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Εργο  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 
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ΑΡΚΑΔΙΟΥ 
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  Προυπ  115.397,60 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
     Το νεοκλασικό της οδού Αρκαδίου στην πόλη της Σητείας , είναι ένα τυπικό 
δείγμα κτιρίου με ανάμικτα στοιχεία νεοκλασσικισμού και λαϊκής αρχιτεκτονικής. 
     Είναι ένα από τα  κτίσματα που κατασκευάστηκαν στις αρχές του 
προηγούμενου αιώνα στην πόλη της Σητείας και από τα ελάχιστα που 
διατηρούνται μέχρι σήμερα . Στην ιδιοκτησία του Δήμου πέρασε με το  συμβόλαιο 
10.084 και 10.085 του 2016 και ανήκει στα χαρακτηρισμένα κτίρια με την  
απόφαση 22 , Δ΄τεύχος  25/01/1990. 
 Ήταν μια αστική κατοικία της εποχής , εμπλουτισμένη με στοιχεία εμπνευσμένα 
από τον νεοκλασσικισμό , αλλά ταυτόχρονα απλοποιημένα στα υλικά και στη 
δομή τους. Ιστορικά τέτοιες κατοικίες εμφανίστηκαν στην ανατολική Κρήτη από 
την πρώτη περίοδο του εποικισμού και είχαν έντονες επιρροές αφού οι 
πρόσφυγες – μέτοικοι μετέφεραν πάντα από τον τόπο προέλευσης τους 
μορφολογικά στοιχεία και τρόπους κατασκευής.  
     Το νεοκλασσικό της οδού Αρκαδίου είναι διώροφο , είναι λιτό και με συμμετρία 
, χωρίς ιδιαίτερα στολίδια και διακρίνεται για τις ανθρώπινες διαστάσεις  του. 
Μοναδική εξαίρεση είναι το δαντελωτό στηθαίο της εξωτερικής σκάλας ανάβασης 
του μπαλκονιού του πρώτου ορόφου και του μαντρότοιχου της εισόδου , καθώς 
και το ξύλινο τελείωμα στα κεραμίδια της στέγης. 
 Δύο είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία που έχει δανειστεί από τις λαϊκές 
κατοικίες της εποχής του. Το ένα είναι η αυλή στην πρόσοψη του κτιρίου , αμέσως 
μετά το όριο με τον δημόσιο χώρο (πεζοδρόμιο – δρόμος) , δημιουργώντας έναν 
ανοιχτό αλλά προστατευμένο χώρο για τους ενοίκους του. Η φύτευση ήταν το 
απαραίτητο στοιχείο που συνέδεε το τεχνητό στοιχείο με τη φύση και στην 
κατοικία μας ήταν δύο μεγάλα δέντρα (εσπεριδοειδή) ένα στην μπροστινή και ένα 
στην πίσω αυλή. Το δεύτερο στοιχείο αφορά τα ανοίγματα (ξύλινα παράθυρα και 
πόρτες) της πρόσοψης , που στην περίπτωση αυτής της αστικής κατοικίας 
γίνονται μεγαλύτερα , με ταμπλάδες και ξύλινο διάκοσμο και στις δύο όψεις τους. 
Εξασφαλίζουν άπλετο φυσικό φωτισμό στο εσωτερικό του σπιτιού και παράλληλα 
λειτουργούν με την ανάλαφρη δομή τους σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο μέσα 
και στο έξω. Συνυπάρχουν αρμονικά και με ιδιαίτερη ακρίβεια κατασκευής με τα 
πέτρινα τμήματα της λιθοδομής των όψεων. 
      Το κτίσμα αποτελείται από τον χώρο του ισογείου 96,06 τ.μ . Με κεντρική 
ξύλινη νταμπλαδωτή πόρτα ,συμμετρική στην πρόσοψη οδηγείσαι μέσω  κεντρικού 
άξονα- διαδρόμου σε δύο μπροστινά κύρια δωμάτια με χρήση υπνου και σε ένα 
κοινόχρηστο ανοιχτό δωμάτιο καθιστικού στο οποίο βρίσκεται και η ξύλινη σκάλα 
ανόδου στον όροφο. Στους πίσω χώρους βρίσκονται η κουζίνα και το λουτρό του 
σπιτιού, Υπάρχει έξοδος προς το πίσω μπαλκόνι που βλέπει στην πίσω αυλή και 
εξωτερική σκάλα σύνδεσης.  
Το δάπεδο στο ισόγειο είναι συνδυασμός κεραμικών περίτεχνων πλακιδίων 
εποχής (κατεστραμμένα σήμερα) και ξύλινου σανιδώματος .  Με δυνατότητα 
πρόσβασης στον όροφο είτε με την εξωτερική περίτεχνη σκάλα , είτε με την 
εσωτερική ξύλινη , ό όροφος 70,56 τ.μ αποτελείται από δύο μπροστινούς κύριους 



χώρους με δυνατότητα ενοποίησης τους μια που τους χωρίζει ξύλινο ταμπλαδωτό 
διαχωριστικό καθ΄όλο το ύψος του χώρου.  
Ο ανοικτός χώρος που καταλήγει η εσωτερική σκάλα συνδέεται με την πίσω 
ταράτσα των βοηθητικών χώρων του ισογείου καθώς κι ένα μικρότερο δωμάτιο με 
ξύλινο χώρισμα δίπλα στην εσωτερική σκάλα ανόδου. Τα δάπεδα σε όλη την 
έκταση του ορόφου είναι εξολοκλήρου ξύλινα , με δοκίδες στήριξης στους 
περιμετρικούς λιθόχτιστους τοίχους και τελική επικάλυψη ξύλινες πλατιές 
σανίδες. Τέλος , το υπόγειο του κτιρίου 59,39 τ.μ  στο οποίο έχεις πρόσβαση από 
την πίσω εξωτερική σκάλα του ισογείου βρίσκονται χαμηλοί σε ύψος βοηθητικοί 
χώροι αλλά ανοιχτοί στην πίσω εσωτερική αυλή. 
      Όλοι οι λιθόχτιστοι τοίχοι έχουν ξύλινες ξυλοδεσιές στη δομή τους , είναι 
επιχρισμένοι και διατηρούνται σε άριστη στατική κατάσταση. Πολλές φορές όπου 
απαιτείται συναντάμε εσοχές οι οποίες είχαν χρήση ντουλαπιών και βιβλιοθήκης. 
      Η δύριχτη στέγη στηρίζεται στον ανατολικό και δυτικό λιθόχτιστο τοίχο του 
κτιρίου , έχει τεγίδες και δοκούς ξύλινους , ξύλινο πέτσωμα και Βυζαντινού τύπου 
κεραμίδι. Χωρίζεται από τον όροφο με ξύλινο , σανιδωτό ταβάνι. 
      Το κτίσμα αυτό , ιδιοκτησίας πλέον του Δήμου Σητείας μπορεί να γίνει 
επισκέψιμο σήμερα και να δοθεί στους πολίτες με μια νέα χρήση ενός μικρού 
ωδείου. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα γίνουν στην εξωτερική σκάλα 
ανάβασης , στο μπαλκόνι του πρώτου ορόφου ,σε όλα τα εξωτερικά μεταλλικά 
στηθαία , στους εξωτερικούς κυρίως σοβάδες , στα ξύλινα κουφώματα , στα 
ξύλινα πατώματα , στην πλήρη αντικατάσταση της στέγης , στην νέα υδραυλική 
και ηλεκτρική εγκατάσταση , πρόσβαση και wc Αμέα  και νέα wc στους 
υφιστάμενους πίσω χώρους του ισογείου. 
      Η μορφολογία του κτιρίου εξυπηρετεί την αλλαγή χρήσης γιατί τα δωμάτια θα 
γίνουν χώροι διδασκαλίας διαφορετικών μουσικών οργάνων. Τα παιδιά θα έχουν 
ασφάλεια καθώς θα κινούνται σε εσωτερικούς χώρους που έχουν άμεση σύνδεση 
με τις δύο φυτεμένες αυλές του κτιρίου στις δύο όψεις του καθώς και στο 
στεγασμένο ταρατσάκι του ορόφου , εξωτερικοί χώροι οι οποίοι μπορούν να 
αποκτήσουν ζωή με επιπλέον μικρές μουσικές εκδηλώσεις, μια που το κλίμα της 
περιοχής σχεδόν για όλο το χρόνο το επιτρέπει. Επίσης με την ολοκλήρωση και την 
πλήρη αποκατάσταση των δομικών του στοιχείων του κτιρίου , θα γίνει για νέα 
χρωματική πρόταση σε συνδυασμό και με τη νέα χρήση. 
      Το λαϊκό αυτό νεοκλασικό σπίτι απαλλαγμένο από τη βαρύτητα του πλούσιου 
διακόσμου , την πολυτέλεια , τα ακριβά υλικά και τους μεγάλους χώρους , 
διατηρεί το μέτρο και τις αρμονικές αναλογίες που χαρακτηρίζουν την κλασσική 
αρχιτεκτονική . Επίσης είναι ένα μάθημα για τη μνήμη της ζωής και του χώρου , τη 
βιοματική αμφίδρομη σχέση τους , τη συνέχεια μεταξύ του κτιρίου και των 
ανθρώπων που το κατοικούν.  
Αναγκαία για τη μνήμη και τη συνέχεια της ζωής του η νέα χρήση σαν δημόσιο 
δημοτικό ωδείο. 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΣΗΤΕΙΑ 8-3-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ 
Πολιτκός Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
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ΙΩΣΗΦ ΤΗΝΙΑΚΟΣ 
Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε. 



