ηνίρνη". 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 
Αξγνιηζνδνκέο κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα δχν νξαηψλ φςεσλ  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: θπβηθφ κέηξν (m3) 

ΕΥΡΩ:  73,00 (εβδνκήληα ηξία ) 
 

 

Αρθρο: 42.26 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 4226  
Μφξθσζε εμέρνπζαο αθκήο αξγνιηζνδνκψλ 
Μφξθσζε εμέρνπζαο αθκήο αξγνιηζνδνκψλ (γσληψλ, παξαζηάδσλ, ιακπάδσλ θ.ιπ.) 
κε ρξήζε θαη θαηεξγαζία επκεγέζσλ ιίζσλ.  
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ)  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηξέρνλ κέηξν (κκ)  

ΕΥΡΩ:  11,20 (έληεθα Δπξψ θαη είθνζη ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 45.01.02 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-4502 



Γηακφξθσζε φςεσλ ιηζνδνκψλ ρσξηθνχ ηχπνπ. Γηακφξθσζε φςεσλ ιηζνδνκψλ 
πιαθνεηδνχο ρσξηθνχ ηχπνπ. 
Γηακφξθσζε φςεσλ ιηζνδνκήο ρσξηθνχ ηχπνπ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν 
εξγαζίαο θαηά ηελ δφκεζε ησλ ηνίρσλ κε ηελ δηαινγή ησλ ιίζσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη 
ζηελ νξαηή επηθάλεηα θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο κε ρνλδξνπειέθεκα, κε ηελ θαηεξγαζία 
ηνπ θνληάκαηνο δφκεζεο ησλ αξκψλ ηεο πξφζνςεο, ηελ απφμεζε ηνπ επηθαλεηαθνχ 
θνληάκαηνο κε θαηάιιειν εξγαιείν πξηλ απνμεξαλζεί γηα ηελ εθβάζπλζε ησλ αξκψλ ζε 
βάζνο 2 - 4 cm, θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηεο επηθαλείαο απφ ηα θνληάκαηα κε ιηλάηζα, ςήθηξα 
ή άιιν θαηάιιειν εξγαιείν. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  
Γηακφξθσζε φςεσλ ιηζνδνκψλ πιαθνεηδνχο ρσξηθνχ ηχπνπ. 
Γηακφξθσζε θπξίσο κε επηινγή πιαθνεηδψλ ιίζσλ δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  

ΕΥΡΩ:  11,20 (έληεθα Δπξψ θαη είθνζη ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 71.02 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 7102 
Αξκνινγήκαηα φςεσλ ηνηρνδνκψλ κε ξσκατθφ θνλίακα (θνπξαζάλη). 
Σειηθφ αξκνιφγεκα φςεσλ ιηζνδνκψλ θάζε ηχπνπ θαη κνξθήο, ζε νπνηνδήπνηε χςνο 
απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε ξσκατθφ θνλίακα (θνπξαζάλη), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ". 
Πεξηιακβάλεηαη ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο εθαξκνγήο κε ρξήζε εξγαιείσλ 
ρεηξφο ή ειεθηξνεξγαιείσλ (κή θξνπζηηθψλ), ε απνκάθξπλζε ησλ ζαζξψλ ηκεκάησλ, ε 
εθβάζπλζε ησλ αξκψλ απφ 2 έσο 3cm, ην πιχζηκν ηεο επηθάλεηαο κε λεξφ ππφ πίεζε, ε 
απνκάθξπλζε ηεο πεξίζζεηαο λεξνχ κε πεπηεζκέλν αέξα, ε αξκνιφγεζε κε ξσκατθφ 
θνλίακα (θνπξαζάλη), ζε θαηάιιειε ζχλζεζε γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ηειηθφ ρξσκαηηζκφ 
(ζχκθσλα κε ηελ κειέηε), έηζη ψζηε ε ηειηθή επηθάλεηα ηνπ αξκνινγήκαηνο λα 
επξίζθεηαη ζε εζνρή 5 έσο 10 mm απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ιηζνδνκήο, ε ζπληήξεζε ηεο 
επηθάλεηαο εθαξκνγήο θαη ν ηειηθφο θαζαξηζκφο απφ ηπρφλ ππνιείκκαηα πιηθψλ 
αξκνιφγεζεο,  
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν 
κεραληθφ εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΕΥΡΩ:  16,80 (δεθαέμη Δπξψ θαη νγδφληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 71.21 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 7121 
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα. 
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5 
cm, ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε πηηζηιηζηή, ε δεχηεξε ζηξσηή 
(ιάζπσκα) θαη ηξίηε ηξηπηή (ηξηβηδηζηή), επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε 
απφ ην έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-03-01-00 "Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί 
ηφπνπ". 
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ 
εμνπιηζκφ, εηδηθά εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΕΥΡΩ:  13,50 (δεθαηξία Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά) 
 



 
 

Αρθρο: ΑΣΟΔ 3208.1 ρεη. Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-3208. 
Δπίζηξσζε κε γαξκπηινκπεηφ θαηεγνξίαο C20/25, νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα, 
πάρνπο 120mm, κφξθσζε αληηνιηζζεξήο επηθάλεηαο κέζσ ζρεηηθήο επεμεξγαζίαο κε 
ρξήζε θαη εηδηθήο πξνο ηνχην ζπξκάηηλεο ζθνχπαο, ή άιινπ κέζνπ (ρηεληζηφ κπεηφλ), 
ρξήζε θαηάιιεισλ νδεγψλ θαηά ηε δηάζηξσζε, επίπαζε ηεο επηθάλεηαο κε ηζηκέλην θαη 
δηακφξθσζε αξκψλ κε αξκνθφπηε, θαη ιείαλζε ηεο παξέπιεπξεο επηθάλεηαο ησλ 
αξκψλ, ζε εχξνο πνπ θαζνξίδεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Γειαδή πιηθά θαη εξγαζία 
πιήξνπο θαηαζθεπήο. Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3208 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν (κ2) 

ΕΥΡΩ:  25,00 (είθνζη πέληε ) 
 

 

Αρθρο: 41.01 ζρεη.2 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 4104 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ ζε δψκαηα, παξηέξηα, 
δαξληηληέξεο, θιπ 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 4104  
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ ζε δψκαηα, παξηέξηα, 
δαξληηληέξεο,, νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ θνθθνκεηξίαο 
πεξίπνπ 2εθ. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη 
πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη ηαθηνπνίεζεο, κε ή ρσξίο 
ππνβνήζεζε κεραληθψλ κέζσλ.  
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: θπβηθφ κέηξν (m3) 

ΕΥΡΩ:  28,00 (είθνζη νθηψ ) 
 

 

Αρθρο: 41.01 ζρεη.3  Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 4104 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνθθψδνπο πιηθνχ/ βφηζαινπ πνηακίζηνπ, δηαζηάζεσλ απφ 2 
έσο 8 mm, δίρσο ζσκαηίδηα ζθφλεο, ιάζπεο, αξγίινπ θαη απαιιαγκέλν απφ βαξέα 
κέηαιια, γηα ηε ρξήζε ηνπ σο αλαθξνπζηηθφ δάπεδν αζθαιείαο (ζχκθσλα κε ηνλ 
πίλαθα 4, πνπ ππνδεηθλχεηαη ζην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1176-1: 2008) ζε παηδηθέο ραξέο. 
Tν κέγεζνο ησλ θφθθσλ ζα πξνζδηνξίδεηαη κε δνθηκή θνζθηλίζκαηνο φπσο ζην ΔΝ 933-1 
(Γνθηκέο πξνζδηνξηζκνχ ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αδξαλψλ – Πξνζδηνξηζκφο 
ηεο θνθθνκεηξίαο – Κνθθνκεηξηθή αλάιπζε κε θνζθίληζε) θαη ε ζχζηαζε ηνπ πιηθνχ κε 
ρεκηθή αλάιπζε. 
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ θαη ε κεηαθνξά ηνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη 
πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο (δηάζηξσζεο) θαη ηαθηνπνίεζεο, κε ή 
ρσξίο ππνβνήζεζε κεραληθψλ κέζσλ.  
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: θπβηθφ κέηξν (m3) 

ΕΥΡΩ:  150,00 (εθαηφ πελήληα ) 
 

 

Αρθρο: 52.96 ζρεη. Κωδ. Αναθεώρηζης:  

Δπέλδπζε ζηνηρείσλ κε μχιηλεο δνθνχο ζχλζεηεο επηθνιιεηήο μπιείαο εξπζξειάηεο, 
δηαζηάζεσλ 14,5*0,08-1,2 εθ. πεξίπνπ, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε έηνηκν κεηαιιηθφ ζθειεηφ, 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. πκπεξηιακβάλεηαη ε πιήξεο θαηεξγαζία ησλ 
μχιηλσλ επηθαλεηψλ (ξνθάληζκα, πιάληζκα, ηξίςηκν) θαη κφξθσζεο ησλ αθκψλ θαη 
άθξσλ απηψλ. Ζ θαηαζθεπή ζα είλαη εμ' νινθιήξνπ βακκέλε ηξεηο θνξέο κε ρξψκαηα 



πδαηνδηαιπηά γηα εμσηεξηθνχο ρψξνπο κε πνηφηεηα ρξψκαηνο λέαο ηερλνινγίαο ζε 
ρξψκα πνπ ζα ππνδεηρηεί απφ ηε κειέηε θαη ελδηάκεζν ηξίςηκν θαη ζα πεξηιακβάλεηαη ην 
βεξλίθσκα θαη ην θέξσκα. Ζ πγξαζία ηνπ μχινπ ζα είλαη 8-10%-12%, ε πινηφκεζε ζα 
πξέπεη λα έρεη γίλεη θαηά ηηο πξνδηαγξαθέο DIN 1052, θαη νη πξνδηαγξαθέο 
θαηαιιειφηεηαο ζα είλαη θαηά DIN4074 θαη GROUP 1-2. Ζ αληνρή δεζκψλ θφιιαο, 
αληνρή ζε πγξαζία θαη ζεξκφηεηα ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο DIN EN 204-D4, DIN 68 
705 AW θαη WATT’91 > 7N5/mm2 αληίζηνηρα. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα πιηθά 
ζηεξέσζεο θαη ε ηνπνζέηεζε ζηηο ζέζεηο ηνπ έξγνπ . Όια ηα πιηθά ζηεξέσζεο ζα είλαη 
κε εκθαλή. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5281 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΕΥΡΩ:  14,00 (δεθαηέζζεξα Δπξψ) 
 

 

Αρθρο: 73.33.02 ζρεη.2 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 7331 
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα ηζηκέληνπ (ηχπνπ καηνλέια), νκνηνγελνχο κάδαο 
(απφ ηζηκέλην θαη ςεθίδεο καξκάξνπ ζε δηάθνξνπο ρξσκαηηζκνχο),  πιεπξάο άλσ ησλ 
30 cm θαη πάρνπο 1 έσο 2 cm,  κε επηθάλεηα ακκνβνιεκέλε, νπνηνπδήπνηε ρξψκαηνο 
θαη ζρεδίνπ εθαξκνγήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο  θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 03-07-02-00 "Δπελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο". ηελ 
ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πιαθηδίσλ κε αξκνχο 
1 έσο 5 mm, ζε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ, ή κε θφιια 
πιαθηδίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12004, ζπκβαηή κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ε πιήξσζε 
ησλ αξκψλ κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ιεπθνχ ηζηκέληνπ, ή κε εηδηθφ πιηθφ 
πιεξψζεσο ζπκβαηφ κε ηα πιαθίδηα ηειηθνχ ρξψκαηνο ηεο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο  θαη 
ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο ηειηθήο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ.  
Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ράξαμεο ηνπνζέηεζεο, αξκνιφγεζεο θαη θαζαξηζκνχ κε 
ηα πιηθά πάζεο θχζεσο επί ηφπνπ. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΕΥΡΩ:  22,00 (είθνζη δχν ) 
 

 

Αρθρο: 73.36.03 ζρεη.2 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 7340 
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζψξηα κε ηλνπιηζκέλε ηζηκεληνθνλία αληηνιηζζεξήο 
επηθάλεηαο ζπλνιηθνχ πάρνπο 3,0 cm.  
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη θαηαζθεπέο πεξηζσξίσλ πάρνπο 3,00cm,κε ηλνπιηζκέλε 
ηζηκεληνθνλία ησλ 450 kg ηζηκέληνπ ζε αλαινγία,  κε ιεπηφθνθθε άκκν, κηθξή 
πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ θαη ε νπνία ζα πεξηέρεη ζπγθνιιεηηθή ξεηίλε ηεο νπνίαο ε 
δνζνινγία θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ζα πξέπεη λα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο 
επίβιεςεο. Μφξθσζε αληηνιηζζεξήο ηειηθήο επηθάλεηαο κέζσ ζρεηηθήο επεμεξγαζίαο κε 
ρξήζε εηδηθήο πξνο ηνχην ζπξκάηηλεο ζθνχπαο. Γεκηνπξγία πιαηζίσλ κε ηε βνήζεηα 
δηαθνζκεηηθψλ αξκψλ θαη ιείαλζε ησλ επηθαλεηψλ γηα ηε δεκηνπξγία θνξλίδαο κεγέζνπο 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 
Δπηζηξψζεηο ηλνπιηζκέλεο ηζηκεληνθνλίαο πάρνπο 3,00 cm, αληηνιηζζεξήο επηθάλεηαο. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΕΥΡΩ:  20,20 (είθνζη Δπξψ θαη είθνζη ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 73.92 ζρεη. Κωδ. Αναθεώρηζης: OIK7373.1 



Καηαζθεπή εηδηθνχ ζηαζεξνπνηεκέλνπ θεξακηθνχ δαπέδνπ ηειηθνχ ζπκππθλσκέλνπ 
πάρνπο ζηξψζεο 8 εθ. κε ηα παξαθάησ θχξηα ραξαθηεξηζηηθά: θαηλφκελν εηδηθφ βάξνο 
1,59 GR/CN3, πδαηαπνξξφθεζε 1,55 ΜΜ/ΜΗΝ0.5, δπλακηθφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο 3780 
MPA, αληνρή ζε ζιίςε 7 εκεξψλ 6,26 ΜPA, πδξνπεξαηφηεηα Κ=9,9Δ-08(M/SEC), 
πνζνζηφ πδαηνθνξεζκνχ 16%. Σν απνηέιεζκά ηνπ έρεη φςε ρσκάηηλνπ δαπέδνπ 
αληίζηνηρνπ απηνχ πνπ ηξέρνπλ νη δξνκε ίο αζιεηέο. Δπίζηξσζε ηειηθήο επηθάλεηαο 
δηαδξφκσλ θαη ινηπψλ ρψξσλ κε πιηθφ πξνεξρφκελν απφ ζξαχζε ζε ηξηβείν θεξακηθψλ 
πξντφλησλ, πιήξσο ςεκέλσλ, αξίζηεο πνηφηεηαο. ην κίγκα ππάξρεη ζεξατθή γή, 
πνδνιάλε, ραιαδηαθή άκκνο, θεξακάιεπξν θαη θεξακηθή ςεθίδα. πλνιηθά ην αιεζκέλν 
θεξακίδη ζε δηάθνξεο θνθθνκεηξίεο είλαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 100% ηνπ 
κίγκαηνο. ην κίγκα δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ αζβεζηνιηζηθά αδξαλή ζε κνξθή ραιηθηνχ 
ή γαξκπηιηνχ. Σν ζπλδεηηθφ πιηθφ είλαη εηδηθφ πξφζκηθην ζεξατθήο γήο θαη πνδνιάλεο θαη 
δελ πξέπεη λα ππάξρεη ηζηκέλην. Ζ ζηξψζε ηνπ ηειηθνχ εληαίνπ πάρνπο, κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο ζπκπίεζεο 8εθ. πξνβιέ πεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζε ππάξρνπζα 
πιήξσο δηακνξθσκέλε θαη ζπκπηεζκέλε ζηξψζε ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ 3Α (ε 
ζηξψζε ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ 3Α ακείβεηαη κε ηδηαίηεξν άξζξν). ηελ ηηκή 
πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ ηειηθνχ κίγκαηνο, ε θνξηνεθθφξησζε, ε κεηαθνξά απφ 
ηελ ζέζε παξαγσγήο κέρξη ην έξγν, ε επηκειήο δηάζηξσζε ζηα επηζπκεηά πάρε 
(ηνπιάρηζηνλ 10εθ.) κέρξη λα επηηεπρζεί ην πξνβιεπφκελν ηειηθφ πάρνο ησλ 8εθ. κεηά 
ηελ ζπκπίεζή ηνπ, ε ζπκπχθλσζε θαη ε θπιίλδξσζε κε θχιηλδξν βάξνπο άλσ ησλ 
650kg κέρξη λα γίλεη ην κίγκα αζπκπίεζην θαη ε ηαπηφρξνλε δηαβξνρή κε λεξφ ρσξίο 
πίεζε. Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ηειηθήο επηθαλείαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 
8εθ. κεηά ηεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη 
ζέζε θαη ηεο πιήξνπο εξγαζίαο θαηαζθεπήο. Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
πεξαησκέλεο επηθάλεηαο. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν (κ2) 

ΕΥΡΩ:  50,00 (πελήληα ) 
 

 

Αρθρο: 73.96 ζρεη.4 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 7396 
Πιαθίδηα αζθαιείαο γηα ην ρψξν ηεο παηδηθήο ραξάο, αλάινγνπ πάρνπο κε ην χςνο 
πηψζεο ηνπ θάζε νξγάλνπ φπσο απηφ πξνδηαγξάθεηαη. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 
αλαθπθισκέλνπο θφθθνπο ειαζηηθνχ θνιιεκέλνπο κεηαμχ ηνπο κε θφιια 
Πνιπνπξεζάλεο.  
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε παξαγσγή ησλ πιαθηδίσλ αζθαιείαο  ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο 
αληίζηνηρεο Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο Πιαθηδίσλ Αζθαιείαο ηνπ "Equipment Safety 
Law EN 1177:2008» Impact absorbing playground surfacing: Safety requirements and 
test methods. 
Σα πιαθίδηα αζθαιείαο ζα είλαη ειαθξά πδαηνπεξαηά, ε θάησ πιεπξά ηνπο ζα έρεη 
κνξθή θπκαηνεηδή θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε δηακνξθσκέλε επηθάλεηα απφ ζθπξφδεκα ή 
θαιά παηεκέλν ρψκα.  
Γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζα ππάξρνπλ εξγνζηαζηαθά θαηαζθεπαζκέλεο νπέο θαη 
πιαζηηθνί πχξνη ζχλδεζεο, ζηα πιατλά ησλ πιαθηδίσλ, γηα λα ζπλδένληαη ζηέξεα κεηαμχ 
ηνπο θαη λα κελ απαηηείηαη ρξήζε θφιιαο ζηηο πιατλέο επηθάλεηεο ησλ πιαθηδίσλ. Σα 
πιαθίδηα ζα κπνξνχλ λα θνπνχλ εχθνια κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ, ψζηε λα 
ηνπνζεηνχληαη ζηηο επηθάλεηεο πνπ νξίδνληαη θάησ απφ ηα φξγαλα.   
Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ησλ ειαζηηθψλ πιαθηδίσλ αζθαιείαο ζα είλαη θάηνρνο ησλ 
πηζηνπνηεηηθψλ ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 θαη ηα πιαθίδηα ζα έρνπλ 5 έηε 
εγγχεζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 
Σν ειαζηηθά πιαθίδηα αζθαιείαο ζα έρνπλ ηα αθφινπζα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζα 
έρνπλ ππνζηεί δνθηκέο γηα ηα παξαθάησ: 



1. Δπηηξεπφκελν χςνο ειεχζεξεο πηψζεο: ζε ζπκκφξθσζε κε ην DIN  
EN1177:2008, EN1177:2008 
2. Αληνρή ζηελ νιίζζεζε 
Σν δείγκα ειέγρζεθε γηα αληνρή ζηελ νιίζζεζε κε ηε κέζνδν British Pendulum βάζεη ηνπ 
ASTM E 303. Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ζπλερή άκεζε επίβιεςε ηεο SGS 
U.S. Testing Company Inc. 
3. Αληίζηαζε ζηε θσηηά: 
Σν πξντφλ πάρνπο 30mm έσο 90mm, κε βάζε ηελ αληίδξαζή ηνπ ζηε θσηηά, 
ηνπνζεηείηαη ζηελ θαηεγνξία: Δ. 
4. Αληνρή ζε λεξφ κε άιαο: 
Σν δείγκα ειαζηηθνχ πιαθηδίνπ έρεη ειεγρζεί γηα αληνρή ζην λεξφ κε ρισξηνχρν λάηξην 
10%, θαηά ηελ κέζνδν DIN EN ISO 175 & DIN EN ISO 3386-2. 
Τπάξρεη ειάρηζηε επίπησζε ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ αληνρή ζε 
παξακφξθσζε απφ ζηξέςε.  
5. Αληνρή ζε ζξαχζε ζην ςχρνο: 
Αληνρή κεηά απφ 24 ψξεο ζε -40 βαζκνχο θειζίνπ, δελ παξαηεξείηαη ζξαχζε. 
6. Αληνρή ζε ξσγκέο ζην ςχρνο: 
Γελ παξαηεξνχληαη ξσγκέο κεηά απφ 5 ψξεο ζε -30 βαζκνχο θειζίνπ.   
7. Αληνρή ζε ρεκηθά: 
Σν δείγκα έρεη ειεγζεί γηα αληνρή ζε βάζεηο θαη νμέα θαηά ηελ δνθηκή DIN EN ISO 175 & 
DIN EN ISO 3386-2.   
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν 

ΕΥΡΩ:  71,00 (εβδνκήληα έλα ) 
 

 

Αρθρο: 73.96 ζρεη.6 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 7396 
Πιαθίδηα αζθαιείαο γηα ην ρψξν ηεο παηδηθήο ραξάο, αλάινγνπ πάρνπο κε ην χςνο 
πηψζεο ηνπ θάζε νξγάλνπ φπσο απηφ πξνδηαγξάθεηαη. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 
αλαθπθισκέλνπο θφθθνπο ειαζηηθνχ θνιιεκέλνπο κεηαμχ ηνπο κε θφιια 
Πνιπνπξεζάλεο.  
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε παξαγσγή ησλ πιαθηδίσλ αζθαιείαο  ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο 
αληίζηνηρεο Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο Πιαθηδίσλ Αζθαιείαο ηνπ "Equipment Safety 
Law EN 1177:2008» Impact absorbing playground surfacing: Safety requirements and 
test methods. 
Σα πιαθίδηα αζθαιείαο ζα είλαη ειαθξά πδαηνπεξαηά, ε θάησ πιεπξά ηνπο ζα έρεη 
κνξθή θπκαηνεηδή θαη ζα ηνπνζεηνχληαη ζε δηακνξθσκέλε επηθάλεηα απφ ζθπξφδεκα ή 
θαιά παηεκέλν ρψκα.  
Γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζα ππάξρνπλ εξγνζηαζηαθά θαηαζθεπαζκέλεο νπέο θαη 
πιαζηηθνί πχξνη ζχλδεζεο, ζηα πιατλά ησλ πιαθηδίσλ, γηα λα ζπλδένληαη ζηέξεα κεηαμχ 
ηνπο θαη λα κελ απαηηείηαη ρξήζε θφιιαο ζηηο πιατλέο επηθάλεηεο ησλ πιαθηδίσλ. Σα 
πιαθίδηα ζα κπνξνχλ λα θνπνχλ εχθνια κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ, ψζηε λα 
ηνπνζεηνχληαη ζηηο επηθάλεηεο πνπ νξίδνληαη θάησ απφ ηα φξγαλα.   
Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ησλ ειαζηηθψλ πιαθηδίσλ αζθαιείαο ζα είλαη θάηνρνο ησλ 
πηζηνπνηεηηθψλ ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 θαη ηα πιαθίδηα ζα έρνπλ 5 έηε 
εγγχεζε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 
Σν ειαζηηθά πιαθίδηα αζθαιείαο ζα έρνπλ ηα αθφινπζα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζα 
έρνπλ ππνζηεί δνθηκέο γηα ηα παξαθάησ: 
1. Δπηηξεπφκελν χςνο ειεχζεξεο πηψζεο: ζε ζπκκφξθσζε κε ην DIN  
EN1177:2008, EN1177:2008 
2. Αληνρή ζηελ νιίζζεζε 
Σν δείγκα ειέγρζεθε γηα αληνρή ζηελ νιίζζεζε κε ηε κέζνδν British Pendulum βάζεη ηνπ 



ASTM E 303. Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ζπλερή άκεζε επίβιεςε ηεο SGS 
U.S. Testing Company Inc. 
3. Αληίζηαζε ζηε θσηηά: 
Σν πξντφλ πάρνπο 30mm έσο 90mm, κε βάζε ηελ αληίδξαζή ηνπ ζηε θσηηά, 
ηνπνζεηείηαη ζηελ θαηεγνξία: Δ. 
4. Αληνρή ζε λεξφ κε άιαο: 
Σν δείγκα ειαζηηθνχ πιαθηδίνπ έρεη ειεγρζεί γηα αληνρή ζην λεξφ κε ρισξηνχρν λάηξην 
10%, θαηά ηελ κέζνδν DIN EN ISO 175 & DIN EN ISO 3386-2. 
Τπάξρεη ειάρηζηε επίπησζε ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ αληνρή ζε 
παξακφξθσζε απφ ζηξέςε.  
5. Αληνρή ζε ζξαχζε ζην ςχρνο: 
Αληνρή κεηά απφ 24 ψξεο ζε -40 βαζκνχο θειζίνπ, δελ παξαηεξείηαη ζξαχζε. 
6. Αληνρή ζε ξσγκέο ζην ςχρνο: 
Γελ παξαηεξνχληαη ξσγκέο κεηά απφ 5 ψξεο ζε -30 βαζκνχο θειζίνπ.   
7. Αληνρή ζε ρεκηθά: 
Σν δείγκα έρεη ειεγζεί γηα αληνρή ζε βάζεηο θαη νμέα θαηά ηελ δνθηκή DIN EN ISO 175 & 
DIN EN ISO 3386-2.   
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν 