 



 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Ομάδα  Χωματουργικά, καθαιρέσεις 

ΑΤ   1.1 Καθαίρεση επιχρισμάτων 79,20 m2 

 
 

ΑΤ   1.2 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 1,60 m3 

 
 

ΑΤ   1.3 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 18,00 m2 

 
 

ΑΤ   1.4 Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων 22,00 m2 

 
 

ΑΤ   1.5 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

14,00 m2 

 
 

ΑΤ   1.6 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 

27,00 m2 

 
 

ΑΤ   1.7 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 22,00 m2 

 
 

ΑΤ   1.8 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης 3,00 m3 

 
 

ΑΤ   1.9 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων 80,80 m2 

 
 

ΑΤ   1.10 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων 20,00 tn 
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ΑΤ   1.11 Μεταφορές με αυτοκίνητο, δια μέσου οδών καλής βατότητας 200,00 tnKm 

 
 

Ομάδα  Επενδύσεις, επιστρώσεις 
 
 
 
ΑΤ   2.1 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλόμενων στην 

διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων 
διάβρωσης 

60,00 m2 

 
 

ΑΤ   2.2 Εφαρμογή υφάσματος με ανθρακονήματα σε επιφάνειες σκυροδέματος (Ν.Α.) 20,00 m2 

 
 

ΑΤ   2.3 Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από καδρόνια, από λωρίδες 
ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm (εργασία και υλικά) 

22,00 m2 

 
 

ΑΤ   2.4 Αποξήλωση ξύλινου φέροντος οργανισμού πατωμάτων 0,60 m3 

 
 

ΑΤ   2.5 Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία, από ξυλεία πελεκητή (εργασία και υλικά) 0,60 m3 

 
 

ΑΤ   2.6 Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων, πλήρης κατεργασία 
(ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο) 

48,50 m2 

 
 

ΑΤ   2.7 Βερνίκωμα ξύλινων δαπέδων χωρίς απόξεση 48,50 m2 

 
 

ΑΤ   2.8 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια 
GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm (εργασία και υλικά) 

27,00 m2 

 
 

ΑΤ   2.9 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 40,00 m 

 
 

ΑΤ   2.10 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, επενδύσεις τοίχων με πλακίδια 
GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm (εργασία και υλικά) 

30,00 m2 

 
 

ΑΤ   2.11 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια 
GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm (εργασία και υλικά) 

14,00 m2 

 
 

ΑΤ   2.12 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη 85,30 m2 
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ΑΤ   2.13 Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg τσιμέντου ανά m3 2,00 m3 

 
 

ΑΤ   2.14 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο 25,00 m2 

 
 

ΑΤ   2.15 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες 100,00 m2 

 
 

ΑΤ   2.16 Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέτα (εργασία και υλικά) 62,00 m2 

 
 

ΑΤ   2.17 Ηχοαπορροφητικό πάνελ με ύφασμα 60*120cm (Σχετ) 48,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   2.18 Φωτιστικό απλίκα μπάνιου δίφωτη LED Ε14(Ν.Α.) 3,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   2.19 Φωτιστικό οροφής στρογγυλό μονόφωτο LED (Ν.Α.) 7,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   2.20 Φωτιστικό σποτ εξωτερικού χώρου διπλής δέσμης LED (Ν.Α.) 7,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   2.21 Απλίκα εξωτερικό χώρου μονόφωτη LED (Ν.Α.) 6,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   2.22 Κρεμαστό  μονόφωτο ρυθμιζόμενο LED (Ν.Α.) 12,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   2.23 Κολωνάκι μονόφωτο εξωτερικού χώρου LED (Ν.Α.) 3,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   2.24 Φωτιστικό εξωτερικού χώρου τύπου χελωνάκι LED (Ν.Α.) 5,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   2.25 Eξωτερικό χωνευτό φωτιστικό LED (Ν.Α.) 13,00 τεμαχ 
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Ομάδα  Τοιχοποιίες, επιχρίσματα 
 
 
ΑΤ   3.1 Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος 95,00 m2 

 
 

ΑΤ   3.2 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 121,00 m2 

 
 

ΑΤ   3.3 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτόπλινθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 

13,60 m2 

 
 

ΑΤ   3.4 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτόπλινθους 9x19x24 cm ή και 
μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 

3,85 m2 

 
 

ΑΤ   3.5 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εσωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλι 

371,00 m2 

 
 

ΑΤ   3.6 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρένιο-ακριλικής βάσε 

150,00 m2 

 
 

Ομάδα  Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές 
 
 
ΑΤ   4.1 Καθαίρεση επικεραμώσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων 

κεράμων 
85,30 m2 

 
 

ΑΤ   4.2 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου 85,30 m2 

 
 

ΑΤ   4.3 Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή, τεγίδωση από ξυλεία πριστή (εργασία 
και υλικά) 

1,20 m3 

 
 

ΑΤ   4.4 Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου 85,30 m2 

 
 

ΑΤ   4.5 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες, στέγη ξύλινη, 
ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m 

85,30 m2 

 
 

ΑΤ   4.6 Σανίδωμα στέγης, σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm (εργασία και υλικά) 71,30 m2 
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ΑΤ   4.7 Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας, ζευκτά από ξυλεία πριστή (εργασία 
και υλικά) 

3,00 m3 

 
 

ΑΤ   4.8 Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm ανοικτή ημικυκλική 50,00 Kgr 

 
 

ΑΤ   4.9 Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm σωληνωτή κυκλική 50,00 Kgr 

 
 

ΑΤ   4.10 Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές (εργασία και υλικά) 15,00 m2 

 
 

ΑΤ   4.11 Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο 
άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm (εργασία και υλικά) 

14,20 m2 

 
 

ΑΤ   4.12 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) 
συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm) 

14,20 m2 

 
 

ΑΤ   4.13 Εξώφυλλα γαλλικού τύπου (εργασία και υλικά) 11,70 m2 

 
 

ΑΤ   4.14 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές, με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις 
και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm. 