ΕΥΡΩ:  75,00 (εβδνκήληα πέληε ) 
 

 

Αρθρο: 73.96 ζρεη.7 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 7396 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιεπξηθνχ ειαζηηθνχ θξαζπέδνπ, εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 
100x25 x5 εθ., ζε δηάθνξνπο ρξσκαηηζκνχο,  γηα ηελ αζθαιή νξηνζέηεζε ησλ δαπέδσλ 
(π.ρ.  ριννηάπεηαο, ειαζηηθά δάπεδα αζθαιείαο, άκκνο, βφηζαιν πνηακίζν) ζε ρψξνπο 
φπσο  παηδηθέο ραξέο, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ. Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλν εμ’ 
νινθιήξνπ απφ έγρξσκνπο, ζπκππθλσκέλνπο, 100% αλαθπθισκέλνπο θφθθνπο 
θπζηθνχ ειαζηνκεξνχο πιηθνχ πνπ ζα ζηαζεξνπνηνχληαη κε θφιια πνιπνπξεζάλεο 
εηδηθήο ζχζηαζεο. Καηά ηελ θαηεξγαζία ηνπ ειαζηνκεξνχο πιηθνχ δελ ζα πξέπεη λα έρεη 
πξνζηεζεί αηκφο λεξνχ, γηα ηελ απνηξνπή ηνπ ζρεκαηηζκνχ κνχριαο. Σν θξάζπεδν 
απηφ ζα είλαη εχθακπην (αθηίλαο 90ν), εχθνιεο θνπήο, πςειήο αλζεθηηθφηεηαο ζε 
νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζα πξνζθέξεη κέγηζηε πξνζηαζία απφ 
ηξαπκαηηζκνχο. ην θάησ ηκήκα ηνπ ζα έρεη απιαθψζεηο νη νπνίεο ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ 
άξηηα ζεκειίσζή ηνπ ζε βάζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Ζ επηθάλεηα ηνπ ζα είλαη ιεία κε 
αλνηθηνχο πφξνπο. Θα δηαζέηεη εξγνζηαζηαθά θαηαζθεπαζκέλεο νπέο θαη πχξνπο 
ζχλδεζεο ζηηο δχν πιεπξέο  (ηέζζεξεηο πχξνπο αλά ηξέρνλ κέηξν) γηα ζηαζεξή ζχλδεζε 
θαη απνηξνπή πηζαλήο θχξησζεο ή παξακφξθσζεο. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ πιεπξηθνχ 
θξαζπέδνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε νπνηαδήπνηε επηθάλεηα  θαη ζε επίπεδε ππνδνκή, 
ζε βάζνο ~ 50 mm (απφ ην ηειηθφ ηνπ χςνο),  ζε πξνπαξαζθεπαζκέλε ζηξψζε 
ζθπξνδέκαηνο (ηχπνπ C 12/15) θαη ζε δηακνξθσκέλν πξαλέο ζθπξνδέκαηνο (χςνπο 100 
mm) εθαηέξσζελ ηνπ θξαζπέδνπ. Οη δηαζηάζεηο ηεο ζηξψζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα 
πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 100 mm ζε πάρνο (χςνο) θαη 200 mm ζε πιάηνο. Μεηά ηελ 
ηνπνζέηεζε ηνπ θξαζπέδνπ, ην ζθπξφδεκα ζα ζπζζσξεχεηαη (κε ηε ρξήζε δίεδξεο 
ζθήλαο) θαη ζα ζπκππθλψλεηαη, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο εηζρψξεζεο ηνπ ζηηο 
απιαθψζεηο ηνπ πιεπξηθνχ ζηνηρείνπ. Με απηή ηελ δηαδηθαζία ζα επηηπγράλεηαη ε 
αζθαιήο απαηηνχκελε ζεκειίσζή ηνπ. Ζ ζπλδεζκνινγία κεηαμχ ησλ θξαζπέδσλ ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη δηα κέζσ ησλ δχν ζπλδεηηθψλ πείξσλ θαη εηδηθήο ζχζηαζεο θφιιαο 
πνιπνπξεζάλεο ζηα ζεκεία επαθήο ηνπο. ε πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηνπ θξαζπέδνπ ζε 
νξηνζεηήζεηο θακπχισλ  πεξηνρψλ, ζα ρξεζηκνπνηνχληαη επηπξνζζέησο ζθηγθηήξεο, 
έσο φηνπ ην ζθπξφδεκα εηζρσξήζεη ζηηο απιαθψζεηο θαη ζηαζεξνπνηεζεί ε ζεκειίσζή 
ηνπ θξαζπέδνπ.     



Σν ειαζηηθφ θξάζπεδν ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ζεηξάο ηνπ 
Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ ΔΝ1176: 2008, ‚Δμνπιηζκφο θαη Γάπεδα Παηρληδφηνπσλ - 
Γεληθέο Απαηηήζεηο Αζθαιείαο θαη Μέζνδνη Γνθηκήο‛ / ‚Playground Equipment and 
Surfacing - General Safety Requirements and Test Methods‛) θαη ζα πξέπεη λα θέξεη 
πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο απφ θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο, δηαπηζηεπκέλνπ γηα 
ην ζθνπφ απηφ. 
Ζ εγθαηάζηαζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο 
νδεγίεο ηνπ παξαγσγνχ/ θαηαζθεπαζηή, ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηα πξνβιεπφκελα 
ζηε ζεηξάο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ ΔΝ1176: 2008. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε 
πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ θξαζπέδνπ κε ην κπεηφλ ζεκειίσζήο ηνπ. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κέηξν κήθνπο (κ) 

ΕΥΡΩ:  44,00 (ζαξάληα έλα ) 
 

 

Αρθρο: 75.01.04 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 7508 
Καηψθιηα θαη πεξηδψκαηα (κπνξληνχξεο) επηζηξψζεσλ απφ κάξκαξν. Kαηψθιηα απφ 
κάξκαξν ζθιεξφ έσο εμαηξεηηθά ζθιεξφ, πάρνπο 3 cm θαη πιάηνπο 11 - 30 cm. 
Καηψθιηα θαη πεξηδψκαηα (κπνξληνχξεο) επηζηξψζεσλ απφ κάξκαξν, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 "Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο". 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, 
ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, θαη θαζαξηζκνχ, ηα ηζηκεληνθνληάκαηα ή γεληθά θνληάκαηα  
ζηξψζεσο θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη 
θαζαξηζκνχ  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  
Oη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθφ, 
εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra). 
Kαηψθιηα απφ κάξκαξν ζθιεξφ έσο εμαηξεηηθά ζθιεξφ, πάρνπο 3 cm θαη πιάηνπο 11 - 
30 cm. 
(ΚΛΗΜΑΚΑ Α: Πεξηιαβάλεηαη εξγαζία 39,00 Δπξψ ) 
(ΚΛΗΜΑΚΑ Β: Πεξηιαβάλεηαη εξγαζία 35,00 Δπξψ ) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΕΥΡΩ:  106,00 (εθαηφ έμη ) 
 

 

Αρθρο: 54.51 ζρεη.1 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 5451.1 
Ξχιηλε ζχξα πεξίθξαμεο, αλνηγφκελε, απφ επεμεξγαζκέλε μπιεία θαζηαληάο. Καηαζθεπή 
μχιηλεο ζχξαο πεξίθξαμεο, αλνηγφκελε, ζε απιφ ζρέδην, ζχκθσλα κε ην  
θαηαζθεπαζηηθφ ζρέδην πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε κειέηε. Ζ ζχξα πεξηιακβάλεη έλα 
πιαίζην απφ θαηαθφξπθνπο απνθινησκέλνπο παζζάινπο θαζηαληάο θπθιηθήο δηαηνκήο 
δηακέηξνπ Φ9εθ. έσο Φ10εθ. (κε ζπαζκέλεο αθκέο ζην ηειείσκα) θαη 2 νξηδφληηνπο 
εκίθνξκνπο παζάινπο, ην νπνίν ζα ζηεξίδεηαη ζε θαηαθφξπθνπο νξζνζηάηεο θπθιηθήο ή 
ηεηξάγσλεο δηαηνκήο 9εθ.ρ9εθ. Οη νξζνζηάηεο είηε ζα παθηψλνληαη ζε πθηζηάκελεο νπέο 
ηνηρείσλ (αθνχ πξψηα έρνπλ πεξαζηεί κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα), είηε  ζα ηνπνζεηεζνχλ 
κε εηδηθά ηεκάρηα – δνθνζήθεο θαηάιιειεο δηαηνκήο, πνπ ζα παθησζνχλ ζε πθηζηάκελα 
ηνηρεία ή ζελάδ. 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηεο απνθινησκέλεο μπιείαο θαζηαληάο δηαηνκήο σο 
αλσηέξσ, εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο ηεο ζχξαο ζχκθσλα κε ην ζρέδην ηεο κειέηεο, ε 
κεηαθνξά θαη ε ηνπνζέηεζή ηεο. 
Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ην αζθαιηηθφ γαιάθησκα (πιηθά θαη εξγαζία) ηνπ ηκήκαηνο πνπ 
ζα παθησζεί ή ηα εηδηθά ηεκάρηα ζηεξέσζεο ησλ νξζνζηάησλ, ηα ζηδεξηθά αλαξηήζεσο, 
ζηεξεψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ζχξαο  (πιήλ ρσλεπηήο θιεηδαξηάο θαη ρεηξνιαβψλ) θαη 



ε επάιεηςε ησλ μχιηλσλ επηθαλεηψλ κε κπθεηνθηφλα ζθεπάζκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
μχινπ, δειαδή ε πξνκήζεηα ηνπ ζθεπάζκαηνο, ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηεο 
επηθάλεηαο, ε εθαξκνγή ζηξψζεο εκπνηηζκνχ αιθπδηθήο βάζεσο θαη ε δηάζηξσζε 
βεξληθνρξψκαηνο δπν ζπζηαηηθψλ βάζεσο λεξνχ ή δηαιχηνπ ζε δπν ζηξψζεηο, ήηνη 
πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εξγαζίαο 
ηνπνζέηεζεο ρσλεπηήο θιεηδαξηάο θαη ρεηξνιαβψλ. 
Σηκή αλά ηεκάρην - θχιιν ηνπνζεηεκέλεο ζχξαο. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκάρην (ηεκ.). 

ΕΥΡΩ:  180,00 (εθαηφ νγδφληα ) 
 

 

Αρθρο: 55.10.01 ζρ.2 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 5511.1 
 Κηγθιίδσκα - μχιηλε πεξίθξαμε κε παζζάινπο θαζηαληάο απνθινησκέλνπο, χςνπο 
1,20κ - 1,30κ.Καηαζθεπή μχιηλεο πεξίθξαμεο – θηγθιηδψκαηνο επζχγξακκεο, ζε απιφ 
ζρέδην, ζχκθσλα κε ην  θαηαζθεπαζηηθφ ζρέδην πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε κειέηε. Ζ 
πεξίθξαμε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ απνθινησκέλνπο παζζάινπο θαζηαληάο 
θπθιηθήο δηαηνκήο δηακέηξνπ Φ9εθ. έσο Φ10εθ. (κε ζπαζκέλεο αθκέο ζην ηειείσκα) κε 
θαηαθφξπθνπο παζζάινπο – νξζνζηάηεο αλά 1,20-1,30 κ, δπν νξηδφληηνπο παζζάινπο 
θαη πάλσ ζε απηνχο  θαηαθφξπθνπο παζζάινπο ίδηαο δηακέηξνπ, θνκκέλνπο θαηά κήθνο 
ζηε κέζε.  
Σν θαζαξφ χςνο ησλ νξζνζηαηψλ, εθηφο εδάθνπο ζα είλαη 1,60κ - 1,70κ, θαη ην 
παθησκέλν ηκήκα ηνπ (πνπ ζα είλαη πεξαζκέλν κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα) 40εθ., ελψ ην 
χςνο ησλ εκίθνξκσλ ζα είλαη πεξίπνπ 1,20κ. 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηεο απνθινησκέλεο μπιείαο θαζηαληάο δηαηνκήο σο 
αλσηέξσ, εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο ηεο πεξίθξαμεο ζχκθσλα κε ην ζρέδην ηεο 
κειέηεο, ε πξνζαξκνγή ησλ ηκεκάησλ ηεο κε θαηάιιειε θνπή, ε κεηαθνξά θαη ε 
ηνπνζέηεζή ηεο. Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ην αζθαιηηθφ γαιάθησκα (πιηθά θαη εξγαζία) 
ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζα παθησζεί θαη ε επάιεηςε ησλ μχιηλσλ επηθαλεηψλ κε κπθεηνθηφλα 
ζθεπάζκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ μχινπ - δειαδή ε πξνκήζεηα ηνπ ζθεπάζκαηνο, ε 
θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο, ε εθαξκνγή ζηξψζεο εκπνηηζκνχ αιθπδηθήο 
βάζεσο, ε δηάζηξσζε βεξληθνρξψκαηνο δπν ζπζηαηηθψλ βάζεσο λεξνχ ή δηαιχηνπ ζε 
δπν ζηξψζεηο, ήηνη πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία. Πεξηιακβάλεηαη ε 
εξγαζία ζχλδεζεο ησλ νξηδφληησλ θαη θάζεησλ μχιηλσλ παζζάισλ, κεηά ηεο δαπάλεο 
φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ ζχλδεζεο – ζπλαξκνιφγεζεο (βίδσκα κε θαξφβηδεο θαη 
παμηκάδηα αζθαιείαο), ηα ζηνθαξίζκαηα φπνπ απαηηείηαη θαη νη δαπάλεο ηνπ 
απαηηνχκελνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη φισλ ελ γέλεη εξγαζηψλ. Ζ πάθησζε ζα 
γίλεη ζηηο ήδε ππάξρνπζεο νπέο επί ζηεζαίσλ, νη νπνίεο ζα θαζαξηζηνχλ, θαη ζα 
δηεπξπλζνχλ, φπνπ απαηηεζεί. Μεηά ην πέξαο ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο ζα γίλεη 
ζηαζεξνπνίεζή ηνπο κε έγρπζε – πιήξσζε ησλ θελψλ κε ξεπζηφ ηζηκέλην ή άιιν 
ξεπζηφ θαηάιιειν πξνο ηνχην πιηθφ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ νπέο ην 
θηγθιίδσκα ζα ηνπνζεηεζεί κε εηδηθά ηεκάρηα – δνθνζήθεο θαηάιιειεο δηαηνκήο (θαη 
κεηαιιηθέο αληηξήδεο, φπνπ απαηηείηαη επηπιένλ ζηήξημε) ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ ηηκή, πνπ ζα παθησζνχλ ζε πθηζηάκελα ηνηρεία ή ζελάδ γηα ηελ πιήξε θαη άξηηα 
ζηεξέσζε ηνπ θηγθιηδψκαηνο.  
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν πιήξνπο θαηαζθεπαζκέλεο θαη ηνπνζεηεκέλεο μχιηλεο 
πεξίθξαμεο – θηγθιηδψκαηνο.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηξέρνλ κέηξν (m) αλαπηχγκαηνο ρεηξνιηζζήξα 

ΕΥΡΩ:  75,00 (εβδνκήληα πέληε ) 
 

 

Αρθρο: 55.21 ζρ. 1 Κωδ. Αναθεώρηζης:  



πληήξεζε μχιηλνπ θηγθιηδψκαηνο θαη μχιηλσλ ζθαινπαηηψλ απφ μχιν θαζηαληάο 
 
πληήξεζε θηγθιηδσκάησλ θαη ζθαινπαηηψλ απφ μπιεία θαζηαληάο γηα δαζηθά κνλνπάηηα 
. πκπεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία απφμεζεο ππνιεηκκάησλ βεξληθηνχ θαη ιείαλζεο ηεο 
επηθάλεηαο ησλ μχισλ, ην πέξαζκα ησλ μχισλ κε κπθεηνθηφλν θαη 2 ζηξψζεηο 
θαηάιιεινπ άρξσκνπ βεξληθηνχ θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ ηκεκάησλ κε ηα 
απαηηνχκελα ηεκάρηα μχινπ απφ μπιεία θαζηαληάο μεξακέλε, εκπνηηζκέλε θαη 
πεξαζκέλε κε κπθεηνθηφλν θαη 2 ζηξψζεηο θαηάιιεινπ άρξσκνπ βεξληθηνχ 
 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5521  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κ.κ. 

ΕΥΡΩ:  2,50 (δχν Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 62.21 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 6221 
Θχξεο ζηδεξέο απινχ ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο ξάβδνπο. 
Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ ζπξψλ, απινχ ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο ξάβδνπο 
νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο, θαξθσηψλ, κε ή ρσξίο εληνξκίεο, κε φια ηα εμαξηήκαηα 
ζηεξέσζεο, αλάξηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κε θνηλή θιεηδαξηά θαη νξεηραιθίλεο ρεηξνιαβέο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-02-00 "ηδεξά θνπθψκαηα".  
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ρηιηφγξακκν (kg) 

ΕΥΡΩ:  5,00 (πέληε ) 
 

 

Αρθρο: 64.01.01 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 6401 
ηδεξά θηγθιηδψκαηα απφ ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκψλ. Απινχ ζρεδίνπ απφ 
επζχγξακκεο ξάβδνπο. 
Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ θηγθιηδσκάησλ εμσζηψλ, θιηκάθσλ, πεξηθξάμεσλ 
θιπ., απφ ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκψλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ 
κνξθνζηδήξνπ θαη ησλ πιηθψλ ήισζεο θαη ζηεξέσζεο θαζψο θαη ε εξγαζία γηα ηελ 
πιήξε θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θηγθιηδσκάησλ. 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg). 
Απινχ ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο ξάβδνπο. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ρηιηφγξακκν (kg) 

ΕΥΡΩ:  4,50 (ηέζζεξα Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 64.16.03 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 6418 
Κηγθιηδψκαηα απφ ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο. Απφ ζηδεξνζσιήλεο 
γαιβαληζκέλνπο Φ 2". 
Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θηγθιηδψκαηνο απινχ απφ νξηδφληηα ηκήκαηα θαη νξζνζηάηεο 
απφ γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο, κε φια ηα εηδηθά θνριησηά ηεκάρηα θαη γεληθά 
ζηδεξνζσιήλεο, εηδηθά ηεκάρηα, θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο ηνπνζέηεζεο, ρσξίο ηνλ 
ρξσκαηηζκφ.  
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m). 
Απφ ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο Φ 2". 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηξέρνλ κέηξν (m) 

ΕΥΡΩ:  17,40 (δεθαεπηά Δπξψ θαη ζαξάληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 64.26 ζρεη. Κωδ. Αναθεώρηζης: OIK 6428 



Θχξα πεξίθξαμεο. Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζχξαο πεξίθξαμεο. Ζ ζχξα ζα είλαη 
αλνηγφκελε θαη ζα ιεηηνπξγεί ρεηξνθίλεηα. Ζ πφξηα εηζφδνπ ζα είλαη απφ πιαίζην κε 
ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν Φ11/2’’ κε ρηαζηνχο απφ ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν 
φκνηαο δηακέηξνπ (δίθπιιε δηαζηάζεσλ 2Υ(2Υ2) θαη γαιβαληζκέλν πιέγκα πάρνπο 3 
mm ξνκβνεηδνχο νπήο 5,3 cm.. Οη νξζνζηάηεο ζηήξημεο ζα είλαη απφ ζηδεξνζσιήλα 
γαιβαληζκέλν Φ2’’ χςνπο 2,0κ.παθησκέλνη κέζα ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηκρ 

ΕΥΡΩ:  700,00 (επηαθφζηα επξψ) 
 

 

Αρθρο: ΑΣΟΔ 6446 ΥΔΣ 6 Κωδ. Αναθεώρηζης: OIK 6446.1 
χξκα νδεγφο 
χξκα νδεγφο γαιβαληζκέλν θπθιηθήο δηαηνκήο πάρνπο 2.7 mm (No 16), ηνπνζεηεκέλν 
κε πξφζδεζε κε γαιβαληζκέλν ζχξκα ζε παζζάινπο πεξηθξάγκαηνο, ζε νζεζδήπνηε 
ζεηξέο νξηδφληηεο, θαηαθφξπθεο θαη δηαγψληεο. Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6446.1 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Σηκή αλα ηξέρνλ κέηξν 

ΕΥΡΩ:  0,45 (ζαξάληα πέληε ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 64.47 ζρεη.1 Κωδ. Αναθεώρηζης:  

πξκαηφπιεγκα πεξίθξαμεο, γαιβαληζκέλν, κε βξφγρνπο νξζνγσληθνχ ή ηεηξαγσληθνχ 
ζρήκαηνο (ειεθηξνζπγθνιιεηφ), ηνπνζεηνχκελν επί ζθειεηνχ (ν νπνίνο απνδεκηψλεηαη 
ηδηαίηεξα). ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζην ηφπν ηνπ 
έξγνπ , ε πιήξεο εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο θαζψο θαη ε δαπάλε φισλ ησλ 
πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη. Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6447 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΕΥΡΩ:  3,80 (ηξία Δπξψ θαη νγδφληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 77.10 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 7725 
Τδξνρξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο κε αθξπιηθφ 
πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα. 
Τδξνρξσκαηηζκνί κε ηζηκεληφρξσκα επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκελην-θνληάκαηνο, 
ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο κέρξη λα επηηεπρζεί ηέιεηα νκνηνρξσκία θαη ζπλνιηθφ 
πάρνο μεξνχ πκέλα 125 κηθξά. Τιηθά πάζεο θχζεσο θαη εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-01-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο".  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΕΥΡΩ:  3,90 (ηξία Δπξψ θαη ελελήληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 77.30 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 7735 
Τπφζηξσκα (αζηάξη) ηζηκεληνρξσκάησλ απφ αθξπιηθέο ξεηίλεο βάζεσο δηαιχηνπ. 
Τπφζηξσκα (αζηάξη) ηζηκεληνρξσκάησλ, κε βάζε ηηο δηαιπηέο ζην λέθηη θαη ην ιεπθφ 
νηλφπλεπκα αθξπιηθέο ξεηίλεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 
"Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ". 
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ, πξψηε ζηξψζε, επηκειεκέλν ηξίςηκν κε γπαιφραξην θαη 
δεχηεξε ζηξψζε (πιηθά θαη εξγαζία) 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΕΥΡΩ:  2,25 (δχν Δπξψ θαη είθνζη πέληε ιεπηά) 
 



 

Αρθρο: 77.31 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 7735 
Yπφζηξσκα ρξσκαηηζκνχ επηθαλεηψλ αινπκηλίνπ ή γαιβαληζκέλσλ ζηνηρείσλ κε βάζε 
επνμεηδηθέο, πνιπνπξεζαληθέο ξεηίλεο ή κε βάζε ην θσζθνξηθφ νμχ. (Etch Primer). 
Τπφζηξσκα (αζηάξη) ρξσκαηηζκνχ επηθαλεηψλ απφ αινπκίλην ή γαιβαληζκέλσλ 
ζηνηρείσλ, κε βάζε επνμεηδηθέο ξεηίλεο δχν ζπζηαηηθψλ ή πνιπνπξεζαληθέο δχν 
ζπζηαηηθψλ ή κε εηδηθφ αζηάξη βάζεσο θσζθνξηθνχ νμένο (Etch Primer), δχν 
ζπζηαηηθψλ, ζπκβαηέο κε ηελ ηειηθή βαθή, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-
03-00 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ".  
Πξνεηνηκαζία επηθαλεηψλ, πξψηε ζηξψζε, επηκειεκέλν ηξίςηκν κε γπαιφραξην κεηά ηελ 
πξψηε ζηξψζε θαη δεχηεξε ζηξψζε (πιηθά θαη εξγαζία),  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΕΥΡΩ:  2,80 (δχν Δπξψ θαη νγδφληα ιεπηά) 
 
 

 

Αρθρο: 77.33 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 7740 
Θεξκφ γαιβάληζκα ραιπβδίλσλ ζηνηρείσλ. 
Θεξκφ γαιβάληζκα ραιπβδίλσλ ζηνηρείσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 1641, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-00 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ 
επηθαλεηψλ". 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) γαιβαληζκέλεο ζηδεξνθαηαζθεηήο 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ρηιηφγξακκν (kg) γαιβαληζκέλεο ζηδεξνθαηαζθεηήο 

ΕΥΡΩ:  0,34 (ηξηάληα ηέζζεξα ιεπηά) 
 

 
 

Αρθρο: 77.55 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 7755 
Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ 
ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ. 
Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
03-10-03-00 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ". 
Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη ζκπξηδφπαλν, κία ζηξψζε αληηδηαβξσηηθνχ 
ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά 
επί ηφπνπ θαη εξγαζία,  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΕΥΡΩ:  6,70 (έμη Δπξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά) 
 
 

 

Αρθρο: 77.67.02 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 7767.4 
Υξσκαηηζκνί ζσιελψζεσλ. Γηακέηξνπ απφ 1 1/4 έσο 2". 
Υξσκαηηζκνί ζσιελψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-00 
"Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ". 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζσιήλσλ. 
Γηακέηξνπ απφ 1 1/4 έσο 2". 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζσιήλσλ 

ΕΥΡΩ:  2,25 (δχν Δπξψ θαη είθνζη πέληε ιεπηά) 
 

 



 

Αρθρο: 77.67.03 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 7767.6 
Υξσκαηηζκνί ζσιελψζεσλ. Γηακέηξνπ απφ 2 1/2 έσο 3". 
Υξσκαηηζκνί ζσιελψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-00 
"Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ". 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζσιήλσλ. 
Γηακέηξνπ απφ 2 1/2 έσο 3". 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζσιήλσλ 

ΕΥΡΩ:  3,40 (ηξία Δπξψ θαη ζαξάληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 77.71.01 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 7771 
Δθαξκνγή επί μχιηλσλ επηθαλεηψλ βεξληθνρξψκαηνο βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηε ελφο ε 
δχν ζπζηαηηθψλ. Βεξληθνρξσκαηηζκνί μπιίλσλ επηθαλεηψλ κε ειαηφρξσκα αιθπδηθήο ή 
ηξνπνπνηεκέλεο πνιπνπξεζαληθήο ξεηίλεο, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ. 
Βεξληθνρξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-
05-00 "Υξσκαηηζκνί μχιηλσλ επηθαλεηψλ". 
Απφμεζε, αζηάξη, μεξφδηαζκα, ζπαηνπιάξηζκα, ζηνθαξίζκαηα, ςηινζηνθαξίζκαηα, 
δηάζηξσζε αιθπδηθνχ ππνζηξψκαηνο ή ππνζηξψκαηνο δχν ζπζηαηηθψλ θαη δηάζηξσζε 
βεξληθνρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 
Βεξληθνρξσκαηηζκνί μπιίλσλ επηθαλεηψλ κε ειαηφρξσκα αιθπδηθήο ή ηξνπνπνηεκέλεο 
πνιπνπξεζαληθήο ξεηίλεο, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΕΥΡΩ:  10,70 (δέθα Δπξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 77.71.01ζρεη.1 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ7771 
Αδηαβξνρνπνηεηηθφ πξντφλ λαλνκνξηαθήο ηερλνινγίαο, πδαηηθήο βάζεο γηα ζπληήξεζε 
μχιηλσλ απνξξνθεηηθψλ επηθαλεηψλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ ρψξσλ. Σαπηφρξνλα 
κε ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ λεξνχ ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη θαη απνηειεζκαηηθή 
ειαηνπξνζηαζία, ρσξίο λα αιιάδεη νξαηά ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο θαη ρσξίο λα 
κπινθάξεη ηνπο πφξνπο, επηηξέπνληάο ηεο λα δηαηεξήζεη ηελ θπζηθή ηεο αλαπλνή. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ, ν θαζαξηζκφο ηεο 
επηθαλείαο θαη ε πξνεηνηκαζία (ηξίςηκν κε γπαιφραξην), ε εθαξκνγή ηνπ ζε κία ζηξψζε 
(ζε απφιπηα ζηεγλή επηθάλεηα) ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηα 
ηθξηψκαηα θαη ε εξγαζία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κ2 

ΕΥΡΩ:  9,00 (ελλέα ) 
 

 

Αρθρο: 77.80.02 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 7785.1 
Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε ρξψκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, 
ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. Δμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε 
ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο. 
Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ κε πδαηηθήο δηαζπνξάο ρξψκαηα αθξπιηθήο, 
ή βηλπιηθήο, ή ζηπξελην-αθξπιηθήο βάζεσο ζε δχν δηαζηξψζεηο, ρσξίο πξνεγνχκελν 
ζπαηνπιάξηζκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-02-00 "Υξσκαηηζκνί 
επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλ".  
Πξνεηνηκαζία ησλ επηθαλεηψλ, αζηάξσκα θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ ηνπ ηειηθνχ 
ρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 



Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
Δμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΕΥΡΩ:  10,10 (δέθα επξψ θαη δέθα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: Δ-17.2 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-7788 
Γηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο . Γηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο κε ζεξκνπιαζηηθά ή 
ςπρξνπιαζηηθά πιηθφ  
 
Γηαγξάκκηζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, λέα ή αλαδηαγξάκκηζε, νπνηνπδήπνηε 
ζρήκαηνο, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ (δηακήθεο, εγθάξζηα εηδηθά γξάκκαηα ή ζχκβνια), κε 
αληαλαθιαζηηθφ πιηθφ πιηθφ πςειήο νπηζζαλάθιαζεο, κε γπάιηλα ζθαηξίδηα θαηά ΔΛΟΣ 
ΔΝ 1424, ζπλνδεπφκελν κε πηζηνπνηεηηθφ επηδφζεσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1436, δνθηκψλ 
πεδίνπ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1824 θαη θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1871, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ζήκαλζεο ηεο νδνχ θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-02-00 ‘’Οξηδφληηα 
ζήκαλζε νδψλ’’ 
 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
· ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ δηαγξάκκηζεο, ε πξνζθφκηζή ηνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 
θαη ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε (αλ απαηηείηαη) 
· ε δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ, κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπο 
· ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ θάζε είδνπο ραιαξά πιηθά κε ρξήζε 
κεραληθνχ ζάξσζξνπ ή απνξξνθεηηθήο ζθνχπαο ή/θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε 
· ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ δηαγξάκκηζε (ζηίμε-πηθεηάξηζκα)  
· ε εθαξκνγή ηεο δηαγξάκκηζεο κε δηαγξακκηζηηθφ κεράλεκα, θαηάιιειν γηα ηνλ 
ηχπν ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ πιηθνχ  
· ε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ  
· ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λσπήο δηαγξάκκηζεο απφ ηελ θπθινθνξία 
κέρξη ηελ πιήξε ζηεξενπνίεζή ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε άξζε ηνπο 
Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν έηνηκεο δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο 
 
Γηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο . Γηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο κε ζεξκνπιαζηηθά ή 
ςπρξνπιαζηηθά πιηθφ  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m2 

ΕΥΡΩ:  19,70 (δεθαελλέα Δπξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: Β11.2 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-5104 
Κάδνη απνξξηκκάησλ. Ξχιηλνο ζηξνγγπιφο επηζηήιηνο θάδνο 
Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ, ζπζθεπαζία, κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ 
πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ζηηο 
πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο 
ηνπ πξνκεζεπηή θαη πξνζηαζία ησλ ηνπνζεηεκέλσλ θάδσλ κέρξη ηελ παξαιαβή απφ 
ηνλ θνξέα ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. 
 
Κάδνη απνξξηκκάησλ. Ξχιηλνο ζηξνγγπιφο επηζηήιηνο θάδνο 
 
 



Ξχιηλνο ζηξνγγπιφο επηζηήιηνο θάδνο απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα κε ηεζζεξεο νπέο 
απνζηξάγγηζεο ζηνλ ππζκέλα, κε πεξίβιεκα απφ ζπλζεηηθή αληηθνιιεηή μπιεία, 
ζηεξηδφκελνο ζε κεηαιιηθφ ζηχιν κε δχν ιάκεο πνπ ζρεκαηίδνπλ θχθιν, πιήξσο 
εγθαηεζηεκέλνο. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ 

ΕΥΡΩ:  240,00 (δηαθφζηα ζαξάληα ) 
 
 

 

Αρθρο: Β11.4ζρεη. Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-5104 
Κάδνη απνξξηκκάησλ. Πιαζηηθφο θάδνο ζε ζρήκα δειθηληνχ,  ν νπνίνο απνηειείηαη απφ 
έλα εληαίν πιαζηηθφ ζψκα, ζε ζρήκα δειθηληνχ, κε ζχζηεκα θιεηδψκαηνο θαη πεξηέρεη 
κεηαιιηθφ θάδν ρσξεηηθφηεηαο 85lt, απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Γηαζέηεη εληαίν 
νκνηφκνξθν ζψκα απφ πνιπκεξέο κνξθνπνηεκέλν πιαζηηθφ (ηχπνπ DURAPOL) πνπ 
πεξηέρεη θίιηξν anti-UV ζηε δνκή ηνπ γηα αληνρή ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία θαζψο θαη 
επηβξαδπληηθά ζηνηρεία (flame retardants) θαηά ηεο αλάθιεμεο.  
Σν θπξίσο ζψκα θέξεη ζηφκην ππνδνρήο κηθξναπνξξηκκάησλ, ζην ζηφκα ηνπ δειθηληνχ, 
κε εληαίν ζθέπαζηξν, πξνζηαηεχνληαο έηζη ην εζσηεξηθφ απφ ηελ ζπζζψξεπζε λεξνχ. Ο 
θάδνο δελ παξνπζηάδεη εκθαλείο ελψζεηο, ζπλδέζεηο ή θνιιήζεηο. Σφζν ην θπξίσο ζψκα, 
φζν θαη ε βάζε απνηεινχλ έλα νκνηνγελέο πεξίβιεκα, κε ζηξνγγπιεκέλεο επηθάλεηεο. 
Σν άλνηγκα θαη θιείζηκν ηνπ θάδνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε εηδηθφ ζχζηεκα θιεηδψκαηνο θαη 
θιεηδί. Ο θάδνο κπνξεί λα βηδσζεί ζε επηθάλεηα απφ ζθπξφδεκα ή λα παθησζεί ζε 
καιαθφ έδαθνο (ρφξην ή ρψκα) κε εηδηθή βάζε πάθησζεο. 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ θάδσλ, ε ζπζθεπαζία, ε κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ 
έξγνπ, ε ηπρφλ πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε  ηνπνζέηεζε θαη 
ζηεξέσζε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ηηο ππνδείμεηο 
ηεο επίβιεςεο  θαη ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 

ΕΥΡΩ:  700,00 (επηαθφζηα ) 
 

 

Αρθρο: ΑΣΟΔ 5261 ΥΔΣ.12 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΑΣΟΔ 5261 
Παγθάθη κε πέηξηλεο βάζεηο θαη επηθάλεηα θαζίζκαηνο απφ μπιεία πεχθεο ή θαζηαληάο. 
Παγθάθη δηαζηάζεσλ 160 x 50 x 45εθ.(χςνο) πνπ απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέξε:  
Α. Γπν πέηξηλεο βάζεηο - πειέθηα απφ πέηξα Ρεζχκλεο ρξψκαηνο κπεδ-θαθέ, κε 
επηθάλεηα «ρηππεηή» (ή ακκνβνιηζκέλε), δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 50 x 20 x 35εθ(χςνο). 
Β. Γχν κεηαιιηθνχο θνηινδνθνχο πνπ ζηεξεψλνληαη  πάλσ ζηελ νξηδφληηα επηθάλεηα ησλ  
πειεθηψλ, δηαζηάζεσλ 45 x 4 x 4 x 0,4εθ(πάρνο), γαιβαληζκέλνπο ελ ζεξκψ θαη 
βακκέλνπο δπν ζηξψζεηο κε εηδηθφ αζηάξη δπν ζπζηαηηθψλ ρξσκαηηζκνχ επηθαλεηψλ 
γαιβαληζκέλσλ ζηνηρείσλ (ζπκβαηνχ κε ηελ ηειηθή βαθή) θαη δχν ζηξψζεηο (κε 
επηκειεκέλν ελδηάκεζν ηξίςηκν) κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ ξεηηλψλ, βάζεσο 
λεξνχ ε δηαιχηνπ.  
Γ.  Δπηθάλεηα θαζίζκαηνο απφ μχιηλεο ηάβιεο πεχθεο ή θαζηαληάο αξθηηθνχ θχθινπ πνπ 
βηδψλνληαη πάλσ ζηνπο θνηινδνθνχο δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 
Με ηελ πιήξε επεμεξγαζία ηνπο  (ξνθάληζκα, πιάληζκα, ηξίςηκν), κε φιεο ηηο γσλίεο 
ηνπο (θφγρεο) πιαλαξηζκέλεο ζε radial 5ρηι. θαη’ ειάρηζην, εμ' νινθιήξνπ βακκέλεο ηξεηο 
θνξέο (κε ελδηάκεζν ηξίςηκν) κε ρξψκαηα πδαηνδηαιπηά γηα εμσηεξηθνχο ρψξνπο κε 
πνηφηεηα ρξψκαηνο λέαο ηερλνινγίαο ζε ρξψκα πνπ ζα ππνδεηρηεί απφ ηε κειέηε θαη. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά – κηθξνυιηθά θαη εμαξηήκαηα γηα ηελ 



θαηαζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζή ηνπο, ε κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε απηψλ επί ηφπνπ 
ηνπ έξγνπ, φιεο νη εξγαζίεο επεμεξγαζίαο, βαθήο, ζπλαξκνιφγεζεο θαη ηνπνζέηεζήο 
ηνπο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο επίβιεςεο.  
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΑΣΟΔ 5261 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκάρην 

ΕΥΡΩ:  220,00 (δηαθφζηα είθνζη ) 
 

 

Αρθρο: ΠΡ 5230 Υ.1 Κωδ. Αναθεώρηζης:  

Ξχιηλν παγθάθη κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ απφ ηνπκπνζσιήλα 2‛ θνπξκπαξηζηή.  Σν 
θάζηζκα θαη ε πιάηε θέξνπλ απφ ηξία (3) μχια, ην θαζέλα απφ ηα νπνία είλαη απφ 
ζχλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία πεχθεο νπεδίαο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ θάζε μχιηλνπ κέξνπο 
είλαη 180Υ10Υ4,5 εθ θαη φιεο νη γσλίεο ηνπ (θφγρεο) πιαλάξνληαη ζε radial 5ρηι. θαη’ 
ειάρηζην. Σα μχιηλα κέξε επηζηξψλνληαη κε ρξψκα λεξνχ. ην θάησ κέξνο ηνπ ζθειεηνχ 
πνπ είλαη ην θάζηζκα ηνπνζεηνχληαη δχν νξζνζηάηεο ζε θάζε πιεπξά θαηαζθεπαζκέλνη 
απφ ηνπκπνζσιήλα 2 " θαη έρνπλ κήθνο 40 εθ. Ο κεηαιιηθφο ζθειεηφο απνθηά 
πεξηζζφηεξε ζηηβαξφηεηα κε ηε βνήζεηα κίαο ζσιήλαο Φ Ύ " ε νπνία ζπγθνιιάηαη ζην 
ζθειεηφ θαη ζπλδέεη ηα δχν ζηειέρε. Σα μχια ζπλδένληαη κε ην κεηαιιηθφ ζθειεηφ κε 
θαξφβηδεο 8Υ120. Γηα ηελ αληηζθσξηαθή ηνπ πξνζηαζία ν κεηαιιηθφο ζθειεηφο πθίζηαηαη 
επεμεξγαζία γηα ηελ απνιίπαλζή ηνπ, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) 
θαη έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester ζε ρξψκα ηεο επηινγήο ηεο 
ππεξεζίαο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά θαζψο θαη ε εξγαζία ηεο 
ηνπνζέηεζεο.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΣΔΜ. 

ΕΥΡΩ:  180,00 (εθαηφ νγδφληα ) 
 

 

Αρθρο: 52.61.01 ζρ. 2 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 5261 
Πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα παηδηθψλ ραξψλ εγράξαθηε απφ HPL ηχπνπ MEG πάρνπο 
15mm, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 1,20κ Υ 1,00κ, κε ηελ ηνπνζέηεζή  ηεο ζχκθσλα κε ηα 
ζρέδηα θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, ε νπνία 
θέξεη ην ζήκα πηζηνπνίεζεο θαηαιιειφηεηαο ιεηηνπξγίαο Θα απνηειείηαη απφ έλα 
πιαίζην ην νπνίν θαη ζα θέξεη εγράξαθηεο ηηο εμήο ηνπιάρηζηνλ πιεξνθνξίεο:  
− Σηο ειηθηαθέο νκάδεο παηδηψλ γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη ε παηδηθή ραξά 
 − Σειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο  
− Σειέθσλα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ΟΣΑ  
− Απαγφξεπζε εηζφδνπ γηα δψα ζπληξνθηάο, κε εμαίξεζε ζθχινπο − ζπλνδνχο αηφκσλ 
κε αλαπεξία  
− Πξνηξνπή γηα δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο  
− Σηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο παηδηθήο ραξάο 
Ζ πηλαθίδα ζα ηνπνζεηείηαη κε ππφδεημε ηεο ππεξεζίαο είηε ζηελ πεξίθξαμε ηεο παηδηθήο 
ραξάο, είηε ζε ζηεξίγκαηα απφ απνθινησκέλνπο παζζάινπο θαζηαληάο θπθιηθήο 
δηαηνκήο δηακέηξνπ Φ9εθ. έσο Φ10εθ. 
Πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα ηεο πηλαθίδαο θαη ησλ ζηεξηγκάησλ ηεο, φια ηα πιηθά – 
κηθξνυιηθά  θαη εμαξηήκαηα ζπλαξκνιφγεζεο, ε κεηαθνξά θαη ε θνξηνεθθφξησζε 
απηψλ επηηφπνπ ηνπ έξγνπ, φιεο νη εξγαζίεο ζπλαξκνιφγεζεο θαη εγθαηάζηαζεο θαζψο 
θαη φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά γηα ηελ πιήξε πάθησζε ησλ μχιηλσλ 
ζηεξηγκάησλ ηεο καδί κε ηελ αλαγθαία κφλσζε – επάιεηςε κε κίγκα πίζζαο, ζε ιάθθνπο 
πιεξσκέλνπο απφ ζθπξφδεκα θαη θνξηνεθθφξησζε- κεηαθνξά φισλ ησλ πξντφλησλ 
ηπρφλ θαζαηξέζεσλ – εθζθαθψλ.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 



ΕΥΡΩ:  350,00 (ηεηξαθφζηα ) 
 

 

Αρθρο: Δ-08.2.2 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ-6541 
Πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο. Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο νδηθήο 
ζήκαλζεο, πιήξσο αληαλαθιαζηηθέο, κε ππφβαζξν ηχπνπ 2 θαηά ΔΛΟΣ EN 12899-1. 
Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο  κε αλαγξαθέο θαη ζχκβνια απφ αληαλαθιαζηηθή 
κεκβξάλε ηχπνπ 2 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1  
 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιεπξηθψλ πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ, πιήξσο αληαλα-
θιαζηηθψλ, κε αλαθιαζηηθφ ππφβαζξν ηχπνπ 2, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην 
Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1, ηηο ΟΜΟΔ-ΚΑ, ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-06-00 
‘’Πηλαθίδεο ζηαζεξνχ πεξηερνκέλνπ (ΠΠ)’’ 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
  
· ε θαηαζθεπή ηεο πηλαθίδαο απφ επίπεδν θχιιν θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηχπνπ 
AlMg2 ειαρίζηνπ πάρνπο 3mm, ε εκπξφζζηα φςε ηνπ νπνίνπ θαιχπηεηαη πιήξσο απφ 
αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηχπνπ 2 θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1 θαη θέξεη αλαγξαθέο θαη 
ζχκβνια, απφ αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε (ν ηχπνο ηεο νπνίνο θαζνξίδεηαη ζηελ 
ζπλέρεηα), ε δε πίζσ φςε έρεη ρξψκα θαηφ (γθξη) θαη θέξεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο 
πηλαθίδαο, ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο. 
· ε θαηαζθεπή πιαηζίνπ απφ κνξθνδνθνχο θξάκαηνο αινπκηλίνπ γηα ηελ ελίζρπζε 
θαη αλάξηεζε ηεο πηλαθίδαο ζην θνξέα ζηήξημεο ρσξίο δηάηξεζε ηεο επηθάλεηαο ηεο 
· ηα πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο ηεο πηλαθίδαο, φια 
γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαηά ΔΝ ISO 1461. 
· ε κεηαθνξά ησλ πηλαθίδσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζηεξέσζεο ζηελ ζέζε 
ηνπνζέηεζεο, θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλσλ γηα ηελ απνθπγή ραξάμεσλ θιπ θζνξψλ 
· ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηεο πηλαθίδαο επί ηνπ θνξέα ζηήξημεο  
· ε πξνζσξηλή θάιπςε ηεο πηλαθίδαο κε αδηαθαλέο πιαζηηθφ θχιιν θαη ε 
αθαίξεζε απηνχ (φηαλ απαηηείηαη) 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνπνζεηεκέλεο πιεπξηθήο πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο. 
 
Πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο. Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο νδηθήο 
ζήκαλζεο, πιήξσο αληαλαθιαζηηθέο, κε ππφβαζξν ηχπνπ 2 θαηά ΔΛΟΣ EN 12899-1. 
Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο  κε αλαγξαθέο θαη ζχκβνια απφ αληαλαθιαζηηθή 
κεκβξάλε ηχπνπ 2 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m2 

ΕΥΡΩ:  133,00 (εθαηφ ηξηάληα ηξία ) 
 

 

Αρθρο: Δ-10.2 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΓΟ-2653 
ηχινη πηλαθίδσλ. ηχινο πηλαθίδσλ απφ γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα DN 80 mm (3’’) 
 
ηχινο ζηήξημεο πηλαθίδσλ απφ ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν κε ξαθή, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
10255, απφ ράιπβα S195T, θιάζεσο L (πξάζηλε εηηθέηηα), νλνκ. δηακέηξνπ DN 40 mm 
(ζπεηξψκαηνο: thread size R = 3’’, dεμ = 89,9 mm, πάρνπο ηνηρψκαηνο 4,0 mm), κήθνπο 
θαη' ειάρηζηνλ 3,30 m, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-04-07-00 ‘’Γηαηάμεηο ζηήξημεο 
πηλαθίδσλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο’’. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 



 
· ε πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηχινπ κε 
ειεθηξνζπγθνι-ιεκέλε θπθιηθή ζηεθάλε ζηέςεο γηα ηελ ζηεξέσζε ηεο πηλαθίδαο, κε 
πξνδηαηξεκέλεο νπέο Φ12 mm γηα θνριίεο Φ9,5 mm ζε απνζηάζεηο 0,15 - 0,45 - 0,65 - 
0,95 m απφ ην άθξν ηεο θεθαιήο ηνπ, θαη νπή ζην θάησ άθξν γηα ηελ δηέιεπζε 
ραιχβδηλεο γαιβαληζκέλεο ξάβδνπ Φ 14 mm κήθνπο 40 cm ή, ελαιιαθηηθά, ραιχβδηλε 
ειεθηξνζπγθνιεκκέλε ιάκα 10 x 20 cm, γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζηχινπ έλαληη 
ζπζηξνθήο (πεξηιακβάλεηαη ε ξάβδνο ή ε ιάκα). 
· ε δηάλνημε νπήο πάθησζεο ηνπ ζηχινπ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο, βάζνπο 60 cm 
θαη δηακέηξνπ 50 cm 
· ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζηχινπ εληφο ηεο νπήο, ε πξνζσξηλή ζηήξημε γηα λα 
παξεκέλεη θαηαθφξπθνο θαη ε πιήξσζε ηεο νπήο κε ζθπξφδεκα C12/15 (εξγαζία θαη 
πιηθά) 
Σηκή αλά ηεκάρην γαιβαληζκέλνπ ζηχινπ πηλαθίδσλ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 

ΕΥΡΩ:  49,30 (ζαξάληα ελλέα Δπξψ θαη ηξηάληα ιεπηά) 
 
 

 

Αρθρο: ΖΛΜ 41 ΑΣΖΔ 8733 Φ20 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ_41 
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο ζσξαθηζκέλνο απφ PVC, εχθακπηνο, 
νξαηφο ή εληνηρηζκέλνο, δειαδή ζσιήλαο κε ηηο απαξαίηεηεο επζείεο ή θακπχιεο απφ 
πιαζηηθφ πιηθφ, πξνζηφκηα θαη κηθξνπιηθά ζπλδέζεσο θαη ζηεξεψζεσο θαη εξγαζία 
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο. Γηαηνκήο Φ20mm 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m 

ΕΥΡΩ:  4,79 (ηέζζεξα Δπξψ θαη εβδνκήληα ελλέα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: ΖΛΜ 041 (ΥΔΣ6) Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ_41 
Πιαζηηθφ θνπηί δηαθιάδσζεο, ζηξνγγπιφ ή ηεηξάγσλν, δειαδή θνπηί θαη εμαξηήκαηα ηνπ 
ίδηνπ ζπζηήκαηνο, κε ηα κηθξνυιηθά ζχλδεζεο θαη ζηεξέσζεο θαη εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, ειαθξνχ ηχπνπ, ρσλεπηφ, δηακέηξνπ έσο Φ75 ή 
δηαζηάζεσλ έσο 100x100mm. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 

ΕΥΡΩ:  4,80 (ηέζζεξα Δπξψ θαη νγδφληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 60.20.40.11_DN50 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ-5 
Δξγαζίεο ππνδνκήο θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο. σιήλεο πξνζηαζίαο ππνγείσλ 
θαισδίσλ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE). σιήλεο απφ 
πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηακέηξνπ DN 50 mm. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, 
ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο 
(HDPE), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ EN 50086-1, ΔΛΟΣ EN 50086-2-4 θαη 
ΔΛΟΣ EN 61386 «πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ», θνξηίνπ 
παξακφξθσζεο 5% > 400 Ν/m, κε ελζσκαησκέλε αηζαιίλα, παξαδηδνκέλσλ ζε 
θνπινχξα ή επζχγξακκα ηκήκαηα. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά 
επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, ε εθηχιημε θαη ε επζπγξάκκηζε δίπια ζην φξπγκα 
ηνπνζέηεζεο, ε θνπή ζηα κήθε πνπ απαηηνχληαη, ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (κνχθεο), 
ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο ηαηλίαο επηζήκαλζεο ηεο ζσιελνγξακκήο, ε πξφζδεζε ησλ 
ζσιήλσλ ζε δέζκεο (φηαλ πξνβιέπεηαη) θαη ε ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνγή ηνπ ζσιήλα 