9,00 m2 

 
 

ΑΤ   4.15 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους 

112,00 Kgr 

 
 

ΑΤ   4.16 Συντήρηση - αποκατάσταση σιδηρού κιγκλιδώματος 1,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   4.17 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

8,25 m2 

 
 

ΑΤ   4.18 Ερμάρια μπάνιου επί δαπέδου μη τυποποιημένα (σχετ) 1,15 m2 

 
 

ΑΤ   4.19 Ξύλινη πέργκολα τύπος Ι 22,00 m2 

 
 

ΑΤ   4.20 Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία, από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας (εργασία και 
υλικά) (σχετ) 

5,20 m 
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ΑΤ   4.21 Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατύσκαλων ευθύγραμμα, από ξυλεία δρυός αρίστης 
ποιότητας (εργασία και υλικά) 

8,00 m 

 
 

Ομάδα  Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά) 
 
 
ΑΤ   5.1 Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως εκ πορσελάνης, "Ευρωπαικού" 

(καθημένου)τύπου με το δοχείο πλύσεως 
2,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.2 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος επι νιπτήρος, χρωμέ διαμέτρου 1/2 ins 2,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.3 Καθρέπτης τοίχου 3,00 m2 

 
 

ΑΤ   5.4 Δοχείο ρευστού σάπωνος επιχρωμιωμένο 3,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.5 Χαρτοθήκη με καπάκι επιχρωμιωμένη 2,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.6 Σιφώνι νιπτήρα, ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο διαμέτρου 1 1/4 ins 2,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.7 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων τουλάχιστο 80*65 cm 2,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.8 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος χρώματος λευκού 2,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.9 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΕΑ 1,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.10 Πυροσβεστήρ κάνεως τύπου Ρα πλήρης, φορητός, γομώσεως 12 Kg 2,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.11 Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων 12.000btu/h 3,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.12 Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων 9.000btu/h 2,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.13 Πλήρες σετ ειδών υγειινής και χειρολαβών για ΑΜΕΑ 1,00 τεμαχ 
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ΑΤ   5.14 Δίκτυο ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) (Ν.Α.) 50,00 m 

 
 

ΑΤ   5.15 Δίκτυο ύδρευσης από σωλήνες PPR δικτυωμένου πολυπροπιλενίου (Ν.Α.) 18,00 m 

 
 

ΑΤ   5.16 Συλλέκτης δικτύου ύδρευσης 8 αναχωρήσεων (Ν.Α.) 1,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.17 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U , ονομαστικής πίεσης 6 at, ονομαστικής 
διαμέτρου D 50 mm 

13,00 m 

 
 

ΑΤ   5.18 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U , ονομαστικής πίεσης 6 at, ονομαστικής 
διαμέτρου D 75 mm 

13,00 m 

 
 

ΑΤ   5.19 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U , ονομαστικής πίεσης 6 at, ονομαστικής 
διαμέτρου D 100 mm 

32,00 m 

 
 

ΑΤ   5.20 Σιφώνι πλαστικό δαπεδου με οσμοπαγίδα (Ν.Α.) 3,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.21 Kαλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 100,00 Kgr 

 
 

ΑΤ   5.22 Φρεάτιο αποχετεύσης διαστάσεων τουλάχιστο 40cmΧ40cm (Ν.Α.) 4,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.23 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m 

2,00 m3 

 
 

ΑΤ   5.24 Καλώδιο τηλεόρασης (ΝΕΟ) 15,00 m 

 
 

ΑΤ   5.25 Καλώδιο τηλεφωνικό και δεδομένων (πληροφορικής) επιτοίχιο ή σε εσχάρα 
θερμοπλαστικής μονώσεως 250V  4 ζευγών (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

60,00 m 

 
 

ΑΤ   5.26 Ηλεκτρικός πίνακας 18 αναχωρήσεων (ΣΧΕΤΙΚΟ) 1,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.27 Ηλεκτρικός πίνακας 9 αναχωρήσεων (ΣΧΕΤΙΚΟ) 1,00 τεμαχ 
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ΑΤ   5.28 Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A, πλήρης 5,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.29 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A, με το κυτίο 26,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.30 Ρευματοδότης χωνευτός TV/SAT, με το κυτίο (Σχετ) 8,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.31 Ρευματοδότης χωνευτός δικτυου DATA RJ45 CAT, με το κυτίο (Σχετ) 8,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.32 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A κομιτατέρ η αλλέ ρετούρ τάσεως 250 V 20,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.33 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός, τάσεως 250 V 2,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.34 Διακόπτης πιεστικού κομβίου στεγανός, χωνευτός, εντάσεως 6 A, τάσεως250 V, με το 
κυτίο 

6,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.35 Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό διατομής 5Χ10 mm2, ορατό η εντοιχισμένο 
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

10,00 m 

 
 

ΑΤ   5.36 Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό διατομής 5Χ4 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 4,00 m 

 
 

ΑΤ   5.37 Καλώδιο τύπου NYM, τριπολικό, διατομής 3*2.5, 3*1,5 mm2 (ΣΧΕΤΙΚΟ) 356,00 m 

 
 

ΑΤ   5.38 Κυτίο διακλαδώσεως χαλύβδινο η απο κράμα μετάλλου 3 εξόδων Φ 70mm διά σωλήνα 
Φ 16 mm, ορατό η εντοιχισμένο 

12,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.39 Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ 70 mm, ορατό η εντοιχισμένο 12,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.40 Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός η εντοιχισμένος, διαμέτρου13.5, 16, 21, 
23 mm απο P.V.C. (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

60,00 m 

 
 

ΑΤ   5.41 Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) αλουμινίου (ΣΧΕΤΙΚΟ) 1,00 τεμαχ 
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ΑΤ   5.42 Πλαστκή κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο)  διαμέτρου Φ 100 mm (ΣΧΕΤΙΚΟ) 2,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.43 Τοποθέτηση μηχανοσίφωνου Φ100 1,00 τεμαχ 

 
 

ΑΤ   5.44 Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαμ. 1/2 ins 3,00 τεμαχ 

 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΣΗΤΕΙΑ 8-3-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ 
Πολιτκός Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΣΗΤΕΙΑ 8-3-2019 

 
 
 

ΓΩΓΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΥ 
Αρχ/νας  Μηχανικός 

 
 
 

ΙΩΣΗΦ ΤΗΝΙΑΚΟΣ 
Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε. 

 
 



 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

Έργο  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
  Προυπ  115.397,60 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 
  Πηγή  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 
  Χρήση  2019 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 

α/
α
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ς 
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ς 
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Μ
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ά
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Ποσότητα 
Τιμή 

Μονάδας 
Δαπάνη 

Ομάδα  Χωματουργικά, καθαιρέσεις  

1 Καθαίρεση επιχρισμάτων 1.1 ΟΙΚ2252 m2 79,2 5,60 
443,52  
 

2 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 1.2 ΟΙΚ2222 m3 1,6 15,70 
25,12  
 

3 
Ξυλότυποι εμφανών 
σκυροδεμάτων 

1.3 ΟΙΚ3841 m2 18,0 20,25 
364,50  
 

4 
Αποξήλωση ξύλινων 
δαπέδων ή επενδύσεων 

1.4 ΟΙΚ2275 m2 22,0 5,60 
123,20  
 

5 

Καθαίρεση 
πλακοστρώσεων δαπέδων 
παντός τύπου και 
οιουδήποτε πάχους, χωρίς 
να καταβάλλεται προσοχή 
για την εξαγωγή ακεραίων 
πλακών 

1.5 ΟΙΚ2236 m2 14,0 7,90 
110,60  
 

6 

Καθαίρεση επιστρώσεων 
τοίχων παντός τύπου, 
χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων πλακών 

1.6 ΟΙΚ2238 m2 27,0 4,50 
121,50  
 

7 
Αποξήλωση πλαστικών 
δαπέδων και λοιπών 
λεπτών επιστρώσεων 

1.7 ΟΙΚ2236 m2 22,0 2,20 
48,40  
 

8 
Καθαίρεση φέροντος 
οργανισμού ξύλινης 
στέγης 

1.8 ΟΙΚ5276 m3 3,0 56,00 
168,00  
 

9 
Αποξήλωση ξύλινων ή 
σιδηρών κουφωμάτων 

1.9 ΟΙΚ2275 m2 80,8 16,80 
1.357,44  
 

10 

Φορτοεκφόρτωση με τα 
χέρια υλικών επί 
χειροκινήτων 
μεταφορικών μέσων 

1.10 ΟΙΚ1103 tn 20,0 7,30 
146,00  
 

11 
Μεταφορές με 
αυτοκίνητο, δια μέσου 
οδών καλής βατότητας 

1.11 ΟΙΚ1136 tnKm 200,0 0,35 
70,00  
 

Άθροισμα ομάδας   Χωματουργικά, καθαιρέσεις  2.978,28 
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Ομάδα  Επενδύσεις, επιστρώσεις  

1 

Αποκατάσταση τοπικών 
βλαβών στοιχείων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα 
οφειλόμενων στην 
διάβρωση του οπλισμού 
με χρήση επισκευαστικών 
κονιαμάτων και 
αναστολέων διάβρωσης 

2.1 ΥΔΡ6370 m2 60,0 53,60 
3.216,00  
 

2 

Εφαρμογή υφάσματος με 
ανθρακονήματα σε 
επιφάνειες σκυροδέματος 
(Ν.Α.) 

2.2 ΥΔΡ6370 m2 20,0 40,00 
800,00  
 

3 

Δάπεδο ραμποτέ με 
λωρίδες πλάτους 4 - 7cm 
με τον σκελετό από 
καδρόνια, από λωρίδες 
ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 
- 7,0 cm (εργασία και 
υλικά) 

2.3 ΟΙΚ5323 m2 22,0 67,50 
1.485,00  
 

4 
Αποξήλωση ξύλινου 
φέροντος οργανισμού 
πατωμάτων 

2.4 ΟΙΚ2275 m3 0,6 45,00 
27,00  
 

5 

Σκελετοί πατωμάτων από 
δομική ξυλεία, από ξυλεία 
πελεκητή (εργασία και 
υλικά) 

2.5 ΟΙΚ5203 m3 0,6 500,00 
300,00  
 

6 

Κατεργασία της ορατής 
επιφάνειας ξύλινων 
επενδύσεων, πλήρης 
κατεργασία (ροκάνισμα, 
πλάνισμα, τρίψιμο) 

2.6 ΟΙΚ5244 m2 48,5 4,60 
223,10  
 

7 
Βερνίκωμα ξύλινων 
δαπέδων χωρίς απόξεση 

2.7 ΟΙΚ7769 m2 48,5 3,90 
189,15  
 

8 

Επιστρώσεις δαπέδων με 
κεραμικά πλακίδια, 
επιστρώσεις δαπέδων με 
πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 40x40 cm 
(εργασία και υλικά) 

2.8 ΟΙΚ7331 m2 27,0 36,00 
972,00  
 

9 
Περιθώρια (σοβατεπιά) 
από κεραμικά πλακίδια 

2.9 ΟΙΚ7326.1 m 40,0 4,50 
180,00  
 

10 

Επενδύσεις τοίχων με 
κεραμικά πλακίδια 
GROUP 1, επενδύσεις 
τοίχων με πλακίδια 
GROUP 1, διαστάσεων 
30x30 cm (εργασία και 
υλικά) 

2.10 ΟΙΚ7326.1 m2 30,0 36,00 
1.080,00  
 

11 

Επιστρώσεις δαπέδων με 
κεραμικά πλακίδια, 
επιστρώσεις δαπέδων με 
πλακίδια GROUP 4, 
διαστάσεων 30x30 cm 
(εργασία και υλικά) 

2.11 ΟΙΚ7331 m2 14,0 33,50 
469,00  
 

12 
Επίστρωση με 
ελαστομερή 
υδρατμοπερατή μεμβράνη 

2.12 ΟΙΚ7912 m2 85,3 7,90 
673,87  
 

13 
Κατασκευή στρώσεων 
περλιτοδέματος των 200 
kg τσιμέντου ανά m3 

2.13 ΟΙΚ3506 m3 2,0 100,00 
200,00  
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14 
Επίστρωση απλή με 
ασφαλτόπανο 

2.14 ΟΙΚ7912 m2 25,0 7,90 
197,50  
 

15 
Επιστρώσεις με 
χονδρόπλακες 
ορθογωνισμένες 

2.15 ΟΙΚ7312 m2 100,0 28,00 
2.800,00  
 

16 
Επιστρώσεις δαπέδων με 
μοκέτα (εργασία και 
υλικά) 

2.16 ΟΙΚ7398 m2 62,0 20,20 
1.252,40  
 

17 
Ηχοαπορροφητικό πάνελ 
με ύφασμα 60*120cm 
(Σχετ) 

2.17  τεμαχ 48,0 65,00 
3.120,00  
 

18 
Φωτιστικό απλίκα 
μπάνιου δίφωτη LED 
Ε14(Ν.Α.) 

2.18 ΗΛΜ  60 τεμαχ 3,0 32,00 
96,00  
 

19 
Φωτιστικό οροφής 
στρογγυλό μονόφωτο 
LED (Ν.Α.) 

2.19 ΗΛΜ  60 τεμαχ 7,0 53,00 
371,00  
 

20 
Φωτιστικό σποτ 
εξωτερικού χώρου διπλής 
δέσμης LED (Ν.Α.) 

2.20 ΗΛΜ  60 τεμαχ 7,0 34,00 
238,00  
 

21 
Απλίκα εξωτερικό χώρου 
μονόφωτη LED (Ν.Α.) 

2.21 ΗΛΜ  60 τεμαχ 6,0 40,00 
240,00  
 

22 
Κρεμαστό  μονόφωτο 
ρυθμιζόμενο LED (Ν.Α.) 

2.22 ΗΛΜ  60 τεμαχ 12,0 40,00 
480,00  
 

23 
Κολωνάκι μονόφωτο 
εξωτερικού χώρου LED 
(Ν.Α.) 

2.23 ΗΛΜ  60 τεμαχ 3,0 27,00 
81,00  
 

24 
Φωτιστικό εξωτερικού 
χώρου τύπου χελωνάκι 
LED (Ν.Α.) 

2.24 ΗΛΜ  60 τεμαχ 5,0 19,00 
95,00  
 

25 
Eξωτερικό χωνευτό 
φωτιστικό LED (Ν.Α.) 

2.25 ΗΛΜ  60 τεμαχ 13,0 27,00 
351,00  
 

Άθροισμα ομάδας   Επενδύσεις, επιστρώσεις  19.137,02 
Ομάδα  Τοιχοποιίες, επιχρίσματα  

1 

Ανακαίνιση παλαιών 
χρωματισμένων 
επιφανειών με διπλή 
στρώση ελαιοχρώματος 

3.1 ΟΙΚ7791 m2 95,0 5,00 
475,00  
 

2 
Επιχρίσματα τριπτά ή 
πατητά με 
τσιμεντοκονίαμα 

3.2 ΟΙΚ7122 m2 121,0 14,00 
1.694,00  
 

3 

Οπτοπλινθοδομές με 
διακένους τυποποιημένους 
οπτόπλινθους 6x9x19 cm, 
πάχους 1/2 πλίνθου 
(δρομικοί τοίχοι) 

3.3 ΟΙΚ4622.1 m2 13,6 19,50 
265,20  
 

4 

Οπτοπλινθοδομές με 
διακένους τυποποιημένους 
οπτόπλινθους 9x19x24 cm 
ή και μεγαλύτερων 
διαστάσεων, πάχους 1/2 
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 