ζηα θξεάηηα έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ πνπ παξεκβάιινληαη. 
Ζ εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ 
ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηακέηξνπ DN 50 mm. 
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο 

ΕΥΡΩ:  5,08 (πέληε Δπξψ θαη νθηψ ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 60.20.40.31 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΓΟ-2548 
Καηαζθεπή θξεαηίνπ ζεκαηνδφηεζεο 0,40 x 0,40 cm. 
Kαηαζθεπή θξεαηίνπ ζεκαηνδφηεζεο εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 0,40 x 0,40 m, βάζνπο 
ηνπιάρηζηνλ 50 cm, θαιππηφκελνπ κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα θαηεγνξίαο D400 θαηα 
ΔΛΟΣ ΔΝ 124 γηα θξεάηηα επί ηνπ νδνζηξψκαηνο ή D125 γηα θξεάηηα επί πεδνδξνκίνπ, 
κε δηάηαμε αζθάιηζεο, ην νπνίν ζα θέξεη ζηελ άλσ ηνπ επηθάλεηα ράξαμε κε ζχκβνια 
‘’Φ’’. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δηάλνημε ηνπ νξχγκαηνο, ε ηνπνζέηεζε 
πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ ή ην θηίζηκν ή ζθπξνδέηεζε επί ηφπνπ, ε εθαξκνγή ηνπ 
θαιχκκαηνο, ε επαλαθνξά ηεο πεξηβάιινπζαο ην θξεάηην επηθάλεηαο ζηελ αξρηθή ηεο 
θαηάζηαζε θαη ε ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή ησλ αρξήζησλ πιηθψλ. Σν ρπηνζηδεξφ 
θάιπκκα απνηηκάηαη κε βάζε ην νηθείν άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ. 
Σηκή αλά ηεκάρην θξεαηίνπ. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 

ΕΥΡΩ:  60,00 (εμήληα ) 
 

 

Αρθρο: 11.01.03.12 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΤΓΡ-6621.9 
Kαιχκκαηα θξεαηίσλ- Καιχκαηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron)-Καιχκκαηα 
θξεαηίσλ απφ ζπλζεηηθά πιηθά, θαζαξνχ αλνίγκαηνο 400x400mm, θιάζεο Β125 θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 124 
Kαιχκκαηα θξεαηίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, κε ζήκαλζε CE, ηεο θαηεγνξίαο θέξνπζαο 
ηθαλφηεηαο D πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε (αλάινγα ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο). 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ θαη 
ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο απηνχ, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηνπ 
θαιχκκαηνο κε ρξήζε ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο 
κε ζθπξφδεκα. Καιχκκαηα θξεαηίσλ απφ ζπλζεηηθά πιηθά 
Καιχκκαηα θξεαηίσλ απφ ζπλζεηηθά πιηθά (composite materials), άκεζεο έγρπζεο 
(κνλνιηζηθήο δνκήο), ρσξίο πξνζζήθε αδξαλψλ ζην κίγκα ρχηεπζεο, ηεο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε θέξνπζαο ηθαλφηεηαο θαηά ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 124, 
κε ην πιαίζην έδξαζήο ηνπο, εθνδηαζκέλα κε παξέκβπζκα ζηεγάλσζεο/απφζβεζεο 
ζνξχβνπ απφ EPDM ή αλάινγν πιηθφ κεηαμχ θαιχκκαηνο θαη πιαηζίνπ έδξαζεο θαη 
κεραληζκφ θιεηδψκαηνο απφ αλνμείδσην ράιπβα, πιήξσο ηνπνζεηεκέλα θαη 
επζπγξακκηζκέλα.Καιχκκαηα θξεαηίσλ απφ ζπλζεηηθά πιηθά, θαζαξνχ αλνίγκαηνο 
400x400mm, θιάζεο Β125 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ 

ΕΥΡΩ:  62,00 (εμήληα δχν ) 
 

 

Αρθρο: 62.10.41.01 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ 102 
Καιψδηα ηχπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκ. ηάζεο 600/1000 V κε κφλσζε απφ καλδχα 
PVC. δηαηνκήο  3 x 1,5 mm². 



Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα, ζε θαλάιη, ζε εζράξα, 
ζε νρεηφ, ζε θνξέα, ζε κνλσηήξεο, κέζα ζην έδαθνο, θιπ.) θαισδίνπ κε ράιθηλνπο 
αγσγνχο θαη κφλσζε απφ πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V 
ηχπνπ E1VV-U (κνλφθισλνο αγσγφο), E1VV-R (πνιχθισλνο αγσγφο), E1VV-S 
(πνιχθισλνο αγσγφο θπθιηθνχ ηνκέα), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, 
ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, 
ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) θαισδίνπ . 
δηαηνκήο 3 x 1,5 mm² 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηξέρνλ κέηξν (m) 

ΕΥΡΩ:  2,90 (δχν Δπξψ θαη ελελήληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 62.10.41.02 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ 102 
Καιψδηα ηχπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκ. ηάζεο 600/1000 V κε κφλσζε απφ καλδχα 
PVC. δηαηνκήο 3 x 2,5 mm². 
Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα, ζε θαλάιη, ζε εζράξα, 
ζε νρεηφ, ζε θνξέα, ζε κνλσηήξεο, κέζα ζην έδαθνο, θιπ.) θαισδίνπ κε ράιθηλνπο 
αγσγνχο θαη κφλσζε απφ πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V 
ηχπνπ E1VV-U (κνλφθισλνο αγσγφο), E1VV-R (πνιχθισλνο αγσγφο), E1VV-S 
(πνιχθισλνο αγσγφο θπθιηθνχ ηνκέα), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, 
ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, 
ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) θαισδίνπ . 
δηαηνκήο 3 x 2,5 mm². 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηξέρνλ κέηξν (m) 

ΕΥΡΩ:  4,60 (ηέζζεξα Δπξψ θαη εμήληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 62.10.41.02_ΥΔΣ1 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ_102 
Καιψδηα ηχπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκ. ηάζεο 600/1000 V κε κφλσζε απφ καλδχα 
PVC. δηαηνκήο 3 x 10 mm². 
Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα, ζε θαλάιη, ζε εζράξα, 
ζε νρεηφ, ζε θνξέα, ζε κνλσηήξεο, κέζα ζην έδαθνο, θιπ.) θαισδίνπ κε ράιθηλνπο 
αγσγνχο θαη κφλσζε απφ πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V 
ηχπνπ E1VV-U (κνλφθισλνο αγσγφο), E1VV-R (πνιχθισλνο αγσγφο), E1VV-S 
(πνιχθισλνο αγσγφο θπθιηθνχ ηνκέα), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, 
ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, 
ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) θαισδίνπ δηαηνκήο 3 x  10 mm². 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηξέρνλ κέηξν (m) 

ΕΥΡΩ:  12,00 (δψδεθα ) 
 

 

Αρθρο: ΑΣΖΔ 8766.5 Υ1 (Μνχθα) Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ104 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κίαο κνχθαο ξεηίλεο (ζρήκαηνο Σαπ) γηα ηελ κάηεζε 2 
θαισδίσλ θαη ηελ έμνδν ελφο ηξίηνπ. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε δαπάλε 
πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηηο 
εθθνξηψζεηο θιπ θαη ε ηνπνζέηεζή ηεο, ε δαπάλε ησλ δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη 
ξπζκίζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε 
εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζε ηεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, 



ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο ηεο Σ..Τ. θαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο : ΖΛΜ 104 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΣΔΜ 

ΕΥΡΩ:  40,00 (ζαξάληα ) 
 

 

Αρθρο: ΖΛ_ΠΗΝ_30X45X17 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ_52 
Ζιεθηξηθφο πίλαθαο, απφ ραιπβδνέιαζκα 'ληεθαπέ' 1,25mm θαη κνξθνζίδεξν, κε ζεηξέο 
ξάγαο, κεηψπε, πιάηε ζηήξημεο πιηθψλ απφ γαιβαληδέ ιακαξίλα πάρνπο 1,5mm, ρσξίο 
ηα φξγαλά ηνπ (δηαθφπηεο, αζθάιεηεο, ελδεηθηηθέο ιπρλίεο, θιπ), αιιά κε ηα απαξαίηεηα 
ζηεξίγκαηα, νπέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ειεθηξηθψλ γξακκψλ, αθξνδέθηεο, 
θαισδηψζεηο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο θιπ κηθξνυιηθά, θαζψο θαη ηνλ ρξσκαηηζκφ 
ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ απηνχ κε βαζηθφ ρξψκα, ζηφθν πηζηνιίνπ θαη δχν ζηξψκαηα 
εςεκέλνπ βεξληθνρξψκαηνο, δειαδή πξνκήζεηα θαη εξγαζία εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο ησλ νξγάλσλ, δηάλνημε νπήο εξκαξίνπ, εληνίρηζε θαη ζηεξέσζε ή 
ζηεξέσζε επί ηνπ ηνίρνπ κε παθηνχκελα ζηδεξά ειάζκαηα, ζπλδέζεσο ησλ 
εηζεξρνκέλσλ θαη απεξρνκέλσλ γξακκψλ θαζψο θαη θάζε εξγαζία γηά ηε δνθηκή θαη 
παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. Με βαζκφ ζηεγαλφηεηαο IP64, θαηά EN6029.  Γηαζηάζεσλ 30 
x 45 x 17 cm. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 

ΕΥΡΩ:  168,62 (εθαηφ εμήληα νθηψ Δπξψ θαη εμήληα δχν ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: ΑΣΖΔ_8910.1.2 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ_54 
Αζθάιεηα ζπληεθηηθή πιήξεο απφ πνξζειάλε κε ηε βάζε, κήηξα, πψκα θαη ζπληηθηηθφ 
βξαδείαο ή ηαρείαο ηήμεσο θαη πξνθπιαθηηθφ δαθηχιην επίζεο απφ πνξζειάλε κε 
αθξνδέθηεο ζπλδέζεσο απφ κπξνζηά, θαηάιιειε γηα ρσλεηή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε 
εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε. 
Δληάζεσο έσο  25 Α θαη ζπεηξψκαηνο Δ 27 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 

ΕΥΡΩ:  9,39 (ελλέα Δπξψ θαη ηξηάληα ελλέα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: ΖΛΜ55_ΓΗΑΡΡΟΖ_2Υ25 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ_55 
Μνλνθαζηθφο (δηπνιηθφο) απηφκαηνο δηαθφπηεο δηαξξνήο 30mA, νλνκαζηηθήο έληαζεο 
25Α, ηχπνπ ξάγαο, θαηάιιεινο γηά ρσλεπηή εγθαηάζηαζε ζε πίλαθα, κε κνριίζθν, 
δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 

ΕΥΡΩ:  52,32 (πελήληα δχν Δπξψ θαη ηξηάληα δχν ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: HΛΜ 55 (ΑΣΖΔ 8915.1.2 ρεη.) Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ_55 
Μηθξναπηφκαηνο κνλνπνιηθφο εληάζεσο 10Α, θαηάιιεινο γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζε 
κεηαιιηθφ πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε γηα αγσγνχο εζσηεξηθήο 
ζπλδεζκνινγίαο, γηα θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπέο εζσηεξηθέο δηαηάμεηο 
ηνπ πίλαθα, θαζψο θαη βνεζηηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο 
ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 

ΕΥΡΩ:  6,37 (έμη Δπξψ θαη ηξηάληα επηά ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: ΑΣΖΔ_8915.1.3 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ_55 



Μηθξναπηφκαηνο κνλνπνιηθφο εληάζεσο 16Α, κε ραξαθηεξηζηηθή ηχπνπ Β, θαηάιιεινο 
γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζε κεηαιιηθφ πίλαθα δηαλνκήο κε ηελ αλάινγε δαπάλε γηα 
αγσγνχο εζσηεξηθήο ζπλδεζκνινγίαο, γηα θάζε θχζεσο κνλσηηθά ζηεξίγκαηα θαη ινηπέο 
εζσηεξηθέο δηαηάμεηο ηνπ πίλαθα θαζψο θαη βνεζεηηθά πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαη ηελ 
εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο ζηνλ πίλαθα. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 

ΕΥΡΩ:  10,21 (Δπξψ θαη είθνζη έλα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: ΖΛΜ_52_(ΑΣΖΔ_8924) Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ_52 
Δλδεηθηηθή ιπρλία ηάζεσο κέρξη 500 V πιήξεο εγθαηεζηεκέλε ζε πίλαθα δηαλνκήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηχπνπ επίηνηρνπ ή επηδαπέδνπ εξκαξίνπ (πεδίνπ) κε αζθάιεηα 
πνξζειάλεο 25/2 Α πιήξεο κε ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο θαη 
ηελ εξγαζία, παξαδνηέα ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 

ΕΥΡΩ:  19,75 (δεθαελλέα Δπξψ θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: ΑΣΖΔ_9346 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ_49 
Υξνλνδηαθφπηεο δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζχλδεζε 
ελφο ρξνλνδηαθφπηε κε σξνινγηαθφ κεραληζκφ θαη κε εθεδξία 12 σξψλ κέζα ζηνλ 
ειεθηξηθφ πίλαθα θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ αθή θαη ζβέζε νδηθνχ 
ειεθηξνθσηηζκνχ ή θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 

ΕΥΡΩ:  107,28 (εθαηφ επηά Δπξψ θαη είθνζη νθηψ ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: ΦΩΣΟΚΤΣΣΑΡΟ Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ_62 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ειεθηξνινγηθή ζχλδεζε κεηά ηνπ αλαγθαίνπ ξειέ, ηνπ αλαγθαίνπ 
πιαζηηθνχ ζσιήλα πξνζηαζίαο ζπηξάι θαη ηνπ αλαγθαίνπ θαισδίνπ γηα ηε ζχλδεζε 
ζηνλ πίλαθα. Σν θσηνθχηηαξν ζα έρεη ξχζκηζε ζέζεσλ ιεηηνπξγίαο ζε θιίκαθα κε LUX 
έηζη ψζηε λα αλάβεη ζε πξνθαζνξηζκέλε ζηάζκε εμσηεξηθνχ θπζηθνχ θσηηζκνχ θαηά ηελ 
θξίζε ηεο ππεξεζίαο, δειαδή ξπζκηδφκελε θσηναληίζηαζε. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 

ΕΥΡΩ:  70,00 (εβδνκήληα ) 
 

 

Αρθρο: ΖΛΜ_49_ΑΣΖΔ_8881 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ_49 
Ρεπκαηνδφηεο πίλαθα SCHUKO δηπνιηθφο θαηάιιεινο γηά ηνπνζέηεζε κέζα ζε ρσλεπηφ 
πίλαθα, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ζχλδεζε θαη παξάδνζε ζε 
ιεηηνπξγία 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 

ΕΥΡΩ:  13,72 (δεθαηξία Δπξψ θαη εβδνκήληα δχν ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 62.10.48.01 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ 45 
Αγσγνί γπκλνί ράιθηλνη, πνιπθισλνη. δηαηνκήο 6 mm². 
Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε γπκλνχ πνιχθισλνπ ράιθηλνπ 
αγσγνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά 
ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, πέδηια, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, ηαηλίεο ζεκάλζεσο, 
αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 



Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) γπκλνχ ράιθηλνπ αγσγνχ. 
δηαηνκήο 6 mm². 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηξέρνλ κέηξν (m) 

ΕΥΡΩ:  3,10 (ηξία Δπξψ θαη ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 62.10.48.03 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ 45 
Αγσγνί γπκλνί ράιθηλνη, πνιπθισλνη. δηαηνκήο 25 mm². 
Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε γπκλνχ πνιχθισλνπ ράιθηλνπ 
αγσγνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά 
ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, πέδηια, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, ηαηλίεο ζεκάλζεσο, 
αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) γπκλνχ ράιθηλνπ αγσγνχ. 
δηαηνκήο 25 mm². 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηξέρνλ κέηξν (m) 

ΕΥΡΩ:  5,70 (πέληε Δπξψ θαη εβδνκήληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: ΖΛΜ 45 (ζρ. ΑΣΖΔ 9344) Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ_45 
θηθηήξαο, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ζχλδεζε ελφο ζθηθηήξα γηα ράιθηλνπο 
αγσγνχο (1ηεκ.) θηθηήξαο δηαηνκήο 25-35mm2. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 

ΕΥΡΩ:  4,50 (ηέζζεξα Δπξψ θαη πελήληα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 60.20.40.21 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ-45 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξνδίνπ γείσζεο απφ ράιθηλε πιάθα. 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε πιάθαο γείσζεο απφ 
ειεθηξνιπηηθφ ραιθφ δηαζηάζεσλ 500x500 mm θαη πάρνπο ειάζκαηνο 3 mm. ην θέληξν 
βάξνπο απηήο ζα είλαη ζπγθνιιεκέλα ην έλα άθξν ράιθηλνπ πνιχθισλνπ αγσγνχ ησλ 35 
mm2, κήθνπο 5 m, ελψ ην άιιν άθξν ζα θέξεη αθξνδέθηε ησλ 35 mm2, ζπγθνιιεκέλν.  
ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε 
ηνπ ιάθθνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παξαπάλσ ειεθηξνδίνπ, νχηε ε ελδερφκελα 
απαηηνχκελε εμπγίαλζε ηνπ επηρψκαηνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αγσγηκφηεηαο πξνο γελ 
ηνπ ειεθηξνδίνπ ιφγσ βξαρψδνπο εδάθνπο.  
Σηκή αλά ηεκάρην ηνπνζεηεκέλεο πιάθαο γείσζεο. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκάρην 

ΕΥΡΩ:  120,00 (εθαηφ είθνζη ) 
 

 

Αρθρο: ΡΑΒΓ_ΓΔΗΩ_Φ14 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ_45 
Ράβδνο γείσζεο, δηακέηξνπ ζπεηξψκαηνο 5/8" (16mm), 14,2 mm δηακέηξνπ θνξκνχ θαη 
κήθνπο 1500mm, απφ ράιπβα επηραιθσκέλν ειεθηξνιπηηθά. Με ζπέηξσκα ζηηο δχν 
άθξεο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηκήθπλζή ηεο κε ηε ρξήζε ζπλδέζκνπ. Ζ ζχλδεζε ηεο 
ξάβδνπ κε αγσγφ θπθιηθήο δηαηνκήο ή πνιχθισλν, ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θνριησηφ 
ζθηθηήξα απφ θξάκα ραιθνχ (Cu-A) ηχπνπ Heavy duty. Πιήξσο εγθαηεζηεκέλε θαη 
ζπλδεδεκέλε. Ζ ξάβδνο ζα πξέπεη λα έρεη πεξάζεη κε επηηπρία ηηο δνθηκέο φπσο 
πξνβιέπνληαη απφ ην πξφηππν ΔΛΟΣ IEC/EN 62561-2 θαη ν ζθηγθηήξαο απφ ην 
πξφηππν ΔΛΟΣ IEC/EN 62561-1. Θα ζπλνδεχεηαη απφ δειηίν απνηειεζκάησλ δνθηκψλ 
απφ θαηάιιειν εξγαζηήξην. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 

ΕΥΡΩ:  34,26 (ηξηάληα ηέζζεξα Δπξψ θαη είθνζη έμη ιεπηά) 



 
 

Αρθρο: 38.20_ΥΔΣ3 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ_5 
ηπιίζθνο ειεθηξηθήο παξνρήο απφ ζηδεξνζσιήλα, απφ ράιπβα St-37 ζχκθσλα κε ην 
DIN 17100, επηςεπδαξγπξσκέλν δηακέηξνπ 3", πξάζηλεο εηηθέηαο, κε πάρνο ηνηρψκαηνο 
4,05mm ζχκθσλα κε ην DIN 24-4C, ζπλνιηθνχ κήθνπο 6m εθ ησλ νπνίσλ ηα 2m ζα 
αγθπξσζνχλ εληφο ηεο βάζεο ηνπ ζηπιηζθνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Ο 
ζηδεξνζσιήλαο ζα θέξεη ζηελ θνξπθή ηνλ πξνβιεπφκελν γάληδν γηα ηελ ζχλδεζε κε ην 
δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη κεηαιηθή ηάπα. Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκεζεηα θαη ε 
ηνπνζέηεζε ελφο πιήξνπο ζηπιίζθνπ. Σν θνισλάθη απφ Ο.. δελ πεξηιακβάλεηαη. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 

ΕΥΡΩ:  150,00 (εθαηφ πελήληα ) 
 

 

Αρθρο: PILLAR_1000x800x300_ΠΑΡΑΘ Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ_52 
Κηβψηην ειεθηξηθήο δηαλνκήο (πίιιαξ) θαηαζθεπαζκέλν απφ κεηαιιηθά πιαίζηα 
(ζηδεξνγσλίεο, ιάκεο θιπ.) ζπγθνιιεκέλα ή ζπλδεκέλα κε θνριίεο θαη εμσηεξηθφ 
κεηαιιηθφ θηβψηην απφ ραιπβδνέιαζκα ΝΣΔΚΑΠΔ πξεζζαξηζηφ πάρνπο 1,5mm. Οη 
εζσηεξηθέο σθέιηκεο δηαζηάζεηο ηνπ ζα είλαη: 1,00m Υ 0,80 m Υ 0,30 m. Σν εζσηεξηθφ 
ηνπ πίιιαξ ζα εηλαη ρσξηζκέλν κε ιακαξίλα ζε δχν ρσξνπο πνπ πξννξηδνληαη ν έλαο γηα 
ηνλ κεηξεηή ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ν άιινο γηα ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα. Θα έρεη δχν ζχξεο απφ ηηο 
νπνίεο ε κία ζα δηαζέηεη παξάζπξν, κία γηα θάζε ρψξν, νη νπνίεο: α) ζα θιείλνπλ κε ηελ 
βνήζεηα ειαζηηθνχ παξεκβχζκαηνο, β) πεξηκεηξηθά ζα είλαη δχν θνξέο θεθακέλεο θαηά 
νξζή γσλία (ζηξαηδαξηζηέο) γηα λα παξνπζηάδνπλ απμεκέλε αληνρή ζηελ παξακφξθσζε 
θαη λα εθαξκφδνπλ θαιά ζην θιείζηκν, γ) ζα αλαξηψληαη ζην ζψκα ηνπ πίιιαξ κε ηε 
βνήζεηα κεληεζέδσλ βαξέσο ηχπνπ θαη δ) ζα έρνπλ αλεμάξηεηε ρσλεπηή θιεηδαξηά. ην 
ρψξν ζα  ππάξρεη θαηαζθεπή απφ ζηδεξνγσλίεο, ειάζκαηα θιπ. γηα ηελ ζηεξέσζε ηεο 
ειεθηξηθήο δηαλνκήο. Οιφθιεξε ε θαηαζθεπή ζα είλαη ζηεγαλή ζηε βξνρή θαη  αθνχ 
πξνεγεζεί επηκειήο θαζαξηζκφο ζα βαθεί κε δχν ζηξψζεηο ρξψκαηνο κηλίνπ θαη δχν 
ζηξψζεηο απφ βεξληθφρξσκα απνρξψζεσο ηεο αξεζθείαο ηεο Τπεξεζίαο. Σν πίιιαξ ζα 
ηνπνζεηεζεί ζε κεηαιηθή βάζε απφ γαιβαληζκέλε ζηδεξφγσληά κε ηέζζεξα πφδηα χςνπο 
50cm. Γειαδή πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε έλφο πίιιαξ, πιήξσο 
ηνπνζεηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 

ΕΥΡΩ:  435,11 (ηεηξαθφζηα ηξηάληα πέληε Δπξψ θαη έληεθα ιεπηά) 
 

 

Αρθρο: 62.10.01.01 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ 101 
Αθαίξεζε ραιπβδίλσλ ηζηψλ θσηηζκνχ. Αθαίξεζε θαη κεηαθνξά ηζηνχ χςνπο κέρξη 
14,00 m. 
Δξγαζία αθαίξεζεο εγθαηεζηεκέλσλ ραιπβδίλσλ ηζηψλ θσηηζκνχ, κε ή ρσξίο βξαρίνλεο 
θαη θσηηζηηθά, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 
· ε πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 
· ε απνμήισζε ησλ πάζεο θχζεσο επηθαιχςεσλ πάλσ θαη γχξσ απφ ηε βάζε 
ηνπ ηζηνχ (πιαθνζηξψζεηο, ζθπξνδέκαηα, ηζηκεληνθνληάκαηα θιπ.) 
· ε απνζχλδεζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο απφ ην αθξνθηβψηην.  
· ε αθαίξεζε ηζηνχ απφ ηε βάζε ηνπ κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θαη ε θαηάθιηζε θαη 
αθαίξεζε ησλ βξαρηφλσλ, ησλ θσηηζηηθψλ, ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο. 
· ε επαλαζχλδεζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο ζην θξεάηην ζηελ 
βάζε ηνπ ηζηνχ θαη ε επηκειήο κφλσζή ηνπο. 