3.4 ΟΙΚ4662.1 m2 3,8 22,50 
86,62  
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5 

Χρωματισμοί επί 
επιφανειών επιχρισμάτων 
με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως, 
εσωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- 
ακρυλι 

3.5 ΟΙΚ7767.8 m2 371,0 9,00 
3.339,00  
 

6 

Χρωματισμοί επί 
επιφανειών επιχρισμάτων 
με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως, 
εξωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής ή στυρένιο-
ακριλικής βάσε 

3.6 ΟΙΚ7767.8 m2 150,0 10,10 
1.515,00  
 

Άθροισμα ομάδας   Τοιχοποιίες, επιχρίσματα  7.374,82 
Ομάδα  Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές  

1 

Καθαίρεση 
επικεραμώσεων, χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για 
την εξαγωγή ακεραίων 
κεράμων 

4.1 ΟΙΚ2241 m2 85,3 6,70 
571,51  
 

2 
Επικεράμωση με 
κεραμίδια γαλλικού τύπου 

4.2 ΟΙΚ7211 m2 85,3 22,50 
1.919,25  
 

3 

Τεγίδωση στέγης από 
ξυλεία πελεκητή ή πριστή, 
τεγίδωση από ξυλεία 
πριστή (εργασία και 
υλικά) 

4.3 ΟΙΚ5280 m3 1,2 450,00 
540,00  
 

4 
Επιτεγίδωση στέγης, για 
κεραμίδια γαλλικού τύπου 

4.4 ΟΙΚ5286 m2 85,3 11,00 
938,30  
 

5 

Στέγη ξύλινη για 
επιστέγαση με γαλλικά 
κλπ κεραμίδια ή τεχνητές 
πλάκες, στέγη ξύλινη, 
ανοίγματος 6,01 έως 12,00 
m 

4.5 ΟΙΚ5267 m2 85,3 61,00 
5.203,30  
 

6 

Σανίδωμα στέγης, 
σανίδωμα στέγης με 
τάβλες πάχους 2,5 cm 
(εργασία και υλικά) 

4.6 ΟΙΚ5283 m2 71,3 22,50 
1.604,25  
 

7 

Ζευκτά στέγης από απλά 
στοιχεία δομικής ξυλείας, 
ζευκτά από ξυλεία πριστή 
(εργασία και υλικά) 

4.7 ΟΙΚ5277 m3 3,0 675,00 
2.025,00  
 

8 

Υδρορροή απο 
γαλβανισμένη λαμαρίνα 
πάχους 0.6 έως 0.8 mm 
ανοικτή ημικυκλική 

4.8 ΗΛΜ8062.1 Kgr 50,0 24,62 
1.231,00  
 

9 

Υδρορροή απο 
γαλβανισμένη λαμαρίνα 
πάχους 0.6 έως 0.8 mm 
σωληνωτή κυκλική 

4.9 ΗΛΜ8062.3 Kgr 50,0 15,10 
755,00  
 

10 
Θύρες εξωτερικές 
ταμπλαδωτές (εργασία και 
υλικά) 

4.10 ΟΙΚ5451.1 m2 15,0 168,00 
2.520,00  
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11 

Υαλοστάσια ξύλινα 
συνήθη, υαλοστάσια 
περιστρεφόμενα περί 
οριζόντιο ή κατακόρυφο 
άξονα, μονόφυλλα ή 
πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 
cm (εργασία και υλικά) 

4.11 ΟΙΚ5421 m2 14,2 123,00 
1.746,60  
 

12 

Υαλοπίνακες ασφαλείας 
(LAMINATED), 
υαλοπίνακες ασφαλείας 
(Laminated) συνολικού 
πάχους 10 mm (5 mm + 
μεμβράνη + 5 mm) 

4.12 ΟΙΚ7609.2 m2 14,2 45,00 
639,00  
 

13 
Εξώφυλλα γαλλικού 
τύπου (εργασία και υλικά) 

4.13 ΟΙΚ5431 m2 11,7 129,00 
1.509,30  
 

14 

Θύρες ξύλινες 
ταμπλαδωτές, με κάσσα 
9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 
cm και στις δύο όψεις και 
αρμοκάλυπτρα φύλλων 
2x5 cm. 

4.14 ΟΙΚ5443.1 m2 9,0 145,00 
1.305,00  
 

15 

Σιδηρά κιγκλιδώματα από 
ράβδους συνήθων 
διατομών, απλού σχεδίου 
από ευθύγραμμες ράβδους 

4.15 ΟΙΚ6401 Kgr 112,0 4,50 
504,00  
 

16 
Συντήρηση - 
αποκατάσταση σιδηρού 
κιγκλιδώματος 

4.16 

40%ΟΙΚ7755 
10%ΟΙΚ2272
Α 
20%ΟΙΚ6401 
30%ΟΙΚ7740 

τεμαχ 1,0 675,00 
675,00  
 

17 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί 
σιδηρών επιφανειών με 
χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, 
βάσεως νερού η διαλύτου 

4.17 ΟΙΚ7755 m2 8,3 6,70 
55,27  
 

18 
Ερμάρια μπάνιου επί 
δαπέδου μη τυποποιημένα 
(σχετ) 

4.18 ΟΙΚ5613.1 m2 1,1 225,00 
258,75  
 

19 Ξύλινη πέργκολα τύπος Ι 4.19 ΟΙΚ5621 m2 22,0 82,00 
1.804,00  
 

20 

Βαθμίδες και πλατύσκαλα 
από ξυλεία, από ξυλεία 
δρυός αρίστης ποιότητας 
(εργασία και υλικά) (σχετ) 

4.20 ΟΙΚ5501.1 m 5,2 200,00 
1.040,00  
 

21 

Κιγκλιδώματα κλιμάκων 
και πλατύσκαλων 
ευθύγραμμα, από ξυλεία 
δρυός αρίστης ποιότητας 
(εργασία και υλικά) 

4.21 ΟΙΚ5511.1 m 8,0 67,50 
540,00  
 

Άθροισμα ομάδας   Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές  27.384,53 
Ομάδα  Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά)  

1 

Λεκάνη αποχωρητηρίου 
χαμηλής πιέσεως εκ 
πορσελάνης, 
"Ευρωπαικού" 
(καθημένου)τύπου με το 
δοχείο πλύσεως 

5.1 ΗΛΜ 620.02 τεμαχ 2,0 155,46 
310,92  
 

2 

Αναμικτήρας (μπαταρία) 
θερμού-ψυχρού ύδατος επι 
νιπτήρος, χρωμέ 
διαμέτρου 1/2 ins 

5.2 ΗΛΜ 
619.02.02 

τεμαχ 2,0 82,33 
164,66  
 

3 Καθρέπτης τοίχου 5.3 ΗΛΜ 636.01 m2 3,0 71,01 
213,03  
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4 
Δοχείο ρευστού σάπωνος 
επιχρωμιωμένο 