· ε θφξησζε, κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ ησλ απνμειψζεσλ ζε 
επηηξεπφκελν ρψξν. 
· ε απνθαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο γχξσ απφ ηελ βάζε ηνπ ηζηνχ ζηελ αξρηθή ηεο 
κνξθή.  
· ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπ ηζηνχ θαη ησλ θσηηζηηθψλ ζηελ απνζήθε 
ηεο Τπεξεζίαο ή ζηελ πξνβιεπφκελε ζέζε επαλαηνπνζέηεζεο. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
Αθαίξεζε θαη κεηαθνξά ηζηνχ χςνπο κέρξη 14,00 m. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκάρην 

ΕΥΡΩ:  70,00 (εβδνκήληα ) 
 

 

Αρθρο: ΗΣΟ_ΜΔΣΑΒΛ_ΓΗΑΣΟΜ_4Μ Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ_101 
Ηζηνο χςνπο 4m κεηαβιεηήο δηαηνκήο κε δηαηνκή βάζεο (έλαξμεο) ηνπ ηζηνχ Φ115mm, 
ζην κέζν Φ140mm θαη άλσ απφιεμε 80mm ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ ζρέδην ηεο 
κειέηεο κε απφθιηζε ζηηο δηαζηάζεηο ±5%, κε βάζε έδξαζεο ειάρηζηεο δηαηνκήο 300mm 
θαη ειάρηζην πάρνο βάζεο 10mm, γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκψ. Ο ηζηφο ζα έρεη 
δηακνξθνκέλν ηκήκα ζηελ θνξπθή ηνπ δηαηνκήο Φ60mm γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 
θσηηζηηθνχ. Σν ειάρηζην πάρνο ειάζκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε ζα είλαη ίζν πξνο 4mm 
αλεμάξηεηα απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζηαηηθνχ ή/θαη δπλακηθνχ ππνινγηζκνχ ηνπ ηζηνχ. Θα 
απνηειείηαη απφ έλα εληαίν ζηέιερνο ρσξίο εγθάξζηεο ξαθέο θαη θνιιήζεηο ζηα ζεκεία 
αιιαγήο ηεο δηαηνκήο. ηελ θνξπθή ηνπ ηζηνχ ζα ππάξρεη ζπζηνιή θπιηλδξηθήο δηαηνκήο 
60mm θαη χςνπο 130mm ±10%. Ο ηζηφο ζε χςνο 1m πεξίπνπ απφ ηε βάζε ηνπ ζα έρεη 
κεηαιιηθή ζχξα επαξθψλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ είζνδν, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ 
αθξνθηβσηίνπ ηνπ ηζηνχ. Ο ηζηφο ζα θέξεη ην απαξαίηεην αθξνθηβψηην θαη ηα 
πξνβιεπφκελα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή αγθχξηα ηνπ. Ο ηζηφο (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) 
θαη φια ηνπ εμαξηήκαηα ηνπ (πιάθα έδξαζεο, ζπξίδα, αγθπξφβηδεο θιπ.) ζα 
γαιβαλίδνληαη ελ ζεξκψ. Σν ηειηθφ ρξψκα ηνπ ηζηνχ ζα είλαη απφρξσζεο απφ ηα 
ρξψκαηα ηνπ θαηαιφγνπ ηεο RAL κεηά απφ ζπλελλφεζε κε  ηελ Σερληθή Τπεξεζία. Οη 
ηζηνί θσηηζκνχ ζα είλαη ζχκθσλνη κε φζα αλαθέξνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο: EN 40-50,  
EN 40/3-1 ΚΑΗ EN 40/3-3 θαη ζα θέξνπλ πηζηνπνίεζε CE. Ο ζηδεξντζηφο ζα 
ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε βάζε πνπ ζα θέξλεη ηνπο θνριίεο αγθχξσζεο γηα ηε ζηεξέσζή 
ηνπ. Σα αγθχξηα ζηήξημεο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηή ηνπ ηζηνχ. Σα αγθχξηα ζηήξημεο ζα απνηεινχληαη απφ ηέζζεξηο θνριίεο 
πνπ  ηνπνζεηνχληαη ζε δηάηαμε ηεηξαγψλνπ. Οη ηέζζεξηο θνριίεο αγθχξσζεο ζα 
ζπγθξαηνχληαη κε ζηδεξνγσλίεο 30Υ30Υ3mm πνπ ζα είλαη ειεθηξνζπγθνιιεκέλεο πάλσ 
ζε απηνχο θαη νη νπνίεο ζα έρνπλ δηάηαμε ζρήκαηνο ηεηξαγψλνπ ζην θάησ κέξνο ησλ 
θνριηψλ θαη «ρηαζηί» θάησ απφ ην ζπείξσκά ηνπο. Σν άθξν θάζε αγθπξφβηδαο (πεξηνρή 
ζπεηξψκαηνο) ζα γαιβαλίδεηαη ζε κήθνο >200mm. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηζηνχ 
πάλσ ζηε βάζε, ηελ «θαηαθνξχθσζε» (αιθάδηαζκα) θαη ηελ ζχζθηγμε ησλ θνριηψλ, ζα 
γίλεηαη πιήξσζε ηνπ θελνχ αλάκεζα απφ ην πέικα θαη ηελ βάζε κε κή ζπξξηθλνχκελε 
ηζηκεληνθνλία. Σα ζπεηξψκαηα ησλ θνριηψλ ζα πξνζηαηεχνληαη κε θάιπκκα ηεο βάζεο 
ηνπ ηζηνχ απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε δαπάλε 
πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηηο 
εθθνξηψζεηο θιπ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ 
εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ 
παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο ησλ αγθπξίσλ (ή ηνπ ζσιήλα) ζε βάζε απφ 
κπεηφλ, ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ απαξαίηεησλ θαισδηψζεσλ κέρξη 
θαη ην αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ θαη ε δαπάλε ζχλδεζήο ηνπ κε ηηο ηξνθνδνηηθέο γξακκέο, ε 
δαπάλε ησλ δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ 
θαη εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζε ηεο 



ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηηο Πξνδηαγξαθέο ηεο Σ..Τ. θαη ηα 
εγθεθξηκέλα ζρέδηα. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 

ΕΥΡΩ:  700,00 (επηαθφζηα ) 
 

 

Αρθρο: ΖΛΜ 101 ΑΣΖΔ 9322.1 Υ (Ηζηνο 4 κ.θσληθήο δηαηνκήο) Κωδ. Αναθεώρηζης: 

ΖΛΜ_101 
Ηζηνο χςνπο 4m θσληθήο δηαηνκήο κε δηαηνκή βάζεο (έλαξμεο) ηνπ ηζηνχ Φ89mm θαη 
άλσ απφιεμε 60mm, κε βάζε έδξαζεο ειάρηζηεο δηαηνκήο 320mm θαη ειάρηζην πάρνο 
βάζεο 10mm. 
Ηζηφο νδνθσηηζκνχ ραιχβδηλνο (ζηδεξντζηνο) γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκψ, ζχκθσλα κε ην 
πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 40-3. Απνθιείνληαη ηζηνί θαηαζθεπαζκέλνη απφ αινπκίλην, μχιν, 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θιπ. Σν ειάρηζην πάρνο ειάζκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε ζα είλαη 
ίζν πξνο 4mm αλεμάξηεηα απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζηαηηθνχ ή/θαη δπλακηθνχ 
ππνινγηζκνχ ηνπ ηζηνχ. Ζ ηπρφλ δηακήθεο ξαθή ζα πξέπεη λα είλαη επζχγξακκε, 
αθαλήο, ζηεγαλή, κε ζπλερή ειεθηξνζπγθφιιεζε (φρη επαγσγηθή ζπγθφιιεζε) ζε 
ινμνηκεκέλα ειάζκαηα ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο, απαγνξεπκέλεο ηεο ρξήζεο 
ηκεκάησλ κε ειηθνεηδή ξαθή. Ζ δηακφξθσζε ηνπ αλψηαηνπ άθξνπ ηνπ ηζηνχ δει. 
δηάκεηξνο θαη κήθνο απηνχ ζε ζρέζε κε ηνλ ηχπν ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ θσηηζηηθψλ 
(επηθαζήκελα ή θσηηζηηθά βξαρίνλα), ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 
ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 40-2. Ο θνξκφο ηνπ ηζηνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ρσξίο 
ελδηάκεζε έλσζε. Ο ηζηφο ζε χςνο 1m απφ ηε βάζε ηνπ ζα έρεη κεηαιιηθή ζχξα 
επαξθψλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ είζνδν, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ αθξνθηβσηίνπ ηνπ 
ηζηνχ. Ο ηζηφο ζα θέξεη ην απαξαίηεην αθξνθηβψηην θαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ 
θαηαζθεπαζηή αγθχξηα ηνπ. Ο ηζηφο (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) θαη φια ηνπ εμαξηήκαηα 
ηνπ (βξαρίνλεο, πιάθα έδξαζεο, ζπξίδα, αγθπξφβηδεο θιπ.) ζα γαιβαλίδνληαη ελ ζεξκψ 
ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 40-4.1. Ζ βαθή ηνπ ηζηνχ ζα γίλεη 
ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Σν ηειηθφ ρξψκα ηνπ ηζηνχ ζα είλαη 
απφρξσζεο απφ ηα ρξψκαηα ηνπ θαηαιφγνπ ηεο RAL κεηά απφ ζπλελλφεζε κε  ηελ 
Σερληθή Τπεξεζία θαη ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ. Οη ηζηνί θσηηζκνχ ζα είλαη ζχκθσλνη κε 
φζα αλαθέξνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο : UNI EN 40-5,  EN 40/3-1 ΚΑΗ EN 40/3-3 θαη ζα 
θέξνπλ πηζηνπνίεζε CE. Ο ζηδεξντζηφο ζα ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε βάζε πνπ ζα θέξλεη 
ηνπο θνριίεο αγθχξσζεο γηα ηε ζηεξέσζή ηνπ. Σα αγθχξηα ζηήξημεο ζα είλαη ζχκθσλα 
κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηζηνχ. Σα αγθχξηα ζηήξημεο ζα 
απνηεινχληαη απφ ηέζζεξηο θνριίεο πνπ  ηνπνζεηνχληαη ζε δηάηαμε ηεηξαγψλνπ. Οη 
ηέζζεξηο θνριίεο αγθχξσζεο ζα ζπγθξαηνχληαη κε ζηδεξνγσλίεο 30Υ30Υ3mm πνπ ζα 
είλαη ειεθηξνζπγθνιιεκέλεο πάλσ ζε απηνχο θαη νη νπνίεο ζα έρνπλ δηάηαμε ζρήκαηνο 
ηεηξαγψλνπ ζην θάησ κέξνο ησλ θνριηψλ θαη «ρηαζηί» θάησ απφ ην ζπείξσκά ηνπο. Σν 
άθξν θάζε αγθπξφβηδαο (πεξηνρή ζπεηξψκαηνο) ζα γαιβαλίδεηαη ζε κήθνο >200mm. 
Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηζηνχ πάλσ ζηε βάζε, ηελ «θαηαθνξχθσζε» (αιθάδηαζκα) 
θαη ηελ ζχζθηγμε ησλ θνριηψλ, ζα γίλεηαη πιήξσζε ηνπ θελνχ αλάκεζα απφ ην πέικα 
θαη ηελ βάζε κε κή ζπξξηθλνχκελε ηζηκεληνθνλία. Σα ζπεηξψκαηα ησλ θνριηψλ ζα 
πξνζηαηεχνληαη κε θάιπκκα ηεο βάζεο ηνπ ηζηνχ απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα. ηελ ηηκή 
πεξηιακβάλνληαη επίζεο ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απφ νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ κε ηηο εθθνξηψζεηο θιπ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 
πιηθψλ, θαισδίσλ θαη κηθξνυιηθψλ εγθαηάζηαζεο θαη ζχλδεζεο, ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο 
εγθαηάζηαζεο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, ε δαπάλε ηνπνζέηεζεο ησλ αγθπξίσλ (ή 
ηνπ ζσιήλα) ζε βάζε απφ κπεηφλ, ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 
απαξαίηεησλ θαισδηψζεσλ κέρξη θαη ην αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ θαη ε δαπάλε ζχλδεζήο 
ηνπ κε ηηο ηξνθνδνηηθέο γξακκέο, ε δαπάλε ησλ δνθηκψλ, ησλ ειέγρσλ θαη ξπζκίζεσλ 



θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθνχ θαη εξγαζίαο γηα ηελ έγθαηξε θαη έληερλε εθηέιεζε 
ηεο θαηαζθεπήο θαη ηελ παξάδνζε ηεο ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε 
ηηο Πξνδηαγξαθέο ηεο Σ..Τ. θαη ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 

ΕΥΡΩ:  475,00 (ηεηξαθφζηα εβδνκήληα πέληε ) 
 

 

Αρθρο: LED_ΚΟΡΤΦ_ΗΣΟΤ_50-60W Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ_60 
Φσηηζηηθφ κε LED επί θνξπθήο ηζηνχ, αληηβαλδαιηζηηθνχ ηχπνπ ζχκθσλα κε ην 
ελδεηθηηθφ ζρέδην ηεο κειέηεο κε απφθιηζε ζηηο δηαζηάζεηο ±5%, κε ην ζψκα ηνπ 
θσηηζηηθνχ θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην ή θξάκα αινπκηλίνπ θαη βακκέλν κε 
θαηάιιειε βαθή ζε ρξψκα επηινγήο ηεο ππεξεζίαο θαη θαηφπηλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο 
ψζηε λα είλαη εμαηξεηηθήο αληνρήο ζε δηάβξσζε απφ λεξφ θαη UV αθηηλνβνιία. Σν 
θσηηζηηθφ ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε θνξπθή ηζηνχ κε θπιηλδξηθή απφιεμε δηαηνκήο 
Φ60mm ±10% θαη λα θέξεη θάιπκκα ησλ θσηεηλψλ πεγψλ (LED board) απφ επίπεδν 
δηαθαλέο ππξίκαρν γπαιί, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 5mm κε πςειή κεραληθή αληνρή ιφγσ 
ηεο ρξήζεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζε παηδηθέο ραξέο. Σν θσηηζηηθφ δελ ζα θέξεη πεξηκεηξηθφ 
θάιπκκα (δηαρχηε) ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ θαηλφκελα βαλδαιηζκνχ θαη ε 
εθηεζεηκέλε επηθάλεηα ζηνλ άλεκν λα είλαη φζν ε κηθξφηεξε δπλαηή. Ζ θαηαλνκή 
θσηηζκνχ ζα είλαη FULL CUT-OFF, ζπκκεηξηθή. Θα θέξεη αλνηγφκελν θάιπκκα γηα 
εχθνιε πξφζβαζε ζην ρψξν ησλ νξγάλσλ έλαπζεο θαη πνιιαπιά LEDs κε θαθφ (έλα 
αλά LED) απφ θαηάιιειν ζπλζεηηθφ πιηθφ. Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηζρχνο ηνπ 
θσηηζηηθνχ (LED + LED driver) ζα είλαη κεηαμχ 50 θαη 60 W ελψ ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ 
ηνπνζεηεκέλνπ θσηηζηηθνχ δελ ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ 80 lm/W θαηά ην LM-79. H 
ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ησλ LED ζα είλαη 4.000Κ ±10% θαη ν δείθηεο CRI ζα είλαη ίζνο ή 
κεγαιχηεξνο ηνπ 70, ελψ ε ελψ ε δηαηήξεζε ηεο θσηεηλεο ξνήο ζα είλαη L80B10 ζηηο 
50.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη΄ ειάρηζηνλ ζχκθσλα κε ην πξφηππν δνθηκψλ LM 80-08 θαη 
ηελ έθζεζε  TM-21-11. Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη παξέκβπζκα απφ ζηιηθφλε ή άιιν 
ζπλζεηηθφ πιηθφ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη βαζκφο πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ-
ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP65 θαη ζα έρεη θιάζε κφλσζεο Η εθφζνλ δηαζέηεη ζηεγαλν 
ηαρπζχλδεζκν ν νπφηνο ζα έρεη βαζκφ πξνζηαζίαο IP67 ζχκθσλα κε ην ΔΛΟΣ EN 
60598. Σν θσηηζηηθφ ζα έρεη δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη ρηππεκάησλ, ιφγσ ηεο ρξήζεο 
ηνπ, ηνπιάρηζηνλ ΗΚ-09 ζχκθσλα κε ην ΔΛΟΣ EN 62262. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε 
ηνπνζέηεζε, ζχλδεζε θαζψο θαη ην ζχζηεκα έλαπζεο ησλ LED. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 

ΕΥΡΩ:  800,00 (νθηαθφζηα ) 
 

 

Αρθρο: LED_ΚΟΡΤΦ_ΗΣΟΤ_ΦΑΝΑΡΗ_35-45W Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ_60 
Φσηηζηηθφ LED επί θνξπθήο ηζηνχ, παξαδνζηαθνχ ηχπνπ (θαλάξη) ζχκθσλα κε ην 
ελδεηθηηθφ ζρέδην ηεο κειέηεο κε απφθιηζε ζηηο δηαζηάζεηο ±5%. Σν ζψκα ηνπ 
θσηηζηηθνχ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην ή θξάκα αινπκηλίνπ θαη ζα είλαη 
βακκέλν κε θαηάιιειε βαθή (κε ρξψκα RAL ή AZKO επηινγήο ηεο ππεξεζίαο) θαη 
θαηφπηλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο ψζηε λα είλαη εμαηξεηηθήο αληνρήο ζε δηάβξσζε απφ 
λεξφ θαη UV αθηηλνβνιία. Σν θσηηζηηθφ ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε θνξπθή ηζηνχ κε 
θπιηλδξηθή απφιεμε δηαηνκήο έσο Φ60mm θαη ζα θέξεη θάιπκκα γηα ηελ νπηηθή κνλάδα 
απφ επίπεδν δηαθαλέο ππξίκαρν γπαιί, πςειήο κεραληθήο αληνρήο (ηνπιάρηζηνλ IK08). 
Σν θσηηζηηθφ δελ ζα θέξεη πεξηκεηξηθφ γπάιηλν θάιπκκα θαη δελ ζα έρεη δηαθεχγνληα 
θσηηζκφ ζε γσλία κεγαιχηεξε απφ 90 κνίξεο. Ο ρψξνο ησλ νξγάλσλ έλαπζεο ζα είλαη 
αλνηγφκελνο γηα εχθνιε πξφζβαζε θαη ζα ππάξρεη εηδηθή δηάηαμε αζθαιείαο γηα ηελ 
θαιχηεξε ζπληήξεζή ηνπ, ελψ κε ην άλνηγκα ηνπ θαιχκκαηνο θαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο 



ζα δηαθφπηεηαη ε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κέζσ δηαθφπηε αζθαιείαο. Θα δηαζέηεη 
θαηάιιειε δηάηαμε γηα απηφκαην έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε 
κεγάιεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ λα γίλεηαη απηφκαηα 
κείσζε ηνπ ξεχκαηνο ηξνθνδνζίαο ησλ LED. Θα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη θαηάιιειεο 
δηαηάμεηο πνπ λα πξνζηαηεχνπλ ηα LED απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ 
δηαλνκήο θαη ηηο ππεξηάζεηο έσο 10 kV, θαζψο θαη δηαηάμεηο πνπ λα επηηξέπνπλ ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ, αθφκε θη φηαλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα LED παχζνπλ λα 
ιεηηνπξγνχλ. Ο βαζκφο απφδνζεο ηνπ ηνπνζεηεκέλνπ θσηηζηηθνχ δελ ζα είλαη 
κηθξφηεξνο απφ 80 lm/W θαηά ην LM-79, ελψ ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηζρχνο ηνπ 
θσηηζηηθνχ (LED + LED driver) ζα είλαη κεηαμχ 35 θαη 45 W. H ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο 
ησλ LED ζα είλαη 4.000Κ ±10% θη ν δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο (CRI) ζα είλαη ίζνο ή 
κεγαιχηεξνο ηνπ 70, ελψ ε δηαηήξεζε ηεο θσηεηλεο ξνήο ζα είλαη θαηά L90B10 ζηηο 
50.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο θαη΄ ειάρηζηνλ. Σν θσηηζηηθφ ζα θέξεη παξέκβπζκα απφ 
ζηιηθφλε ή απφ άιιν παξεκθεξέο ζπλζεηηθφ πιηθφ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη βαζκφο 
πξνζηαζίαο απφ εηζρψξεζε λεξνχ-ζθφλεο ζην νπηηθφ ηκήκα θαη ζηα ειεθηξηθά κέξε 
ηνπιάρηζηνλ IP66 κε βάζε ην EN 60598. Σν γπάιηλν πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα ζα έρεη 
δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη ρηππεκάησλ ηνπιάρηζηνλ ΗΚ08 κε βάζε ην EN 62262. 
Πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ε πξνκήζεηα θσηηζηηθνχ ζχκθσλνπ κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο, ε ηνπνζέηεζε ηνπ, ε ειεθηξηθή ζχλδεζε θαη ε ζέζε ηνπ ζε 
πιήξε θαη αθαλνληθή ιεηηνπξγηά. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 

ΕΥΡΩ:  650,00 (εμαθφζηα πελήληα ) 
 

 

Αρθρο: ΖΛΜ 60 (ρ) Κωδ. Αναθεώρηζης:  

Φσηηζηηθφ ζψκα ηνίρνπ, ρπηφ νξεηράιθηλν, ηχπνπ θαξαβνρειψλα, ζηεγαλφ πξνζηαζίαο 
ΗΡ 64, θπθιηθνχ ή νβάι ζρήκαηνο, δηακέηξνπ/κήθνπο 20~25 cm, κε αληαπγαζηήξα, κε 
γπάιηλν θψδσλα θαη πξνθπιαθηήξα, κε ιακπηήξα ρακειήο θαηαλάισζεο. Γειαδή 
πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο καδί κε ην ιακπηήξα, 
ζπλδεζκνινγία, δνθηκή θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκ. 

ΕΥΡΩ:  52,20 (πελήληα δχν Δπξψ θαη είθνζη ιεπηά) 
 

Αρθρο: 62.10.35.01 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ 54 
Αληηθαηάζηαζε νξγάλσλ ζε πίιιαξ θσηηζκνχ. Αληηθαηάζηαζε θπζηγγίσλ αζθαιεηψλ ζε 
πίιαξ θσηηζκνχ. 
Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη αληηθαηάζηαζε νξγάλσλ θαη εμαξηεκάησλ αθξνθηβσηίσλ 
ηζηψλ θαη πίιιαξο θσηηζκνχ.  Πεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηακέλσλ 
αθξνθηβσηίσλ θαη πίιιαξο κε ρξήζε νξγάλσλ, ε αθαίξεζε ησλ εμαξηεκάησλ πνπ 
παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
Σηκή αλά επη κέξνπο εμάξηεκα πνπ αληηθαζίζηαηαη. 
Αληηθαηάζηαζε θπζηγγίσλ αζθαιεηψλ ζε πίιιαξ θσηηζκνχ. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκάρην 

ΕΥΡΩ:  4,00 (ηέζζεξα ) 
 

 

Αρθρο: 62.10.35.04 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ 55 
Αληηθαηάζηαζε νξγάλσλ ζε πίιιαξ θσηηζκνχ. Αληηθαηάζηαζε κηθξναπηνκάησλ ξάγαο 
(απηνκάησλ αζθαιεηψλ). 
Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη αληηθαηάζηαζε νξγάλσλ θαη εμαξηεκάησλ αθξνθηβσηίσλ 



ηζηψλ θαη πίιιαξο θσηηζκνχ.  Πεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηακέλσλ 
αθξνθηβσηίσλ θαη πίιιαξο κε ρξήζε νξγάλσλ, ε αθαίξεζε ησλ εμαξηεκάησλ πνπ 
παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
Σηκή αλά επη κέξνπο εμάξηεκα πνπ αληηθαζίζηαηαη. 
Αληηθαηάζηαζε κηθξναπηνκάησλ ξάγαο (απηνκάησλ αζθαιεηψλ). 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκάρην 

ΕΥΡΩ:  20,00 (είθνζη ) 
 

 

Αρθρο: 62.10.35.08 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ 55 
Αληηθαηάζηαζε νξγάλσλ ζε πίιιαξ θσηηζκνχ. Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνλφκσλ θνξηίνπ. 
Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη αληηθαηάζηαζε νξγάλσλ θαη εμαξηεκάησλ αθξνθηβσηίσλ 
ηζηψλ θαη πίιιαξο θσηηζκνχ.  Πεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηακέλσλ 
αθξνθηβσηίσλ θαη πίιιαξο κε ρξήζε νξγάλσλ, ε αθαίξεζε ησλ εμαξηεκάησλ πνπ 
παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
Σηκή αλά επη κέξνπο εμάξηεκα πνπ αληηθαζίζηαηαη. 
Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνλφκσλ θνξηίνπ. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκάρην 

ΕΥΡΩ:  50,00 (πελήληα ) 
 

 

Αρθρο: 62.10.35.09 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ 55 
Αληηθαηάζηαζε νξγάλσλ ζε πίιιαξ θσηηζκνχ. Αληηθαηάζηαζε θσηνθπηηάξνπ. 
Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη αληηθαηάζηαζε νξγάλσλ θαη εμαξηεκάησλ αθξνθηβσηίσλ 
ηζηψλ θαη πίιιαξο θσηηζκνχ.  Πεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ πθηζηακέλσλ 
αθξνθηβσηίσλ θαη πίιιαξο κε ρξήζε νξγάλσλ, ε αθαίξεζε ησλ εμαξηεκάησλ πνπ 
παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέα, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
Σηκή αλά επη κέξνπο εμάξηεκα πνπ αληηθαζίζηαηαη. 
Αληηθαηάζηαζε θσηνθπηηάξνπ. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκάρην 

ΕΥΡΩ:  40,00 (ζαξάληα ) 
 

 

Αρθρο: 62.10.36 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΟΗΚ 7791 
Αλαθαίληζε βαθήο ειεθηξηθψλ θηβσηίσλ Ζ/Φ (πίιιαξο). 
Αλαθαίληζε ηεο βαθήο ππαηζξφπ ειεθηξηθνχ θηβσηίνπ θσηηζκνχ (πίιαξ), νπνηνπδήπνηε 
είδνπο θαη δηαζηάζεσλ. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
· Ζ πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο γηα βαθή, δειαδή ηελ αθαίξεζε επηθνιιεκέλσλ 
αθηζζψλ, ηελ απφμεζε - αθαίξεζε ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ θαη θαζαξηζκφ φισλ ησλ 
επηθαλεηψλ κε θαηάιιεια κέζα κέρξη βαζκνχ SA 2½ θαηά ISO 8501-1 θαη ζηνθάξηζκα 
φπνπ απαηηείηαη. 
· Οη επηζθεπέο ιφγσ ζηξέβισζεο - παξακφξθσζεο απφ θηχπεκα θιπ ηνπ θπξίσο 
ζψκαηνο ηνπ πίιιαξ θαη ηεο ζχξαο (απνθαηάζηαζε ζηξεβιψζεσλ, επηζθεπή 
κεληεζέδσλ, επηζθεπή κεραληζκνχ καλδάισζεο, θιπ). 
· Ζ εθαξκνγή δηπιήο ζηξψζεο αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο (rust primer) θαη 
δηπιήο ζηξψζεο βαθήο επνμεηδηθήο βάζεσο πάρνπο μεξνχ πκέλα 120 κm  
Σηκή αλά πίιιαξ (ηεκ). 



ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκάρην 

ΕΥΡΩ:  110,00 (εθαηφ δέθα ) 
 

 

Αρθρο: 62.10.37 Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ 52 
Δπηζθεπή ηνπ θπξίσο ζψκαηνο πίιιαξ Ζ/Φ θαη ηεο ζχξαο ή/θαη αληηθαηάζηαζε ηεο 
ζχξαο. 
Δπηζθεπή ηνπ θπξίσο ζψκαηνο θαη ηεο ζχξαο ππαηζξίνπ ειεθηξηθνχ θηβσηίνπ θσηηζκνχ 
(πίιαξ), νπνηνπδήπνηε είδνπο θαη δηαζηάζεσλ. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
· Ζ αθαίξεζε επηθνιιεκέλσλ αθηζψλ θαη ν θαζαξηζκφο φισλ ησλ επηθαλεηψλ   
· Οη επηζθεπέο ιφγσ ζηξέβισζεο - παξακφξθσζεο απφ θηχπεκα θιπ ηνπ θπξίσο 
ζψκαηνο ηνπ πίιιαξ 
· Ζ επηζθεπή ηεο ζχξαο (απνθαηάζηαζε ζηξεβιψζεσλ, επηζθεπή κεληεζέδσλ, 
επηζθεπή κεραληζκνχ καλδάισζεο, θιπ.), ή ελαιιαθηηθά, ε αληηθαηάζηαζή ηεο κε λέα. 
· Σελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά, απνμήισζε ηεο παιηάο θαη εγθαηάζηαζε λέαο ζχξαο 
Σηκή αλά πίιιαξ (ηεκ)  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ηεκάρην 

ΕΥΡΩ:  60,00 (εθαηφ δέθα ) 
 

 

Αρθρο: ΖΛΜ 10 (ζρ. ΑΣΖΔ 9305) Κωδ. Αναθεώρηζης: ΖΛΜ 10 
Γηάζηξσζε κέζα ζε ραληάθη θαηά κήθνο ησλ ζσιελψζεσλ φδεπζεο ησλ θαισδίσλ-
δηθηχσλ δηάηξεηνπ ζθιεξνχ πιαζηηθνχ δίρηπ ρξψκαηνο πνξηνθαιί γηα ηελ επηζήκαλζε 
θαη πξνζηαζία απφ ηα ππφγεηα ηξνθνδνηηθά θαιψδηα κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 
Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηελ επί ηφπνπ ηνπνζέηεζε - δηάζηξσζε. 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κέηξν 

ΕΥΡΩ:  1,45 (έλα Δπξψ θαη ζαξάληα πέληε ιεπηά) 
 

 

                                              
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

Λ. Υεπζονήος 31/8/2017 
Ο Πποϊζηάμενορ Δ/ΝΗ  ΣΕΥΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
 
 
 
 

Μαπία Πιηαπίδη 

 
Λ. Υεπζονήος  31/8/2017 

Οι ςνηάξανηερ 
 
 
 
 

Εςθςμία Υαπκιολάκη 
Σζαγάκηρ Μισάληρ 
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α/α
 Περιγραθή ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ: ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ:

ΓΩΝΙΕ ΧΕΡΟΝΗΟ

ΚΑΙΝΟΤΡΓ

ΙΟ ΧΩΡΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΝΩ 

ΧΕΡΟΝΗ

Ο ΚΡΑΙ ΓΑΛΙΠΕ ΣΑΛΙΔΑ ΑΒΔΟΤ 

ΒΡΑΧΟ-

ΚΗΠΟ ΕΠΙΚΟΠΗ ΣΑΜΝΙΟΙ

ΠΙΚΟΠΙΑ

ΝΟ
ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΕΛΙΚΟ

1 1
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-

εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ 

θιπ ρώξσλ

20.02 (ζρ.5ρικ) Κπβηθό κέηξν (m3) επί νξύγκαηνο

48,80 48,80 55,00

2 2
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-

εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ 

θιπ ρώξσλ

20.02 (ζρ.10ρικ) Κπβηθό κέηξν (m3) επί νξύγκαηνο

90 199,37 47,45 50,57 387,39 420

3 3
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-

εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ 

θιπ ρώξσλ

20.02 (ζρ.12ρικ) Κπβηθό κέηξν (m3) επί νξύγκαηνο

12,00 12,00 15

4 4
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-

εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ 

θιπ ρώξσλ

20.02 (ζρ.19ρικ) Κπβηθό κέηξν (m3) επί νξύγκαηνο

70,50 81,40 151,90 180

5 5
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-

εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ 

θιπ ρώξσλ

20.02 (ζρ.26ρικ) Κπβηθό κέηξν (m3) επί νξύγκαηνο

47,40 18,00 145,00 8,00 218,40 230

6 6
Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε 

κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε γαηώδε-

εκηβξαρώδε.

20.05.01(ζρ. 10ρικ) Κπβηθό κέηξν (m3) επί νξύγκαηνο

2,08 7,80 9,88 12

7 7
Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε 

κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε γαηώδε-

εκηβξαρώδε.

20.05.01(ζρ. 26ρικ) Κπβηθό κέηξν (m3) επί νξύγκαηνο

6,86 6,86 8

8 8
Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, 

εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ
20.10

Κπβηθό κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ 

όγθνπ. 5,20 5,15 10,35 13

9 9
Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό 

ιαηνκείνπ
20.20 (ζρ.11ρικ)

Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) 

ζπκππθλσκέλνπ όγθνπ 0,00 16,86 16,86 20

10 10
Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό 

ιαηνκείνπ
20.20 (ζρ.15ρικ)

Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) 

ζπκππθλσκέλνπ όγθνπ 0,00 20,82 20,82 25

11 11
Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από 

άνπιν ζθπξόδεκα. Με ρξήζε ζπλήζνπο 

θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ.

22.10.01(ζρ.7ρικ)
θπβηθό κέηξν (m3) πξαγκαηηθνύ όγθνπ 

πξν ηεο θαζαηξέζεσο

0,00 4,50 4,50 5,00

12 12
Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από 

άνπιν ζθπξόδεκα. Με ρξήζε ζπλήζνπο 

θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ.

22.10.01(ζρ20ρικ)
θπβηθό κέηξν (m3) πξαγκαηηθνύ όγθνπ 

πξν ηεο θαζαηξέζεσο

5,82 2,00 7,82 10,00

13 13
Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από 

άνπιν ζθπξόδεκα. Με ρξήζε ζπλήζνπο 

θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ.

22.10.01(ζρ23ρικ)
θπβηθό κέηξν (m3) πξαγκαηηθνύ όγθνπ 

πξν ηεο θαζαηξέζεσο

0,00 7,94 7,94 10,00

14 14

Καζαίξεζε πιαθνζηξώζεσλ δαπέδσλ 

παληόο ηύπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο. 

Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ 

εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ.

22.20.01 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2)

19,45 19,45 23,00

15 15

Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από 

νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. Με ρξήζε 

θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ κεησκέλεο 

απόδνζεο

22.15.02
θπβηθό κέηξν (m3) πξαγκαηηθνύ όγθνπ 

πξν ηεο θαζαηξέζεσο

0,00 0,46 0,16 0,61 1,00

16 16

Απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη 

ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο 

ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ηζηκέλην εληόο ηνπ 

νξίνπ ησλ γεληθώλ εθζθαθώλ  

Α-02.1* m3

0,00 5,75 5,75 7,00

17 17
Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ. Γηα μύιηλα 

θηγθιηδώκαηα. 
22.65.01 θπβηθό κέηξν (m3) μπιείαο

1,10 0,33 0,21 1,64 2,00

18 18
Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ.Γηα κεηαιιηθά 

θηγθιηδώκαηα.
22.65.02

ρηιηόγξακκν (kg) απνμεισζέλησλ 

ζηνηρείσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 30 348,75 378,75 400,00

   ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΥΑΡΑ



19 19
Βνηάληζκα ρώξνπ θπηώλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ. Βνηάληζκα κε ηα 

ρέξηα.

Σ 6.1  ζηξέκκα (ζηξ)

0,66 0,46 0,10 0,05 0,20 1,48 2

20 20

Βνηάληζκα κε βελδηλνθίλεην ρνξηνθνπηηθό 

κεράλεκα πεδνύ ρεηξηζηή. Βνηάληζκα κε 

βελδηλνθίλεην ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα 

πεδνύ ρεηξηζηή ζε άιζε, πάξθα, πιαηείεο 

θαη ειεύζεξνπο ρώξνπο.

Σ 6.3.2  ζηξέκκα (ζηξ)

0,37 0,35 0,26 0,44 0,10 0,75 0,60 2,87 4

21 21
Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθώλ 

κε κεραληθά κέζα
20.30 Κπβηθό κέηξν (m3) ζε όγθν νξύγκαηνο

129,35 3.725,74 55,85 67,43 48,80 54,26 18,16 12,00 70,50 145,00 8,00 0,00 4335,09 4.600

22 22
Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηα κέζνπ νδώλ 

θαιήο βαηόηεηαο 
10.07.01 Σνλλνρηιηόκεηξν (ton.km)

622,42 6,98 8,27 6,92 2,80 647,38 700

23 35
θπξνδέκαηα κηθξώλ έξγσλ. Γηα 

θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο 

C12/15 

32.05.03 θπβηθό κέηξν (m3)

1,95 1,95 3

24 36
θπξνδέκαηα κηθξώλ έξγσλ. Γηα 

θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο 

C16/20  

32.05.04 θπβηθό κέηξν (m3)

0,78 22,14 20,23 1,72 10,80 4,8 60,46 70

25 39 Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ 38.03
ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο 

επηθαλείαο. 14,36 5,96 20,32 25

26 40 Κακπύινη μπιόηππνη απιήο θακππιόηεηαο 38.04
ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο 

επηθαλείαο. 5,20 43,13 48,33 60

27 41
Πξόζζεηε ηηκή επεμεξγαζίαο ζαληδώκαηνο 

μπινηύπσλ
38.10

ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο 

επηθαλείαο. 43,13 43,13 50

28 42
Γηακόξθσζε εγθνπώλ θαη εζνρώλ ζε 

επηθάλεηεο από ζθπξόδεκα
38.18 ηξέρνλ κέηξν (m)

88,68 88,68 100

29 43
Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο. 

Υαιύβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C
38.20.02 ρηιηόγξακκν (kg)

118,67 327,63 446,30 600

30 44
Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο. 

Γνκηθά πιέγκαηα B500C (S500s)
38.20.03 ρηιηόγξακκν (kg)

183,4536 370,87 25,17 88 667,49 750

31 45

Απνθαηάζηαζε ηνπηθώλ βιαβώλ ζηνηρείσλ 

από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα νθεηινκέλσλ 

ζηελ δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνύ κε ρξήζε 

επηζθεπαζηηθώλ θνληακάησλ θαη 

αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο

10.19 ηεηξαγσληθό κέηξν

3,00 16,57 19,57 25

32 46

Αξγνιηζνδνκέο κε 

αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ησλ 150 kg 

ηζηκέληνπ. Αξγνιηζνδνκέο κε 

αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα δύν νξαηώλ 

όςεσλ.

42.05.03 θπβηθό κέηξν (m3)

21,04 3,30 24,34 30

33 47
Μόξθσζε εμέρνπζαο αθκήο 

αξγνιηζνδνκώλ
42.26 ηξέρνλ κέηξν (κκ)

7 21,28 28,28 35

34 48
Γηακόξθσζε όςεσλ ιηζνδνκώλ ρσξηθνύ 

ηύπνπ. Γηακόξθσζε όςεσλ ιηζνδνκώλ 

πιαθνεηδνύο ρσξηθνύ ηύπνπ.

45.01.02 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2). 

106,68 16,65 123,32 140

35 49
Αξκνινγήκαηα όςεσλ ηνηρνδνκώλ κε 

ξσκατθό θνλίακα (θνπξαζάλη).
71.02 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2)

106,675 16,65 123,32 140

36 50
Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε 

ηζηκεληνθνλίακα.
71.21 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2)

16,57 16,57 20

37 51
Δπίζηξσζε κε γαξκπηινκπεηό θαηεγνξίαο 

C20/25
ΑΣΟΔ 3208.1 ρεη. ηεηξαγσληθό κέηξν (κ2)

44,8 44,80 50

38 52
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζξαπζηνύ 

πιηθνύ ιαηνκείνπ ζε δώκαηα, παξηέξηα, 

δαξληηληέξεο, θιπ

41.01 ζρεη.2 θπβηθό κέηξν (m3)

22,5 37,117 10,57 12,2 11,85 4,5 3 12 21,50 35 170,24 180

39 53
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνθθώδνπο 

πιηθνύ/ βόηζαινπ πνηακίζηνπ, δηαζηάζεσλ 

από 2 έσο 8 mm.

41.01 ζρεη.3 θπβηθό κέηξν (m3)

67,5 123,29 36,89 36,60 35,55 13,5 9 36 58,60 110 526,93 580

40 54
Δπέλδπζε ζηνηρείσλ κε μύιηλεο δνθνύο 

ζύλζεηεο επηθνιιεηήο μπιείαο 

εξπζξειάηεο

52.96 ζρεη. ηεηξαγσληθό κέηξν (m2)

5,4 5,40 7



41 55

Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα 

ηζηκέληνπ (ηύπνπ καηνλέια), νκνηνγελνύο 

κάδαο,  πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm θαη 

πάρνπο 1 έσο 2 cm,  κε επηθάλεηα ιεία- 

γπαιηζκέλε.

73.33.02 ζρεη.2 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2)

2,178 2,18 5

42 56

Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζώξηα κε 

ηλνπιηζκέλε ηζηκεληνθνλία αληηνιηζζεξήο 

επηθάλεηαο. Δπηζηξώζεηο ηλνπιηζκέλεο 

ηζηκεληνθνλίαο πάρνπο 3,0 

cm,αληηνιηζζεξήο ή παηεηήο επηθάλεηαο.

73.36.03 ζρεη.2 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2)

43,75 43,75 50

43 57 ηαζεξνπνηεκέλν θεξακηθό δάπεδν  73.92 ζρεη. ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 163,85 163,85 180

44 58
Διαζηηθό δάπεδν αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 

500x500Υ50mm, γηα ύςνο πηώζεο έσο 

1,50m

73.96 ζρεη.4 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2)

168,5756 90 258,58 300

45 59
Διαζηηθό δάπεδν αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 

500x500Υ70mm, γηα ύςνο πηώζεο έσο 

1,80m

73.96 ζρεη.6 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2)

40 40,00 50

46 60
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιεπξηθνύ 

ειαζηηθνύ θξαζπέδνπ, εμσηεξηθώλ 

δηαζηάζεσλ 100x25 x5 εθ. 

73.96 ζρεη.7 κέηξν κήθνπο (κ)

115,01 9,51 124,52 150

47 61

Καηώθιηα θαη πεξηδώκαηα (κπνξληνύξεο) 

επηζηξώζεσλ από κάξκαξν. Kαηώθιηα 

από κάξκαξν ζθιεξό έσο εμαηξεηηθά 

ζθιεξό, πάρνπο 3 cm θαη πιάηνπο 11 - 30 

cm.

75.01.04 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2)

1,905 1,91 3

48 62
Ξύιηλε ζύξα πεξίθξαμεο, αλνηγόκελε, από 

επεμεξγαζκέλε μπιεία θαζηαληάο.
54.51 ζρεη.1 ηεκάρην (ηεκ.)

2 0,00 3,00 3,00 2,73 10,73 13

49 63
Κηγθιίδσκα - μύιηλε πεξίθξαμε ύςνπο 

1,20κ - 1,30κ, κε παζζάινπο θαζηαληάο 

απνθινησκέλνπο.

55.10.01 ζρ.2
ηξέρνλ κέηξν (m) αλαπηύγκαηνο 

ρεηξνιηζζήξα
39,88 80,66 89 24,91 234,45 280

50 64
πληήξεζε μύιηλσλ θηγθιηδσκάησλ-

ζθαινπαηηώλ
55.21 ζρ. 1 κ.κ.

43,47 0,00 20,00 63,47 75

51 65
Θύξεο ζηδεξέο απινύ ζρεδίνπ από 

επζύγξακκεο ξάβδνπο.
62.21 ρηιηόγξακκν (kg)

68,87 69,96 50,87 167,88 357,57 400

52 66
ηδεξά θηγθιηδώκαηα από ξάβδνπο 

ζπλήζσλ δηαηνκώλ. Απινύ ζρεδίνπ από 

επζύγξακκεο ξάβδνπο.

64.01.01 ρηιηόγξακκν (kg)

210,604 1.863,66 3.751,23 125,93 5951,43 6500

53 67
Κηγθιηδώκαηα από ζηδεξνζσιήλεο 

γαιβαληζκέλνπο. Από ζηδεξνζσιήλεο 

γαιβαληζκέλνπο Φ 2".

64.16.03 ηξέρνλ κέηξν (m)

35,2 105,00 0 19,50 159,70 180

54 68 Θύξα πεξίθξαμεο 64.26 ζρεη. ηκρ 0,00 2,00 2,00 2

55 69 ύξκα νδεγόο ΑΣΟΔ 6446 ΥΔΣ 6 ηξέρνλ κέηξν 271 207 0 121,00 599,00 650

56 70
πξκαηόπιεγκα πεξίθξαμεο, 

γαιβαληζκέλν
64.47 ζρεη.1 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2)

115,385 171,562 0 34,13 321,07 350

57 71
Τδξνρξσκαηηζκνί επηθαλεηώλ 

ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο κε 

αθξπιηθό πδαηνδηαιπηό ηζηκεληόρξσκα.

77.10 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2)

92,16 52,86 120,99 114,44 70,14 465,59 500

58 72
Τπόζηξσκα (αζηάξη) ηζηκεληνρξσκάησλ 

από αθξπιηθέο ξεηίλεο βάζεσο δηαιύηνπ.
77.30 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2)

92,16 52,86 120,99 114,44 70,14 465,59 500

59 73

Yπόζηξσκα ρξσκαηηζκνύ επηθαλεηώλ 

αινπκηλίνπ ή γαιβαληζκέλσλ ζηνηρείσλ κε 

βάζε επνμεηδηθέο, πνιπνπξεζαληθέο 

ξεηίλεο ή κε βάζε ην θσζθνξηθό νμύ. 

(Etch Primer).

77.31 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2)

27,85 77,3 156,13 107,58 10,85 379,71 400

60 74 Θεξκό γαιβάληζκα ραιπβδίλσλ ζηνηρείσλ. 77.33
ρηιηόγξακκν (kg) γαιβαληζκέλεο 

ζηδεξνθαηαζθεηήο

279,47 1933,62 3.802,10 293,80 6308,99 6500



61 75

Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξώλ 

επηθαλεηώλ κε ρξώκαηα αιθπδηθώλ ή 

αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, βάζεσο λεξνύ ε 

δηαιύηνπ.

77.55 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2)

27,85 77,30 156,13 107,58 10,85 379,71 400

62 76
Υξσκαηηζκνί ζσιελώζεσλ. Γηακέηξνπ 

από 1 1/4 έσο 2"
77.67.02 ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζσιήλσλ

35,20 6,5 41,70 50

63 77
Υξσκαηηζκνί ζσιελώζεσλ. Γηακέηξνπ 

από 2 1/2 έσο 3"
77.67.03 ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζσιήλσλ

105,00 10,50 9 61,92 28,70 215,12 250

64 78

Δθαξκνγή επί μύιηλσλ επηθαλεηώλ 

βεξληθνρξώκαηνο βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηε 

ελόο ε δύν ζπζηαηηθώλ. 

Βεξληθνρξσκαηηζκνί μπιίλσλ επηθαλεηώλ 

κε ειαηόρξσκα αιθπδηθήο ή 

ηξνπνπνηεκέλεο πνιπνπξεζαληθήο 

ξεηίλεο, βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ.

77.71.01 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2)

10 25 0,00 50

65 79

Αδηαβξνρνπνηεηηθό πξντόλ λαλνκνξηαθήο 

ηερλνινγίαο γηα ζπληήξεζε μύιηλσλ 

επηθαλεηώλ εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ 

ρώξσλ.

77.71.01ζρεη.1 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2)

10 25 35,00 50

66 80

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ 

επηρξηζκάησλ κε ρξώκαηα πδαηηθήο 

δηαζπνξάο, αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο 

ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. Δμσηεξηθώλ 

επηθαλεηώλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, 

αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο.

77.80.02 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2)

318 216,57 534,57 600

67 81
Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο . 

Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε 

ζεξκνπιαζηηθά ή ςπρξνπιαζηηθά πιηθό 

Δ-17.2 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2)

3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 28,35 30

68 82
Κάδνη απνξξηκκάησλ. Ξύιηλνο 

ζηξνγγπιόο επηζηήιηνο θάδνο
Β11.2 ηεκ

3,00 2 2 2,00 2 2 2 2 2,00 2 1 22,00 22

69 83
Κάδνη απνξξηκκάησλ. Πιαζηηθόο θάδνο ζε 

ζρήκα δειθηληνύ.
Β11.4 ζρεη. ηεκ

2 2,00 2

70 84
Παγθάθη κε πέηξηλεο βάζεηο θαη επηθάλεηα 

θαζίζκαηνο από μπιεία πεύθεο ή 

θαζηαληάο.

ΑΣΟΔ 5261 ΥΔΣ.12 ηεκ

3 3,00 3

71 85
Ξύιηλν παγθάθη από μπιεία πεύθεο 

νπεδίαο θαη κεηαιιηθό ζθειεηό από 

ηνπκπνζσιήλα 2” θνπξκπαξηζηή

ΠΡ 5230 Υ.1 ηεκ

2 2,00 2,00 6,00 6

72 86 Πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα εγράξαθηε 52.61.01 ζρ. 2 ηεκ 1,00 1 1 1 1,00 1 1 1 1 1,00 1 1 1 13,00 13

73 87

Πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο νδηθήο 

ζήκαλζεο. Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο 

πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο, πιήξσο 

αληαλαθιαζηηθέο, κε ππόβαζξν ηύπνπ 2 

θαηά ΔΛΟΣ EN 12899-1. Πιεπξηθέο 

πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο  κε αλαγξαθέο 

θαη ζύκβνια από αληαλαθιαζηηθή 

κεκβξάλε ηύπνπ 2 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-

1 

Δ-08.2.2 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2)

0,30 0,3 0,3 0,3 0,3 0,30 0,30 0,3 0,3 2,70 3

74 88
ηύινη πηλαθίδσλ. ηύινο πηλαθίδσλ από 

γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα DN 80 mm 

(3’’)

Δ-10.2 ηεκ.
1,00 1 1 1 1 1 1 1,00 1 9,00 9

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊζηαμένη Δ/νζης

Ο Αναπλ. Προϊζηάμενος Σμήμαηος

Υαρκιολάκη Εσθσμία Πιηαρίδη Μαρία

Αρτιηέκηων Μητανικός πσρλιδάκης Δημοζθένης Πολιηικός Μητανικός

Πολιηικός Μητανικός



ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΑΝΑ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ

1. ΛΙΜΔΝΑ 

ΥΔΡΟΝΗΟΤ
3. ΑΝΑΛΗΦΗ

4. ΠΑΝΧ 

ΥΔΡΟΝΗΟ
6. ΑΒΓΟΤ 7. ΓΧΝΙΔ 9. ΣΑΛΙΓΑ 10. ΚΡΑΙ

12. ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟ 

ΥΧΡΙΟ
13. ΓΑΛΤΠΔ

1 14

Καθαίπεζη πλακοζηπώζευν δαπέδυν πανηόρ ηύπος και οιοςδήποηε 

πάσοςρ. Υυπίρ να καηαβάλλεηαι πποζοσή για ηην εξαγυγή ακεπαίυν 

πλακών.