5.4 ΗΛΜ 642.1 τεμαχ 3,0 80,00 
240,00  
 

5 
Χαρτοθήκη με καπάκι 
επιχρωμιωμένη 

5.5 ΗΛΜ 646.1.2 τεμαχ 2,0 6,69 
13,38  
 

6 

Σιφώνι νιπτήρα, 
ορειχάλκινο, 
επιχρωμιωμένο διαμέτρου 
1 1/4 ins 

5.6 ΗΛΜ 629.01 τεμαχ 2,0 36,12 
72,24  
 

7 
Νιπτήρας πορσελάνης 
διαστάσεων τουλάχιστο 
80*65 cm 

5.7 ΗΛΜ 628.01 τεμαχ 2,0 69,73 
139,46  
 

8 

Κάθισμα λεκάνης 
πλαστικό μετά 
καλύμματος χρώματος 
λευκού 

5.8 ΗΛΜ 647.02 τεμαχ 2,0 27,65 
55,30  
 

9 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 
ΦΩΛΕΑ 

5.9 ΗΛΜ 667 τεμαχ 1,0 139,00 
139,00  
 

10 
Πυροσβεστήρ κάνεως 
τύπου Ρα πλήρης, 
φορητός, γομώσεως 12 Kg 

5.10 ΗΛΜ 660.1.3 τεμαχ 2,0 33,50 
67,00  
 

11 

Προμήθεια και 
τοποθέτηση 
κλιματιστικών μονάδων 
12.000btu/h 

5.11 ΗΛΜ729.01.0
3 

τεμαχ 3,0 700,00 
2.100,00  
 

12 

Προμήθεια και 
τοποθέτηση 
κλιματιστικών μονάδων 
9.000btu/h 

5.12 ΗΛΜ729.01.0
3 

τεμαχ 2,0 500,00 
1.000,00  
 

13 
Πλήρες σετ ειδών υγειινής 
και χειρολαβών για 
ΑΜΕΑ 

5.13 ΗΛΜ  14 τεμαχ 1,0 1.800,00 
1.800,00  
 

14 
Δίκτυο ύδρευσης από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου 
(PE) (Ν.Α.) 

5.14 ΥΔΡ408Α.01 m 50,0 4,26 
213,00  
 

15 

Δίκτυο ύδρευσης από 
σωλήνες PPR 
δικτυωμένου 
πολυπροπιλενίου (Ν.Α.) 

5.15 ΥΔΡ408Α.01 m 18,0 4,00 
72,00  
 

16 
Συλλέκτης δικτύου 
ύδρευσης 8 αναχωρήσεων 
(Ν.Α.) 

5.16 ΗΛΜ571Β.06.
10 

τεμαχ 1,0 110,00 
110,00  
 

17 

Αγωγοί υπό πίεση από 
σωλήνες  PVC-U , 
ονομαστικής πίεσης 6 at, 
ονομαστικής διαμέτρου D 
50 mm 

5.17 ΥΔΡ6620.1 m 13,0 1,75 
22,75  
 

18 

Αγωγοί υπό πίεση από 
σωλήνες  PVC-U , 
ονομαστικής πίεσης 6 at, 
ονομαστικής διαμέτρου D 
75 mm 

5.18 ΥΔΡ6620.1 m 13,0 2,70 
35,10  
 

19 

Αγωγοί υπό πίεση από 
σωλήνες  PVC-U , 
ονομαστικής πίεσης 6 at, 
ονομαστικής διαμέτρου D 
100 mm 

5.19 ΥΔΡ6620.1 m 32,0 5,70 
182,40  
 

20 
Σιφώνι πλαστικό δαπεδου 
με οσμοπαγίδα (Ν.Α.) 

5.20 ΗΛΜ1008 τεμαχ 3,0 40,00 
120,00  
 

21 
Kαλύμματα φρεατίων από 
ελατό χυτοσίδηρο (ductile 
iron) 

5.21 ΥΔΡ6752 Kgr 100,0 2,90 
290,00  
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22 
Φρεάτιο αποχετεύσης 
διαστάσεων τουλάχιστο 
40cmΧ40cm (Ν.Α.) 

5.22 ΗΛΜ8066.01.
05 

τεμαχ 4,0 96,99 
387,96  
 

23 

Εκσκαφή ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες, για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 
m 

5.23 ΥΔΡ6081.1 m3 2,0 9,87 
19,74  
 

24 
Καλώδιο τηλεόρασης 
(ΝΕΟ) 

5.24 ΗΛΜ048 m 15,0 3,19 
47,85  
 

25 

Καλώδιο τηλεφωνικό και 
δεδομένων 
(πληροφορικής) επιτοίχιο 
ή σε εσχάρα 
θερμοπλαστικής 
μονώσεως 250V  4 ζευγών 
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

5.25 ΗΛΜ8796.1.4 m 60,0 2,95 
177,00  
 

26 
Ηλεκτρικός πίνακας 18 
αναχωρήσεων 
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

5.26 ΗΛΜ8840.1.3 τεμαχ 1,0 360,00 
360,00  
 

27 
Ηλεκτρικός πίνακας 9 
αναχωρήσεων 
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

5.27 ΗΛΜ8840.1.3 τεμαχ 1,0 190,00 
190,00  
 

28 
Ρευματοδότης στεγανός 
χωνευτός SCHUKO 
εντάσεως 16 A, πλήρης 

5.28 ΗΛΜ8827.3.2 τεμαχ 5,0 5,12 
25,60  
 

29 
Ρευματοδότης χωνευτός 
SCHUKO εντάσεως 16 A, 
με το κυτίο 

5.29 ΗΛΜ8826.3.2 τεμαχ 26,0 9,26 
240,76  
 

30 
Ρευματοδότης χωνευτός 
TV/SAT, με το κυτίο 
(Σχετ) 

5.30 ΗΛΜ8826.03.
02 

τεμαχ 8,0 18,00 
144,00  
 

31 
Ρευματοδότης χωνευτός 
δικτυου DATA RJ45 
CAT, με το κυτίο (Σχετ) 

5.31 ΗΛΜ8826.03.
02 

τεμαχ 8,0 9,00 
72,00  
 

32 

Διακόπτης χωνευτός με 
πλήκτρο εντάσεως 10 A 
κομιτατέρ η αλλέ ρετούρ 
τάσεως 250 V 

5.32 ΗΛΜ8801.1.4 τεμαχ 20,0 5,97 
119,40  
 

33 

Διακόπτης χωνευτός με 
πλήκτρο εντάσεως 10 A 
απλός μονοπολικός, 
τάσεως 250 V 

5.33 ΗΛΜ8801.1.1 τεμαχ 2,0 4,15 
8,30  
 

34 

Διακόπτης πιεστικού 
κομβίου στεγανός, 
χωνευτός, εντάσεως 6 A, 
τάσεως250 V, με το κυτίο 

5.34 ΗΛΜ8814 τεμαχ 6,0 12,00 
72,00  
 

35 

Καλώδιο τύπου NYY 
πενταπολικό διατομής 
5Χ10 mm2, ορατό η 
εντοιχισμένο (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

5.35 ΗΛΜ8774.6.3 m 10,0 9,85 
98,50  
 

36 

Καλώδιο τύπου NYY 
πενταπολικό διατομής 
5Χ4 mm2, για τοποθέτηση 
μέσα στο έδαφος 

5.36 ΗΛΜ8773.6.3 m 4,0 6,22 
24,88  
 

37 
Καλώδιο τύπου NYM, 
τριπολικό, διατομής 3*2.5, 
3*1,5 mm2 (ΣΧΕΤΙΚΟ) 

5.37 ΗΛΜ  46 m 356,0 4,80 
1.708,80  
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38 

Κυτίο διακλαδώσεως 
χαλύβδινο η απο κράμα 
μετάλλου 3 εξόδων Φ 
70mm διά σωλήνα Φ 16 
mm, ορατό η εντοιχισμένο 

5.38 ΗΛΜ8735.3.2 τεμαχ 12,0 11,36 
136,32  
 

39 
Κυτίο διακλαδώσεως 
πλαστικό Φ 70 mm, ορατό 
η εντοιχισμένο 

5.39 ΗΛΜ8735.2.1 τεμαχ 12,0 4,02 
48,24  
 

40 

Σωλήν ηλεκτρικών 
γραμμών πλαστικός, 
ορατός η εντοιχισμένος, 
διαμέτρου13.5, 16, 21, 23 
mm απο P.V.C. 
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

5.40 ΗΛΜ  41 m 60,0 4,04 
242,40  
 

41 

Αυτόματη δικλίδα 
αερισμού (μίκα, κεφαλή 
αερισμού) αλουμινίου 
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

5.41 ΗΛΜ8129.1 τεμαχ 1,0 140,00 
140,00  
 

42 

Πλαστκή κεφαλή σωλήνα 
αερισμού (καπέλλο)  
διαμέτρου Φ 100 mm 
(ΣΧΕΤΙΚΟ) 

5.42 ΗΛΜ8130 τεμαχ 2,0 15,00 
30,00  
 

43 
Τοποθέτηση 
μηχανοσίφωνου Φ100 

5.43 ΗΛΜ1008 τεμαχ 1,0 30,00 
30,00  
 

44 
Κρουνός εκροής (βρύση) 
κοινός ορειχάλκινος διαμ. 
1/2 ins 

5.44 ΗΛΜ 618.1.2 τεμαχ 3,0 7,00 
21,00  
 

Άθροισμα ομάδας   Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά)  11.704,99 
 
 

 Αθροισμα εργασιών 68.579,64 
 Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %  12.344,34 
 Σύνολο 80.923,98 
 Απρόβλεπτα  15 % 12.138,60 
 Αναθεωρήσεις - 
 Προυπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 93.062,58 
 Φ.Π.Α.   24 % 22.335,02 
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  (με ΦΠΑ 

) 
115.397,60 

 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΣΗΤΕΙΑ 8-3-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ 
Πολιτκός Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΣΗΤΕΙΑ 8-3-2019 

 
 
 
 

ΓΩΓΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΥ 
Αρχ/νας  Μηχανικός 

 
 
 
 
 

ΙΩΣΗΦ ΤΗΝΙΑΚΟΣ 
Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

Εργο  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
  Προυπ  115.397,60 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 
  Πηγή  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 
  Χρήση  2019 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ   ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν 
στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται 
στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 
μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα 
τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις 
απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται 
ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 
μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
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κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές 
του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 
χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις 
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων 
που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., 
του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών 
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των 
επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων 
και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής 
θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον 
εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και 
μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις 
ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το 
πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 
σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από 
την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από 
το Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 
Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες 
του συγκεκριμένου έργου. 

1.1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 
μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων 
προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης 
ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα 
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τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των 
μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του 
έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική 
παραλαβή τους.  

1.1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η 
αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα 
καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις 
στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται 
σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων 
υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων 
και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής 
εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους 
για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 
εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις 
του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω 
αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα 
του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,  
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(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από 
την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, 
όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης 
εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του 
εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται 
ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και 
οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης 
μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης 
χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του 
έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των 
στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες 
κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και 
εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης 
αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών 
Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

1.1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 
χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους 
καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της 
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών 
που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων 
(όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.1.16 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 
εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή 
τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα 
οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 
που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα 
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συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας 
κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, 
Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο 
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις 
για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση 
των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων 
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση 
των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και 
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 
δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του 
Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του 
Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των 
οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των 
αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών 
(καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή 
οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων 
μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 
εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία 
οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων 
που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 
τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων 
και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 
Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 
των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης 
και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την 
εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 
λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 
Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν 



 

SoftWay Products  Τηλ/FAX 22610-89120   w w w . s o f t w a y p r o . g r  6/54 

μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου 
όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης 
εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, 
έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο 
κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 
τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης 
και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση 
του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα 
με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης 
(π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του 
έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, 
εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν 
κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής 
υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου 
συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 
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(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη 
χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων 
Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 
μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής 
απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). 
Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το 
επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, 
τεχνικά, ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 
αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 
κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν 
Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που 
επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων 
από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες 
στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό 
κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο 
ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που 
περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του 
παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης 
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πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:  
     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας 
του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης 
ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο 
πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
 
 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
  

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων 
μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών 
σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας 
και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την 
κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων 
που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει 
τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας 
κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί 
την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό 
Τιμολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, 
καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των 
παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, 
που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη 
αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι 
ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο 
άλλου άρθρου που περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα 
τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 
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2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
 

· Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που 
έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

· Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, 
καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο 
μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να 
εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), 
χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

· Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν 
χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. 
αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και 
μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

· Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις 
σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, 
θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι 
δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των 
υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 

 

2.2.2  ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) 
να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 
πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη 
κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές 
πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για 
κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με 
μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο 
παράθυρο). 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή 
πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 
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- Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που 
ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - 
δάπεδο). 

Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση 
στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master 
Key 

- Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα 
ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις 
διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων Εργων"διατάξεις, εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση 
περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος. 

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους 
(m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. 
Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά 
στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού.  

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των 
σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται 
διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιμετρούνται σύμφωνα με 
τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα 
παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών.  
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Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο 
"Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται 
σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. 
Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα 
άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η 
δαπάνη των ικριωμάτων.  

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι 
δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα 
οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 
ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η 
εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) 
στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ ολοκλήρου, η 
επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής 
συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων 
του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα 
πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 
α/α Είδος Συντελεστής 

1. Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 
υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

2. Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 
με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 
50% του ύψους κάσσας θύρας. 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

3. Υαλοστάσια : 
α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 
β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 
γ) με κάσσα επί μπατικού 
δ) παραθύρων ρολλών 
ε) σιδερένια 

 
1,00 
1,40 
1,80 
1,60 
1,00 

4. Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 
γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 

 
3,70 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 
β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 

 
2,80 
2,00 
1,00 
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δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 1,60 

7. Προπετάσματα σιδηρά : 
α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 
β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 
γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 
2,50 
1,00 
1,60 

8. Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 
α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 
β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 
1,00 
1,50 

9. Θερμαντικά σώματα : 
Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής 
των θερμαντικών σωμάτων 

 

 
 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

§ Τα αναφερόμενα στην συνέχεια στοιχεία προελεύσεως, σκληρότητας και 
χρώματος μαρμάρων είναι ενδεικτικά κάποιων από τις πιο διαδεδομένες ποικιλίες 
που παράγονται. Αυτό σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι τα κοιτάσματα 
μαρμάρου των διαφόρων περιοχών είναι ομοιόμορφα ως προς το χρώμα, την 
σκληρότητα και τις λοιπές ιδιότητες. Άλλωστε και οι τιμές διάθεσης των 
μαρμάρων κάθε περιοχής διαφοροποιούνται και μάλιστα σημαντικά, ανάλογα με 
τα χαρακτηριστικά τους. 

Για τον λόγο αυτό τα άρθρα των διαφόρων εργασιών επίστρωσης με μάρμαρα 
των ΝΕΤ ΟΙΚ περιλαμβάνουν ιδιαιτέρως τιμή "φατούρας" που επισημαίνεται με 
διπλό αστερίσκο. 

§ Οι τιμές για την πλήρη εργασία αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, 
λευκό, εξαιρετικής ποιότητος (extra), σκληρό ή μαλακό κατά περίπτωση, και είναι 
ευνόητο ότι είναι απλώς ενδεικτικές για επιστρώσεις με μάρμαρο μέσων 
ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

§ Ο Μελετητής αφού επιλέξει τα χαρακτηριστικά του μαρμάρου που θα 
χρησιμοποιήσει στο έργο (λ.χ. χρώμα, υφή, σκληρότητα, διαθεσιμότητα στην 
περιοχή του έργου), πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς, να διαπιστώσει την τιμή 
διάθεσης του συγκεκριμένου τύπου μαρμάρου και σ' αυτήν να προσθέσει την τιμή 
"φατούρας" που προβλέπεται στο ΝΕΤ ΟΙΚ.  Παράλληλα θα πρέπει να επέμβει 
στην περιγραφή του άρθρου και να εισάγει εκεί τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του 
μαρμάρου. 