ηεηπαγυνικό μέηπο 

(m2)
1 1

2 15
Καθαίπεζη ζηοισείυν καηαζκεςών από οπλιζμένο ζκςπόδεμα. Με σπήζη 

κποςζηικού εξοπλιζμού μειυμένηρ απόδοζηρ

κςβικό μέηπο (m3) 

ππαγμαηικού όγκος 

ππο ηηρ 

καθαιπέζευρ

1 1

3 23
Δκζκαθή για ηην καηαζκεςή λάκος, ζε έδαθορ ημιβπασώδερ, 

οποιονδήποηε διαζηάζευν
m3 2 2 4 2 2 2 2 2 1 20

4 24

Δκζκαθή οπςγμάηυν ςπογείυν δικηύυν ζε έδαθορ γαιώδερ ή 

ημιβπασώδερ-Με πλάηορ πςθμένα έυρ 3,00 m, με ηην θόπηυζη ηυν 

πποφόνηυν εκζκαθήρ επί αςηοκινήηος, ηην ζηαλία ηος αςηοκινήηος και ηην 

μεηαθοπά ζε οποιαδήποηε απόζηαζη-Για βάθορ οπύγμαηορ έυρ 4,00 m 

(μεηαθοπά 10km)

κςβικό μέηπο 17 29 11 57

5 25

Δκζκαθή οπςγμάηυν ςπογείυν δικηύυν ζε έδαθορ γαιώδερ ή 

ημιβπασώδερ-Με πλάηορ πςθμένα έυρ 3,00 m, με ηην θόπηυζη ηυν 

πποφόνηυν εκζκαθήρ επί αςηοκινήηος, ηην ζηαλία ηος αςηοκινήηος και ηην 

μεηαθοπά ζε οποιαδήποηε απόζηαζη-Για βάθορ οπύγμαηορ έυρ 4,00 m 

(μεηαθοπά 12km)

κςβικό μέηπο 7 7

6 26

Δκζκαθή οπςγμάηυν ςπογείυν δικηύυν ζε έδαθορ γαιώδερ ή 

ημιβπασώδερ-Με πλάηορ πςθμένα έυρ 3,00 m, με ηην θόπηυζη ηυν 

πποφόνηυν εκζκαθήρ επί αςηοκινήηος, ηην ζηαλία ηος αςηοκινήηος και ηην 

μεηαθοπά ζε οποιαδήποηε απόζηαζη-Για βάθορ οπύγμαηορ έυρ 4,00 m 

(μεηαθοπά 19km)

κςβικό μέηπο 11 11

7 27

Δκζκαθή οπςγμάηυν ςπογείυν δικηύυν ζε έδαθορ γαιώδερ ή 

ημιβπασώδερ-Με πλάηορ πςθμένα έυρ 3,00 m, με ηην θόπηυζη ηυν 

πποφόνηυν εκζκαθήρ επί αςηοκινήηος, ηην ζηαλία ηος αςηοκινήηος και ηην 

μεηαθοπά ζε οποιαδήποηε απόζηαζη-Για βάθορ οπύγμαηορ έυρ 4,00 m 

(μεηαθοπά 26km)

κςβικό μέηπο 17 9 27

8 28
ηπώζειρ έδπαζηρ και εγκιβυηιζμόρ ζυλήνυν με άμμο πποελεύζευρ 

λαηομείος (μεηαθοπά 6km)
κςβικό μέηπο 11 11

9 29
ηπώζειρ έδπαζηρ και εγκιβυηιζμόρ ζυλήνυν με άμμο πποελεύζευρ 

λαηομείος (μεηαθοπά 9km)
κςβικό μέηπο 9 10

10 30
ηπώζειρ έδπαζηρ και εγκιβυηιζμόρ ζυλήνυν με άμμο πποελεύζευρ 

λαηομείος (μεηαθοπά 15km)
κςβικό μέηπο 17 17

11 31
ηπώζειρ έδπαζηρ και εγκιβυηιζμόρ ζυλήνυν με άμμο πποελεύζευρ 

λαηομείος (μεηαθοπά 20km)
κςβικό μέηπο 7 7

12 32
ηπώζειρ έδπαζηρ και εγκιβυηιζμόρ ζυλήνυν με άμμο πποελεύζευρ 

λαηομείος (μεηαθοπά 28km)
κςβικό μέηπο 11 11

13 33
ηπώζειρ έδπαζηρ και εγκιβυηιζμόρ ζυλήνυν με άμμο πποελεύζευρ 

λαηομείος (μεηαθοπά 29km)
κςβικό μέηπο 29 29

14 34
ηπώζειρ έδπαζηρ και εγκιβυηιζμόρ ζυλήνυν με άμμο πποελεύζευρ 

λαηομείος (μεηαθοπά 35km)
κςβικό μέηπο 17 17

15 37
Καηαζκεςέρ από ζκςπόδεμα καηηγοπίαρ C20/25 και C25/30. 

Μικποκαηαζκεςέρ με ζκςπόδεμα C20/25
m3 1 2 2 3 2 3 3 3 2 22

16 38 Ξςλόηςποι σςηών μικποκαηαζκεςών

ηεηπαγυνικό μέηπο 

(m2) αναπηύγμαηορ 

επιθανείαρ.

7 4 7 7 7 3 36

17 43
Υαλύβδινοι οπλιζμοί ζκςποδέμαηορ. Υαλύβδινοι οπλιζμοί καηηγοπίαρ 

B500C
σιλιόγπαμμο (kg) 10 10 10 50 50 50 50 40 10 280

18 89
υλήναρ πλαζηικόρ θυπακιζμένορ από PVC, εύκαμπηορ, διαμέηπος 

Φ20mm
m 12 4 4 4 4 5 33

19 90
Πλαζηικό κοςηί διακλάδυζηρ διαμέηπος έυρ Φ75mm ή ηεηπάγυνο 

διαζηάζευν έυρ 100x100mm
ηεμ. 3 3

20 91

Δπγαζίερ ςποδομήρ θυηεινήρ ζημαηοδόηηζηρ. υλήνερ πποζηαζίαρ 

ςπογείυν καλυδίυν θυηεινήρ ζημαηοδόηηζηρ από πολςαιθςλένιο 

(HDPE). υλήνερ από πολςαιθςλένιο (HDPE) διαμέηπος DN 50 mm

μέηπο αξονικού 

μήκοςρ 

ζυληνογπαμμήρ

92 21 64 150 39 94 54 58 572

21 92 Καηαζκεςή θπεαηίος ζημαηοδόηηζηρ 0,40 x 0,40 cm. ηεμ. 7 10 1 6 11 5 9 7 8 64

Α.Α.

ΘΔΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ
ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΓΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ:
σνοπηική περιγραθή άρθροσ ηιμολογίοσ μελέηης 

Α.Α. ΑΡΘΡΟΤ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

ΜΔΛΔΣΗ

Σελίδα 1 από 2



ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ ΑΝΑ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ

1. ΛΙΜΔΝΑ 

ΥΔΡΟΝΗΟΤ
3. ΑΝΑΛΗΦΗ

4. ΠΑΝΧ 

ΥΔΡΟΝΗΟ
6. ΑΒΓΟΤ 7. ΓΧΝΙΔ 9. ΣΑΛΙΓΑ 10. ΚΡΑΙ

12. ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟ 

ΥΧΡΙΟ
13. ΓΑΛΤΠΔ

Α.Α.

ΘΔΗ ΠΑΙΓΙΚΗ ΥΑΡΑ
ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΓΙΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ:
σνοπηική περιγραθή άρθροσ ηιμολογίοσ μελέηης 

Α.Α. ΑΡΘΡΟΤ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

ΜΔΛΔΣΗ

22 93

Kαλύμμαηα θπεαηίυν- Καλύμαηα από ελαηό σςηοζίδηπο (ductile iron)-

Καλύμμαηα θπεαηίυν από ζςνθεηικά ςλικά, καθαπού ανοίγμαηορ 

400x400mm, κλάζηρ Β125 καηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124

ηεμ. 7 10 1 6 11 5 9 7 8 64

23 94
Καλώδια ηύπος E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), ονομ. ηάζηρ 600/1000 V με 

μόνυζη από μανδύα PVC. διαηομήρ 3 x 1,5 mm²
ηπέσον μέηπο (m) 27 30 80 27 18 18 36 18 32 286

24 95
Καλώδια ηύπος E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), ονομ. ηάζηρ 600/1000 V με 

μόνυζη από μανδύα PVC. διαηομήρ 3 x 2,5 mm².
m 110 10 14 82 273 33 118 71 79 790

25 96
Καλώδια ηύπος E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), ονομ. ηάζηρ 600/1000 V με 

μόνυζη από μανδύα PVC. διαηομήρ 3 x 10 mm²
ηπέσον μέηπο (m) 2 2 2 2 5 13

26 97 Μούθερ Ρηηίνηρ ζε ζσήμα Σας ΣΔΜ 10 10 20

27 98 Ηλεκηπικόρ πίνακαρ, 30x45x17cm ηεμ. 1 1 1 1 1 1 6

28 99 Αζθάλεια ζςνηηκηική ενηάζευρ έυρ 25 Α και ζπειπώμαηορ Δ 27 ηεμ. 3 3 1 1 1 1 1 1 12

29 100 Μονοθαζικόρ αςηόμαηορ διακόπηηρ διαπποήρ 30mA, ένηαζηρ 2x25Α ηεμ. 1 1 1 1 1 1 6

30 101 Μικποαςηόμαηορ μονοπολικόρ ενηάζευρ 10Α ηεμ. 2 1 1 5 3 3 2 3 20

31 102 Μικποαςηόμαηορ μονοπολικόρ ενηάζευρ 16Α, ηύπος Β ηεμ. 1 2 1 1 1 1 7

32 103
Δνδεικηική λςσνία ηάζευρ μέσπι 500 V πλήπηρ με αζθάλεια ποπζελάνηρ 

25/2 Α πλήπηρ
ηεμ. 1 1 1 1 1 1 6

33 104 Υπονοδιακόπηηρ ηλεκηποθυηιζμού ηεμ. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

34 105 Φυηοκύηηαπο ηεμ. 1 1 1 1 1 1 1 7

35 106 Ρεςμαηοδόηηρ πίνακα SCHUKO διπολικόρ ηεμ. 1 2 1 1 1 1 7

36 107 Αγυγοί γςμνοί σάλκινοι, πολςκλυνοι. διαηομήρ 6 mm². ηπέσον μέηπο (m) 9 10 21 9 12 8 16 6 11 102

37 108 Αγυγοί γςμνοί σάλκινοι, πολςκλυνοι. διαηομήρ 25 mm². ηπέσον μέηπο (m) 92 64 150 39 94 57 58 554

38 109 θικηήπαρ για σάλκινοςρ αγυγούρ ηεμ. 6 10 14 6 8 4 8 7 7 70

39 110 Ππομήθεια και ηοποθέηηζη ηλεκηποδίος γείυζηρ από σάλκινη πλάκα. ηεμ. 1 1 1 1 1 1 1 1 8

40 111 Ράβδορ γείυζηρ Φ14, μήκοςρ 1,5m ηεμ. 2 2 3 2 2 2 3 2 3 21

41 112 ηςλίζκορ ηλεκηπικήρ παποσήρ ηεμ. 1 1 1 1 4

42 113
Σπιθαζικό pillar με δύο πόπηερ και παπάθςπο, διαζηάζευν 

1000x800x300mm
ηεμ. 1 1 1 1 1 1 6

43 114
Αθαίπεζη σαλςβδίνυν ιζηών θυηιζμού. Αθαίπεζη και μεηαθοπά ιζηού 

ύτοςρ μέσπι 14,00 m.
ηεμάσιο 6 10 6 22

44 115 Υαλύβδινορ ιζηόρ 4m μεηαβληηηρ διαηομήρ με πλάκα έδπαζηρ ηεμ. 6 10 6 4 26

45 116
Ιζηορ ύτοςρ 4m κυνικήρ διαηομήρ με διαηομή βάζηρ (έναπξηρ) ηος ιζηού 

Φ89mm και άνυ απόληξη 60mm
ηεμ. 14 4 8 6 7 39

46 117 Φυηιζηικό LED 50-60W επί κοπςθήρ ιζηού, ανηιβανδαλιζηικού ηύπος ηεμ. 6 10 6 4 26

47 118 Φυηιζηικό LED επί κοπςθήρ ιζηού, παπαδοζιακού ηύπος (θανάπι) ηεμ. 14 4 8 6 7 39

48 119 Απμαηούπα ηοίσος, οπεισάλκινη, ηύπος καπαβοσελώνα ηεμ. 4 4

49 120
Ανηικαηάζηαζη οπγάνυν ζε πίλλαπ θυηιζμού. Ανηικαηάζηαζη θςζιγγίυν 

αζθαλειών ζε πίλαπ θυηιζμού.
ηεμάσιο 3 3 6

50 121
Ανηικαηάζηαζη οπγάνυν ζε πίλλαπ θυηιζμού. Ανηικαηάζηαζη 

μικποαςηομάηυν πάγαρ (αςηομάηυν αζθαλειών).
ηεμάσιο 1 1 1 3

51 122
Ανηικαηάζηαζη οπγάνυν ζε πίλλαπ θυηιζμού. Ανηικαηάζηαζη 

ηλεκηπονόμυν θοπηίος.
ηεμάσιο 1 1

52 123
Ανηικαηάζηαζη οπγάνυν ζε πίλλαπ θυηιζμού. Ανηικαηάζηαζη 

θυηοκςηηάπος.
ηεμάσιο 1 1

53 124 Ανακαίνιζη βαθήρ ηλεκηπικών κιβυηίυν Η/Φ (πίλλαπρ). ηεμάσιο 1 1 1 3

54 125
Δπιζκεςή ηος κςπίυρ ζώμαηορ πίλλαπ Η/Φ και ηηρ θύπαρ ή/και 

ανηικαηάζηαζη ηηρ θύπαρ.
ηεμάσιο 1 1

55 126 Γιάζηπυζη μέζα ζε σανηάκι ζκληπό πλαζηικό δίσης μέηπο 79 52 137 33 79 51 45 476

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ

Η Προϊζηαμένη Γ/νζης

Ο Αναπλ. Προϊζηάμενος Σμήμαηος

Πιηαρίδη Μαρία

Σζαγάκης Μιτάλης πσρλιδάκης Γημοζθένης Πολιηικός Μητανικός

Ηλεκηρολόγος Μητανικός Πολιηικός Μητανικός

Σελίδα 2 από 2



ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ

ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΔΡΓΟ: "Βεληίωζη σθιζηάμενων παιδικών ταρών"

A/A ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
ΚΩΓΙΚΟ ΑΡΘΡΟΤ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ:

ΚΩΓ. 

ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ:
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: ΠΟΟΣΗΣΑ: 

Σιμή 

μονάδος:
 ΓΑΠΑΝΗ: 

ΟΜΑΓΑ "ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ"

1
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ 

θιπ ρώξσλ
20.02 (ζρ.5ρικ) ΟΙΚ-2112 

Κπβηθό κέηξν (m3) επί 

νξύγκαηνο
55 3,75 €                                           206,25 € 

2
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ 

θιπ ρώξσλ
20.02 (ζρ.10ρικ) ΟΙΚ-2112 

Κπβηθό κέηξν (m3) επί 

νξύγκαηνο
420 4,70 €                                        1.974,00 € 

3
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ 

θιπ ρώξσλ
20.02 (ζρ.12ρικ) ΟΙΚ-2112 

Κπβηθό κέηξν (m3) επί 

νξύγκαηνο
15 5,08 €                                             76,20 € 

4
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ 

θιπ ρώξσλ
20.02 (ζρ.19ρικ) ΟΙΚ-2112 

Κπβηθό κέηξν (m3) επί 

νξύγκαηνο
180 6,41 €                                        1.153,80 € 

5
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ 

θιπ ρώξσλ
20.02 (ζρ.26ρικ) ΟΙΚ-2112 

Κπβηθό κέηξν (m3) επί 

νξύγκαηνο
230 7,74 €                                        1.780,20 € 

6
Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε γαηώδε-

εκηβξαρώδε.
20.05.01(ζρ. 10ρικ) ΟΙΚ-2124

Κπβηθό κέηξν (m3) επί 

νξύγκαηνο
12 6,40 €                                             76,80 € 

7
Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ ζε εδάθε γαηώδε-

εκηβξαρώδε.
20.05.01(ζρ.26ρικ) ΟΙΚ-2124

Κπβηθό κέηξν (m3) επί 

νξύγκαηνο
8 9,44 €                                             75,52 € 

8 Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ 20.10 ΟΙΚ-2162
Κπβηθό κέηξν (m3) 

ζπκππθλσκέλνπ όγθνπ.
13 4,50 €                                             58,50 € 

9 Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ 20.20 (ζρ.11ρικ) ΟΙΚ-2162

Σηκή αλά θπβηθό κέηξν 

(m3) ζπκππθλσκέλνπ 

όγθνπ

20 17,79 €                                         355,80 € 

10 Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ 20.20 (ζρ.15ρικ) ΟΙΚ-2162

Σηκή αλά θπβηθό κέηξν 

(m3) ζπκππθλσκέλνπ 

όγθνπ

25 18,55 €                                         463,75 € 

11
Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα. Με ρξήζε ζπλήζνπο 

θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ.
22.10.01(ζρ.7ρικ) ΟΙΚ-2226

θπβηθό κέηξν (m3) 

πξαγκαηηθνύ όγθνπ πξν 

ηεο θαζαηξέζεσο

5 29,33 €                                         146,65 € 

12
Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα. Με ρξήζε ζπλήζνπο 

θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ.
22.10.01(ζρ20ρικ) ΟΙΚ-2226

θπβηθό κέηξν (m3) 

πξαγκαηηθνύ όγθνπ πξν 

ηεο θαζαηξέζεσο

10 31,80 €                                         318,00 € 

13
Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από άνπιν ζθπξόδεκα. Με ρξήζε ζπλήζνπο 

θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ.
22.10.01(ζρ23ρικ) ΟΙΚ-2226

θπβηθό κέηξν (m3) 

πξαγκαηηθνύ όγθνπ πξν 

ηεο θαζαηξέζεσο

10 32,37 €                                         323,70 € 

14
Καζαίξεζε πιαθνζηξώζεσλ δαπέδσλ παληόο ηύπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο. 

Υσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθώλ.
22.20.01 ΟΙΚ-2236 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 24 7,90 €                                           189,60 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΛΔΣΗ

Σελίδα 1 από 9



A/A ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
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μονάδος:
 ΓΑΠΑΝΗ: 

15
Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπώλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. Με ρξήζε 

θξνπζηηθνύ εμνπιηζκνύ κεησκέλεο απόδνζεο
22.15.02 ΟΙΚ-2226

θπβηθό κέηξν (m3) 

πξαγκαηηθνύ όγθνπ πξν 

ηεο θαζαηξέζεσο

2 170,00 €                                       340,00 € 

16
Απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ 

κε ηζηκέλην εληόο ηνπ νξίνπ ησλ γεληθώλ εθζθαθώλ  
Α-02.1* ΟΓΟ-1123Α m3 7 2,93 €                                             20,51 € 

17 Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ. Γηα μύιηλα θηγθιηδώκαηα. 22.65.01 ΟΙΚ-2275
θπβηθό κέηξν (m3) 

μπιείαο
2 56,00 €                                         112,00 € 

18 Απνμήισζε θηγθιηδσκάησλ.Γηα κεηαιιηθά θηγθιηδώκαηα. 22.65.02 ΟΙΚ-2275

ρηιηόγξακκν (kg) 

απνμεισζέλησλ 

ζηνηρείσλ βάζεη 

δπγνινγίνπ.

400 0,35 €                                           140,00 € 

19
Βνηάληζκα ρώξνπ θπηώλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ. Βνηάληζκα κε ηα 

ρέξηα.
Σ 6.1 ΠΡ-5551  ζηξέκκα (ζηξ) 2 90,00 €                                         180,00 € 

20

Βνηάληζκα κε βελδηλνθίλεην ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα πεδνύ ρεηξηζηή. Βνηάληζκα 

κε βελδηλνθίλεην ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα πεδνύ ρεηξηζηή ζε άιζε, πάξθα, 

πιαηείεο θαη ειεύζεξνπο ρώξνπο.

Σ 6.3.2 ΠΡ-5371  ζηξέκκα (ζηξ) 4 30,00 €                                         120,00 € 

21 Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθώλ κε κεραληθά κέζα 20.30 ΟΙΚ-2171
Κπβηθό κέηξν (m3) ζε 

όγθν νξύγκαηνο
4.600 0,90 €                                        4.140,00 € 

22 Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην δηα κέζνπ νδώλ θαιήο βαηόηεηαο 10.07.01 ΟΙΚ-1136
Σνλλνρηιηόκεηξν 

(ton.km)
700 0,35 €                                           245,00 € 

23
Δθζθαθή γηα ηελ θαηαζθεπή ιάθνπ, ζε έδαθνο εκηβξαρώδεο, νπνηνλδήπνηε 

δηαζηάζεσλ
ΑΣΗΔ_9302_ΥΔΣ ΗΛΜ_10 m

3 20 55,09 €                                      1.101,80 € 

24

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο-Με 

πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί 

απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απόζηαζε-Γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m (κεηαθνξά 10km)

03.10.02.01_Υ_10KM ΤΓΡ-6081.1 θπβηθό κέηξν 57 9,40 €                                           535,80 € 

25

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο-Με 

πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί 

απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απόζηαζε-Γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m (κεηαθνξά 12km)

03.10.02.01_Υ_12KM ΤΓΡ-6081.1 θπβηθό κέηξν 7 9,78 €                                             68,46 € 

26

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο-Με 

πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί 

απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απόζηαζε-Γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m (κεηαθνξά 19km)

03.10.02.01_Υ_19KM ΤΓΡ-6081.1 θπβηθό κέηξν 11 11,11 €                                         122,21 € 

27

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο-Με 

πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θόξησζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο επί 

απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απόζηαζε-Γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m (κεηαθνξά 26km)

03.10.02.01_Υ_26KM ΤΓΡ-6081.1 θπβηθό κέηξν 27 12,44 €                                         335,88 € 

28
ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ 

(κεηαθνξά 6km)
05.07_Υ_6KM ΤΓΡ-6069 θπβηθό κέηξν 11 12,44 €                                         136,84 € 
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29
ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ 

(κεηαθνξά 9km)
05.07_Υ_9KM ΤΓΡ-6069 θπβηθό κέηξν 10 13,01 €                                         130,10 € 

30
ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ 

(κεηαθνξά 15km)
05.07_Υ_15KM ΤΓΡ-6069 θπβηθό κέηξν 17 14,15 €                                         240,55 € 

31
ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ 

(κεηαθνξά 20km)
05.07_Υ_20KM ΤΓΡ-6069 θπβηθό κέηξν 7 15,10 €                                         105,70 € 

32
ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ 

(κεηαθνξά 28km)
05.07_Υ_28KM ΤΓΡ-6069 θπβηθό κέηξν 11 16,62 €                                         182,82 € 

33
ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ 

(κεηαθνξά 29km)
05.07_Υ_29KM ΤΓΡ-6069 θπβηθό κέηξν 29 16,81 €                                         487,49 € 

34
ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ 

(κεηαθνξά 35km)
05.07_Υ_35KM ΤΓΡ-6069 θπβηθό κέηξν 17 17,95 €                                         305,15 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ: "ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ" 16.249,08 €                   

ΟΜΑΓΑ "ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ, XAΛΙΚΟΓΔΜΑΣΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΓΔΜΑΣΑ, ΛΙΘΟΓΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΓΔΜΑΣΑ"

35 θπξνδέκαηα κηθξώλ έξγσλ. Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15 32.05.03 ΟΙΚ-3213 θπβηθό κέηξν (m3) 3 101,00 €                                       303,00 € 

36 θπξνδέκαηα κηθξώλ έξγσλ. Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20  32.05.04 ΟΙΚ-3214 θπβηθό κέηξν (m3) 70 106,00 €                                    7.420,00 € 

37
Καηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25 θαη C25/30. Μηθξνθαηαζθεπέο 

κε ζθπξόδεκα C20/25
Β-29.4.4 ΟΓΟ-2551 m3 22 143,00 €                                    3.146,00 € 

38 Ξπιόηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζθεπώλ 38.02 ΟΙΚ 3811 

ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 

αλαπηύγκαηνο 

επηθαλείαο.

36 22,50 €                                         810,00 € 

39 Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ 38.03 ΟΙΚ-3821

ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 

αλεπηπγκέλεο 

επηθαλείαο.

25 15,70 €                                         392,50 € 

40 Κακπύινη μπιόηππνη απιήο θακππιόηεηαο 38.04 ΟΙΚ-3841

ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 

αλεπηπγκέλεο 

επηθαλείαο.

60 22,50 €                                      1.350,00 € 

41 Πξόζζεηε ηηκή επεμεξγαζίαο ζαληδώκαηνο μπινηύπσλ 38.10 ΟΙΚ-3841

ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 

αλεπηπγκέλεο 

επηθαλείαο.

50 5,60 €                                           280,00 € 

42 Γηακόξθσζε εγθνπώλ θαη εζνρώλ ζε επηθάλεηεο από ζθπξόδεκα 38.18 ΟΙΚ-3816 ηξέρνλ κέηξν (m) 100 2,80 €                                           280,00 € 

43 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο. Υαιύβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C 38.20.02 ΟΙΚ-3873 ρηιηόγξακκν (kg) 880 1,07 €                                           941,60 € 

44 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο. Γνκηθά πιέγκαηα B500C (S500s) 38.20.03 ΟΙΚ-3873 ρηιηόγξακκν (kg) 750 1,01 €                                           757,50 € 
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15.680,60 €                   

ΟΜΑΓΑ "ΣΟΙΥΟΓΟΜΔ - ΣΟΙΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ - ΔΠΙΥΡΙΜΑΣΑ"

45

Απνθαηάζηαζε ηνπηθώλ βιαβώλ ζηνηρείσλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 

νθεηινκέλσλ ζηελ δηάβξσζε ηνπ νπιηζκνύ κε ρξήζε επηζθεπαζηηθώλ 

θνληακάησλ θαη αλαζηνιέσλ δηάβξσζεο

10.19 ΤΓΡ-6370 ηεηξαγσληθό κέηξν 25 53,60 €                                      1.340,00 € 

46
Αξγνιηζνδνκέο κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα ησλ 150 kg ηζηκέληνπ. 

Αξγνιηζνδνκέο κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα δύν νξαηώλ όςεσλ.
42.05.03 ΟΙΚ-4207 θπβηθό κέηξν (m3) 30 73,00 €                                      2.190,00 € 

47 Μόξθσζε εμέρνπζαο αθκήο αξγνιηζνδνκώλ 42.26 ΟΙΚ-4226 ηξέρνλ κέηξν (κκ) 35 11,20 €                                         392,00 € 

48
Γηακόξθσζε όςεσλ ιηζνδνκώλ ρσξηθνύ ηύπνπ. Γηακόξθσζε όςεσλ 

ιηζνδνκώλ πιαθνεηδνύο ρσξηθνύ ηύπνπ.
45.01.02 ΟΙΚ-4502 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 140 11,20 €                                      1.568,00 € 

49 Αξκνινγήκαηα όςεσλ ηνηρνδνκώλ κε ξσκατθό θνλίακα (θνπξαζάλη). 71.02 ΟΙΚ-7102 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 140 16,80 €                                      2.352,00 € 

50 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα. 71.21 ΟΙΚ-7121 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 20 13,50 €                                         270,00 € 

8.112,00 €                     

ΟΜΑΓΑ "ΔΠΔΝΓΤΔΙ - ΔΠΙΣΡΩΔΙ"

51 Δπίζηξσζε κε γαξκπηινκπεηό θαηεγνξίαο C20/25 ΑΣΟΔ 3208.1 ρεη. ΟΙΚ-3208 ηεηξαγσληθό κέηξν (κ2) 50 25,00 €                                      1.250,00 € 

52
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζξαπζηνύ πιηθνύ ιαηνκείνπ ζε δώκαηα, παξηέξηα, 

δαξληηληέξεο, θιπ
41.01 ζρεη.2 ΟΙΚ-4104 θπβηθό κέηξν (m3) 180 28,00 €                                      5.040,00 € 

53
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θνθθώδνπο πιηθνύ/ βόηζαινπ πνηακίζηνπ, 

δηαζηάζεσλ από 2 έσο 8 mm.
41.01 ζρεη.3 ΟΙΚ-4104 θπβηθό κέηξν (m3) 580 150,00 €                                  87.000,00 € 

54
Δπέλδπζε ζηνηρείσλ κε μύιηλεο δνθνύο ζύλζεηεο επηθνιιεηήο μπιείαο 

εξπζξειάηεο
52.96 ζρεη. ΟΙΚ-5281 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 7 14,00 €                                           98,00 € 

55

Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα ηζηκέληνπ (ηύπνπ καηνλέια), νκνηνγελνύο 

κάδαο,  πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm θαη πάρνπο 1 έσο 2 cm,  κε επηθάλεηα ιεία- 

γπαιηζκέλε.

73.33.02 ζρεη.2 ΟΙΚ-7331 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 5 22,00 €                                         110,00 € 

56

Δπηζηξώζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζώξηα κε ηλνπιηζκέλε ηζηκεληνθνλία 

αληηνιηζζεξήο επηθάλεηαο. Δπηζηξώζεηο ηλνπιηζκέλεο ηζηκεληνθνλίαο πάρνπο 

3,0 cm,αληηνιηζζεξήο ή παηεηήο επηθάλεηαο.

73.36.03 ζρεη.2 ΟΙΚ-7340 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 50 20,20 €                                      1.010,00 € 

57 ηαζεξνπνηεκέλν θεξακηθό δάπεδν  73.92 ζρεη. OIK7373.1 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 180 50,00 €                                      9.000,00 € 

58
Διαζηηθό δάπεδν αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 500x500Υ50mm, γηα ύςνο πηώζεο 

έσο 1,50m
73.96 ζρεη.4 ΟΙΚ 7396 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 300 71,00 €                                    21.300,00 € 
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59
Διαζηηθό δάπεδν αζθαιείαο δηαζηάζεσλ 500x500Υ70mm, γηα ύςνο πηώζεο 

έσο 1,80m
73.96 ζρεη.6 ΟΙΚ 7396 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 50 75,00 €                                      3.750,00 € 

60
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιεπξηθνύ ειαζηηθνύ θξαζπέδνπ, εμσηεξηθώλ 

δηαζηάζεσλ 100x25 x5 εθ. 
73.96 ζρεη.7 ΟΙΚ 7396 κέηξν κήθνπο (κ) 150 44,00 €                                      6.600,00 € 

61

Καηώθιηα θαη πεξηδώκαηα (κπνξληνύξεο) επηζηξώζεσλ από κάξκαξν. 

Kαηώθιηα από κάξκαξν ζθιεξό έσο εμαηξεηηθά ζθιεξό, πάρνπο 3 cm θαη 

πιάηνπο 11 - 30 cm.

75.01.04 ΟΙΚ 7508 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 3 106,00 €                                       318,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ: "ΕΠΕΝΔΤΕΙ - ΕΠΙΣΡΩΕΙ" 135.476,00 €                 

ΟΜΑΓΑ "ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΙΝΔ Η' ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ"

62 Ξύιηλε ζύξα πεξίθξαμεο, αλνηγόκελε, από επεμεξγαζκέλε μπιεία θαζηαληάο. 54.51 ζρεη.1 ΟΙΚ 5511.1 ηεκάρην (ηεκ.) 13 180,00 €                                    2.340,00 € 

63
Κηγθιίδσκα - μύιηλε πεξίθξαμε ύςνπο 1,20κ - 1,30κ, κε παζζάινπο θαζηαληάο 

απνθινησκέλνπο.
55.10.01 ζρ.2 ΟΙΚ 5511.1 

ηξέρνλ κέηξν (m) 

αλαπηύγκαηνο 

ρεηξνιηζζήξα

280 75,00 €                                    21.000,00 € 

64 πληήξεζε μύιηλσλ θηγθιηδσκάησλ-ζθαινπαηηώλ 55.21 ζρ. 1 ΟΙΚ 5511.1 κ.κ. 75 2,50 €                                           187,50 € 

65 Θύξεο ζηδεξέο απινύ ζρεδίνπ από επζύγξακκεο ξάβδνπο. 62.21 ΟΙΚ 6221 ρηιηόγξακκν (kg) 400 5,00 €                                        2.000,00 € 

66
ηδεξά θηγθιηδώκαηα από ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκώλ. Απινύ ζρεδίνπ από 

επζύγξακκεο ξάβδνπο.
64.01.01 ΟΙΚ 6401 ρηιηόγξακκν (kg) 6.500 4,50 €                                      29.250,00 € 

67
Κηγθιηδώκαηα από ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνπο. Από ζηδεξνζσιήλεο 

γαιβαληζκέλνπο Φ 2".
64.16.03 ΟΙΚ 6418 ηξέρνλ κέηξν (m) 180 17,40 €                                      3.132,00 € 

68 Θύξα πεξίθξαμεο 64.26 ζρεη. OIK 6428 ηκρ 2 700,00 €                                    1.400,00 € 

69 ύξκα νδεγόο ΑΣΟΔ 6446 ΥΔΣ 6 OIK 6446.1 ηξέρνλ κέηξν 650 0,45 €                                           292,50 € 

70 πξκαηόπιεγκα πεξίθξαμεο, γαιβαληζκέλν 64.47 ζρεη.1 OIK 6446.1 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 350 3,80 €                                        1.330,00 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ: "ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΞΤΛΙΝΕ Η' ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ" 60.932,00 €                   

ΟΜΑΓΑ "ΛΟΙΠΑ, ΣΔΛΔΙΩΜΑΣΑ"

71
Τδξνρξσκαηηζκνί επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο κε αθξπιηθό 

πδαηνδηαιπηό ηζηκεληόρξσκα.
77.10 ΟΙΚ 7725 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 500 3,90 €                                        1.950,00 € 

72
Τπόζηξσκα (αζηάξη) ηζηκεληνρξσκάησλ από αθξπιηθέο ξεηίλεο βάζεσο 

δηαιύηνπ.
77.30 ΟΙΚ 7735 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 500 2,25 €                                        1.125,00 € 

73

Yπόζηξσκα ρξσκαηηζκνύ επηθαλεηώλ αινπκηλίνπ ή γαιβαληζκέλσλ ζηνηρείσλ 

κε βάζε επνμεηδηθέο, πνιπνπξεζαληθέο ξεηίλεο ή κε βάζε ην θσζθνξηθό νμύ. 

(Etch Primer).

77.31 ΟΙΚ 7735 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 400 2,80 €                                        1.120,00 € 

74 Θεξκό γαιβάληζκα ραιπβδίλσλ ζηνηρείσλ. 77.33 ΟΙΚ 7740

ρηιηόγξακκν (kg) 

γαιβαληζκέλεο 

ζηδεξνθαηαζθεηήο

6.500 0,34 €                                        2.210,00 € 
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75
Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξώλ επηθαλεηώλ κε ρξώκαηα αιθπδηθώλ ή 

αθξπιηθώλ ξεηηλώλ, βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηνπ.
77.55 ΟΙΚ 7755 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 400 6,70 €                                        2.680,00 € 

76 Υξσκαηηζκνί ζσιελώζεσλ. Γηακέηξνπ από 1 1/4 έσο 2" 77.67.02 ΟΙΚ 7767.4
ηξέρνλ κέηξν (κκ) 

ζσιήλσλ
50 2,25 €                                           112,50 € 

77 Υξσκαηηζκνί ζσιελώζεσλ. Γηακέηξνπ από 2 1/2 έσο 3" 77.67.03 ΟΙΚ 7767.6
ηξέρνλ κέηξν (κκ) 

ζσιήλσλ
250 3,40 €                                           850,00 € 

78

Δθαξκνγή επί μύιηλσλ επηθαλεηώλ βεξληθνρξώκαηνο βάζεσο λεξνύ ε δηαιύηε 

ελόο ε δύν ζπζηαηηθώλ. Βεξληθνρξσκαηηζκνί μπιίλσλ επηθαλεηώλ κε 

ειαηόρξσκα αιθπδηθήο ή ηξνπνπνηεκέλεο πνιπνπξεζαληθήο ξεηίλεο, βάζεσο 

λεξνύ ε δηαιύηνπ.

77.71.01 ΟΙΚ 7771 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 50 10,70 €                                         535,00 € 

79
Αδηαβξνρνπνηεηηθό πξντόλ λαλνκνξηαθήο ηερλνινγίαο γηα ζπληήξεζε μύιηλσλ 

επηθαλεηώλ εμσηεξηθώλ θαη εζσηεξηθώλ ρώξσλ.
77.71.01ζρεη.1 ΟΙΚ 7771 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 50 9,00 €                                           450,00 € 

80

Υξσκαηηζκνί επί επηθαλεηώλ επηρξηζκάησλ κε ρξώκαηα πδαηηθήο δηαζπνξάο, 

αθξπιηθήο, ζηπξεληναθξπιηθήο ή πνιπβηλπιηθήο βάζεσο. Δμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ 

κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο.

77.80.02 ΟΙΚ 7785.1 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 600 10,10 €                                      6.060,00 € 

81
Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο . Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε ζεξκνπιαζηηθά ή 

ςπρξνπιαζηηθά πιηθό 
Δ-17.2 ΟΙΚ-7788 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 30 19,70 €                                         591,00 € 

82 Κάδνη απνξξηκκάησλ. Ξύιηλνο ζηξνγγπιόο επηζηήιηνο θάδνο Β11.2 ΟΙΚ 5104 ηεκ 22 240,00 €                                    5.280,00 € 

83 Κάδνη απνξξηκκάησλ. Πιαζηηθόο θάδνο ζε ζρήκα δειθηληνύ. Β11.4 ζρεη. ΟΙΚ 5104 ηεκ 2 700,00 €                                    1.400,00 € 

84
Παγθάθη κε πέηξηλεο βάζεηο θαη επηθάλεηα θαζίζκαηνο από μπιεία πεύθεο ή 

θαζηαληάο.
ΑΣΟΔ 5261 ΥΔΣ.12 ΟΙΚ 5261 ηεκ 3 220,00 €                                       660,00 € 

85
Ξύιηλν παγθάθη από μπιεία πεύθεο νπεδίαο θαη κεηαιιηθό ζθειεηό από 

ηνπκπνζσιήλα 2” θνπξκπαξηζηή
ΠΡ 5230 Υ.1 ΟΙΚ 5261 ηεκ 6 180,00 €                                    1.080,00 € 

86
Πιεξνθνξηαθή πηλαθίδα παηδηθώλ ραξώλ εγράξαθηε από HPL ηύπνπ MEG 

πάρνπο 12mm, δηαζηάζεσλ 1,20κ Υ 1,00κ
52.61.01 ζρ. 2 ΥΔΣΙΚΟ ηεκ 13 350,00 €                                    4.550,00 € 

87

Πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο. Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο 

πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο, πιήξσο αληαλαθιαζηηθέο, κε ππόβαζξν ηύπνπ 2 

θαηά ΔΛΟΣ EN 12899-1. Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο  κε αλαγξαθέο θαη 

ζύκβνια από αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηύπνπ 2 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1 

Δ-08.2.2 ΟΙΚ-6541 ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) 3 133,00 €                                       399,00 € 

88
ηύινη πηλαθίδσλ. ηύινο πηλαθίδσλ από γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα DN 80 

mm (3’’)
Δ-10.2 ΟΓΟ-2653 ηεκ. 9 49,30 €                                         443,70 € 

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ: "ΛΟΙΠΑ, ΣΕΛΕΙΩΜΑΣΑ" 31.496,20 €                   

ΟΜΑΓΑ "ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ"

89 σιήλαο πιαζηηθόο ζσξαθηζκέλνο από PVC, εύθακπηνο, δηακέηξνπ Φ20mm ΗΛΜ 41 ΑΣΗΔ 8733 Φ20 ΗΛΜ_41 m 33 4,79 €           158,07 €                                

Σελίδα 6 από 9



A/A ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ:
ΚΩΓΙΚΟ ΑΡΘΡΟΤ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ:

ΚΩΓ. 

ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ:
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ: ΠΟΟΣΗΣΑ: 

Σιμή 

μονάδος:
 ΓΑΠΑΝΗ: 

90
Πιαζηηθό θνπηί δηαθιάδσζεο δηακέηξνπ έσο Φ75mm ή ηεηξάγσλν δηαζηάζεσλ 

έσο 100x100mm
ΗΛΜ 041 (ΥΔΣ6) ΗΛΜ_41 ηεκ. 3 4,80 €           14,40 €                                  

91

Δξγαζίεο ππνδνκήο θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο. σιήλεο πξνζηαζίαο ππνγείσλ 

θαισδίσλ θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο από πνιπαηζπιέλην (HDPE). σιήλεο από 

πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηακέηξνπ DN 50 mm

60.20.40.11_DN50 ΗΛΜ-5
κέηξν αμνληθνύ κήθνπο 

ζσιελνγξακκήο
572 5,08 €           2.905,76 €                             

92 Καηαζθεπή θξεαηίνπ ζεκαηνδόηεζεο 0,40 x 0,40 cm. 60.20.40.31 ΟΓΟ-2548 ηεκ. 64 60,00 €         3.840,00 €                             

93

Kαιύκκαηα θξεαηίσλ- Καιύκαηα από ειαηό ρπηνζίδεξν (ductile iron)-Καιύκκαηα 

θξεαηίσλ από ζπλζεηηθά πιηθά, θαζαξνύ αλνίγκαηνο 400x400mm, θιάζεο Β125 

θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124

11.01.03.12 ΤΓΡ-6621.9 ηεκ. 64 62,00 €         3.968,00 €                             

94
Καιώδηα ηύπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκ. ηάζεο 600/1000 V κε κόλσζε από 

καλδύα PVC. δηαηνκήο 3 x 1,5 mm²
62.10.41.01 ΗΛΜ 102 ηξέρνλ κέηξν (m) 286 2,90 €           829,40 €                                

95
Καιώδηα ηύπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκ. ηάζεο 600/1000 V κε κόλσζε από 

καλδύα PVC. δηαηνκήο 3 x 2,5 mm².
62.10.41.02 ΗΛΜ103 m 790 4,60 €           3.634,00 €                             

96
Καιώδηα ηύπνπ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), νλνκ. ηάζεο 600/1000 V κε κόλσζε από 

καλδύα PVC. δηαηνκήο 3 x 10 mm²
62.10.41.02_ΥΔΣ1 ΗΛΜ_102 ηξέρνλ κέηξν (m) 13 12,00 €         156,00 €                                

97 Μνύθεο Ρεηίλεο ζε ζρήκα Σαπ ΑΣΗΔ 8766.5 Υ1 (Μνύθα) ΗΛΜ104 ΣΔΜ 20 40,00 €         800,00 €                                

98 Ηιεθηξηθόο πίλαθαο, 30x45x17cm ΗΛ_ΠΙΝ_30X45X17 ΗΛΜ_52 ηεκ. 6 168,62 €       1.011,72 €                             

99 Αζθάιεηα ζπληεθηηθή εληάζεσο έσο 25 Α θαη ζπεηξώκαηνο Δ 27 ΑΣΗΔ_8910.1.2 ΗΛΜ_54 ηεκ. 12 9,39 €           112,68 €                                

100 Μνλνθαζηθόο απηόκαηνο δηαθόπηεο δηαξξνήο 30mA, έληαζεο 2x25Α ΗΛΜ55_ΓΙΑΡΡΟΗ_2Υ25 ΗΛΜ_55 ηεκ. 6 52,32 €         313,92 €                                

101 Μηθξναπηόκαηνο κνλνπνιηθόο εληάζεσο 10Α HΛΜ 55 (ΑΣΗΔ 8915.1.2 ρεη.) ΗΛΜ_41 ηεκ. 20 6,37 €           127,40 €                                

102 Μηθξναπηόκαηνο κνλνπνιηθόο εληάζεσο 16Α, ηύπνπ Β ΑΣΗΔ_8915.1.3 ΗΛΜ_55 ηεκ. 7 10,21 €         71,47 €                                  

103
Δλδεηθηηθή ιπρλία ηάζεσο κέρξη 500 V πιήξεο κε αζθάιεηα πνξζειάλεο 25/2 Α 

πιήξεο
ΗΛΜ_52_(ΑΣΗΔ_8924) ΗΛΜ_52 ηεκ. 6 19,75 €         118,50 €                                

104 Υξνλνδηαθόπηεο ειεθηξνθσηηζκνύ ΑΣΗΔ_9346 ΗΛΜ_49 ηεκ. 9 107,28 €       965,52 €                                

105 Φσηνθύηηαξν ΦΩΣΟΚΤΣΣΑΡΟ ΗΛΜ_62 ηεκ. 7 70,00 €         490,00 €                                

106 Ρεπκαηνδόηεο πίλαθα SCHUKO δηπνιηθόο ΗΛΜ_49_ΑΣΗΔ_8881 ΗΛΜ_49 ηεκ. 7 13,72 €         96,04 €                                  
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107 Αγσγνί γπκλνί ράιθηλνη, πνιπθισλνη. δηαηνκήο 6 mm². 62.10.48.01 ΗΛΜ-45 ηξέρνλ κέηξν (m) 102 3,10 €           316,20 €                                

108 Αγσγνί γπκλνί ράιθηλνη, πνιπθισλνη. δηαηνκήο 25 mm². 62.10.48.03 ΗΛΜ-45 ηξέρνλ κέηξν (m) 554 5,70 €           3.157,80 €                             

109 θηθηήξαο γηα ράιθηλνπο αγσγνύο ΗΛΜ 45 (ζρ. ΑΣΗΔ 9344) ΗΛΜ_45 ηεκ. 70 4,50 €           315,00 €                                

110 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξνδίνπ γείσζεο από ράιθηλε πιάθα. 60.20.40.21 ΗΛΜ-45 ηεκ. 8 120,00 €       960,00 €                                

111 Ράβδνο γείσζεο Φ14, κήθνπο 1,5m ΡΑΒΓ_ΓΔΙΩ_Φ14 ΗΛΜ_45 ηεκ. 21 34,26 €         719,46 €                                

112 ηπιίζθνο ειεθηξηθήο παξνρήο 38.20_ΥΔΣ3 ΗΛΜ_5 ηεκ. 4 150,00 €       600,00 €                                

113 Σξηθαζηθό pillar κε δύν πόξηεο θαη παξάζπξν, δηαζηάζεσλ 1000x800x300mm PILLAR_1000x800x300_ΠΑΡΑΘ HΛM_52 ηεκ. 6 435,11 €       2.610,66 €                             

114
Αθαίξεζε ραιπβδίλσλ ηζηώλ θσηηζκνύ. Αθαίξεζε θαη κεηαθνξά ηζηνύ ύςνπο 

κέρξη 14,00 m.
62.10.01.01 ΗΛΜ 101 ηεκάρην 22 70,00 €         1.540,00 €                             

115 Υαιύβδηλνο ηζηόο 4m κεηαβιεηεο δηαηνκήο κε πιάθα έδξαζεο ΙΣΟ_ΜΔΣΑΒΛ_ΓΙΑΣΟΜ_4Μ ΗΛΜ_101 ηεκ. 26 700,00 €       18.200,00 €                           

116
Ιζηνο ύςνπο 4m θσληθήο δηαηνκήο κε δηαηνκή βάζεο (έλαξμεο) ηνπ ηζηνύ 

Φ89mm θαη άλσ απόιεμε 60mm

ΗΛΜ 101 ΑΣΗΔ 9322.1 Υ (Ιζηνο 4 

κ.θσληθήο δηαηνκήο)
ΗΛΜ_101 ηεκ. 39 475,00 €       18.525,00 €                           

117 Φσηηζηηθό LED 50-60W επί θνξπθήο ηζηνύ, αληηβαλδαιηζηηθνύ ηύπνπ LED_ΚΟΡΤΦ_ΙΣΟΤ_50-60W ΗΛΜ_60 ηεκ. 26 800,00 €       20.800,00 €                           

118 Φσηηζηηθό LED επί θνξπθήο ηζηνύ, παξαδνζηαθνύ ηύπνπ (θαλάξη) LED_ΚΟΡΤΦ_ΙΣΟΤ_ΦΑΝΑΡΙ ΗΛΜ_60 ηεκ. 39 650,00 €       25.350,00 €                           

119 Αξκαηνύξα ηνίρνπ, νξεηράιθηλε, ηύπνπ θαξαβνρειώλα ΗΛΜ 60 (ρ) ΗΛΜ_60 ηεκ. 4 52,20 €         208,80 €                                

120
Αληηθαηάζηαζε νξγάλσλ ζε πίιιαξ θσηηζκνύ. Αληηθαηάζηαζε θπζηγγίσλ 

αζθαιεηώλ ζε πίιαξ θσηηζκνύ.
62.10.35.01 ΗΛΜ 54 ηεκάρην 6 4,00 €           24,00 €                                  

121
Αληηθαηάζηαζε νξγάλσλ ζε πίιιαξ θσηηζκνύ. Αληηθαηάζηαζε κηθξναπηνκάησλ 

ξάγαο (απηνκάησλ αζθαιεηώλ).
62.10.35.04 ΗΛΜ 55 ηεκάρην 3 20,00 €         60,00 €                                  

122
Αληηθαηάζηαζε νξγάλσλ ζε πίιιαξ θσηηζκνύ. Αληηθαηάζηαζε ειεθηξνλόκσλ 

θνξηίνπ.
62.10.35.08 ΗΛΜ 55 ηεκάρην 1 50,00 €         50,00 €                                  
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123 Αληηθαηάζηαζε νξγάλσλ ζε πίιιαξ θσηηζκνύ. Αληηθαηάζηαζε θσηνθπηηάξνπ. 62.10.35.09 ΗΛΜ 55 ηεκάρην 1 40,00 €         40,00 €                                  

124 Αλαθαίληζε βαθήο ειεθηξηθώλ θηβσηίσλ Η/Φ (πίιιαξο). 62.10.36 ΟΙΚ 7791 ηεκάρην 3 110,00 €       330,00 €                                

125
Δπηζθεπή ηνπ θπξίσο ζώκαηνο πίιιαξ Η/Φ θαη ηεο ζύξαο ή/θαη αληηθαηάζηαζε 

ηεο ζύξαο.
62.10.37 ΗΛΜ 52 ηεκάρην 1 60,00 €         60,00 €                                  

126 Γηάζηξσζε κέζα ζε ραληάθη ζθιεξό πιαζηηθό δίρηπ ΗΛΜ 10 (ζρ. ΑΣΗΔ 9305) ΗΛΜ 10 κέηξν 476 1,45 €           690,20 €                                

ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ: "ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ" 114.170,00 €                         

ΤΝΟΛΟ: 382.115,88 €                  

ΟΦΔΛΟ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡ. (ΔΟ+ΔΔ) 18%: 68.780,86 €                    

ΑΘΡΟΙΜΑ: 450.896,73 €                  

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ (15% ): 67.634,51 €                    

ΓΗΜΟΠΡΑΣΟΤΜΔΝΟ ΠΟΟ: 518.531,25 €                  

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: 5.662,30 €                      

ΤΝΟΛΟ: 524.193,55 €                  

Φ.Π.Α. 24%: 125.806,45 €                  

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Δ ΔΤΡΩ): 650.000,00 €     

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

Η Προϊζηαμένη Γ/νζης

Ο Αναπλ. Προϊζηάμενος Σμήμαηος

Υαρκιολάκη Δσθσμία Πιηαρίδη Μαρία

Αρτιηέκηων Μητανικός πσρλιδάκης Γημοζθένης Πολιηικός Μητανικός

Πολιηικός Μητανικός

Σζαγάκης Μιτάλης

Ηλεκηρολόγος Μητανικός
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