Επειδή οι τιμές των μαρμάρων διαφέρουν σημαντικά, είναι σκόπμο η επιλογή του 
τύπου να γίνεται σε συνεννόηση με την Δ/νουσα την Μελέτη Υπηρεσία. 

§ Επισημαίνεται ότι τα μάρμαρα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των 
Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΛΟΤ EN 12058: Natural stone flooring and stair - 
Προϊόντα από φυσικούς λίθους - Πλάκες για δάπεδα και σκάλες - Απαιτήσεις και 
ΕΛΟΤ EN 1469: Natural stone cladding - Προϊόντα από φυσικούς λίθους - 
Πλάκες για επενδύσεις -  Απαιτήσεις και να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 10976/244,  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007. 

 



 

SoftWay Products  Τηλ/FAX 22610-89120   w w w . s o f t w a y p r o . g r  13/54 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 
 

1 Πεντέλης Λευκό 
2 Κοκκιναρά Τεφρόν 
3 Κοζάνης Λευκό 
4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 
5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 
6 Μαραθώνα Γκρί 
7 Νάξου Λευκό 
8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 
9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 

 
 
 
 
 
 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 
2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 
3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 
4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 
5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 
6 Στύρων Πράσινο 
7 Λάρισας Πράσινο 
8 Ιωαννίνων Μπεζ 
9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 
11 Διονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 
2 Χίου Τεφρό 
3 Χίου Κίτρινο 
4 Τήνου Πράσινο 
5 Ρόδου Μπεζ 
6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 
7 Βυτίνας Μαύρο 
8 Μάνης Ερυθρό 
9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 
11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 
12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 
13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 
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14 Αράχωβας καφέ 
 

§ Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση 
αυτών (νερόλουστρο) 

§ Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με λευκό 
τσιμέντο. 

 

2.2.5. 
 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 
 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλουμινίου) τοίχων και 
ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31.  

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσματος σε 
έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και 
με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό 
αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην 
περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας 
διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι 
τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 

 Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται 
με το άρθρο 79.55. 

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Α.  Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της 
καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 

 Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 

 Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  
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 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων 
και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

 
 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα 
(m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  
 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως 
καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), 
προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με 
βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 
αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 

 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 
παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. 
Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωματουμένων υλικών, 
έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα 
προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και 
μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

 
Ομάδα  Χωματουργικά, καθαιρέσεις  

Κωδ. Αναθ/σης  

 
ΑΤ   1.1 

 
Καθαίρεση επιχρισμάτων  (ΟΙΚ22.23)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2252 
 Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, μαρμαροκονιαμάτων, 
ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος άχρηστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 
"Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.  
 
Γενική περιγραφή ομάδας 22 :  
 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των 
άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς 
μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. 
 
  Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζημιώνονται 
οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως 
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).  
 

 Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά 
μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων 
στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
Τιμή ανά m2  πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά  (5,60€) 
 
ΑΤ   1.2 

 
Καθαιρέσεις πλινθοδομών  (ΟΙΚ22.4)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2222 
 Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές 
αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
14-02-02-01 "Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 
 
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως.  
 
Γενική περιγραφή ομάδας 22 :  
 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των 
άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς 
μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. 
 
  Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζημιώνονται 
οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως 
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).  
 

 Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά 
μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων 
στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
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Τιμή ανά m3  δέκα πέντε ευρώ & εβδομήντα λεπτά  (15,70€) 
 
ΑΤ   1.3 

 
Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων  (ΟΙΚ38.13)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ3841 
 Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM 
ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση (καινουργής ξυλεία ή ξυλεία με λιγότερες από πέντε χρήσεις), για την 
επίτευξη του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-05-00-00 "Καλούπια 
εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".   
 
 Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η τοποθέτηση πλαστικών 
παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλοτύπου και η υδατοστεγής σφράγιση των αρμών του ξυλοτύπου.,  
 
 Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρονη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος 
ξυλοτύπων" 
 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

Τιμή ανά m2  είκοσι ευρώ & είκοσι πέντε λεπτά  (20,25€) 
 
ΑΤ   1.4 

 
Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων  (ΟΙΚ22.50)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2275 
 Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων μετά του αντιστοίχου ψευδοδαπέδου ή σκελετού τεγίδων (διαδοκίδων), σε 
οποιαδήποτε θέση, με προσοχή για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας  
 
Γενική περιγραφή ομάδας 22 :  
 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των 
άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς 
μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. 
 
 Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι 
αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν 
(τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).  
 

 Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά 
μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων 
στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
Τιμή ανά m2  πέντε ευρώ & εξήντα λεπτά  (5,60€) 
 
ΑΤ   1.5 

 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, 
χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  
(ΟΙΚ22.20.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2236 
 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, 
μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, με την συσσώρευση 
των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
Γενική περιγραφή ομάδας 22 :  
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 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της 
ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται 
ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. 
 
  Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες 
εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, 
υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).  
 

 Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν 
συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, 
βλήτρων κλπ. 
Τιμή ανά m2  επτά ευρώ & ενενήντα λεπτά  (7,90€) 
 
ΑΤ   1.6 

 
Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, χωρίς να καταβάλλεται 
προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  (ΟΙΚ22.21.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2238 
 Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου οποιουδήποτε πάχους, με το 
κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη των απαιτούμενων ικριωμάτων και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
Γενική περιγραφή ομάδας 22 :  
 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της 
ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται 
ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. 
 
  Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες 
εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, 
υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).  
 

 Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν 
συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, 
βλήτρων κλπ. 
Τιμή ανά m2  τέσσερα ευρώ & πενήντα λεπτά  (4,50€) 
 
ΑΤ   1.7 

 
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων  
(ΟΙΚ22.60)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2236 
 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (μοκέτες κλπ), με πλήρη απόξεση/αφαίρεση της 
στρώσης συγκολλητικού υλικού με φλόγιστρο, διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και μεταφορά των υλικών αποξήλωσης 
προς φόρτωση. 
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 
 
Γενική περιγραφή ομάδας 22 :  
 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των 
άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς 
μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. 
 
 Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι 
αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν 
(τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).  
 

 Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά 
μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων 
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στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 

Τιμή ανά m2  δύο ευρώ & είκοσι λεπτά  (2,20€) 
 
ΑΤ   1.8 

 
Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης  (ΟΙΚ22.51)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5276 
 Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης (σανίδες, τεγίδες, επιτεγίδες, ζευκτά κάθε τύπου), σε οποιοδήποτε ύψος 
και μεταφορά του υλικού προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
 
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου  
 
Γενική περιγραφή ομάδας 22 :  
 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των 
άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς 
μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. 
 
 Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι 
αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν 
(τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).  
 

 Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά 
μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων 
στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
Τιμή ανά m3  πενήντα έξη ευρώ & μηδέν λεπτά  (56,00€) 
 
ΑΤ   1.9 

 
Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων  (ΟΙΚ22.45)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2275 
 Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η 
απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την 
επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.  
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου  
 
Γενική περιγραφή ομάδας 22 :  
 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των 
άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς 
μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. 
 
  Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζημιώνονται 
οι αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως 
επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).  
 

 Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά 
μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων 
στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
Τιμή ανά m2  δέκα έξη ευρώ & ογδόντα λεπτά  (16,80€) 
 
ΑΤ   1.10 

 
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων  
(ΟΙΚ10.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ1103 
 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με τα χέρια (π.χ. σε 
χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ) 
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Τιμή ανά τόνο (ton) 

Τιμή ανά tn  επτά ευρώ & τριάντα λεπτά  (7,30€) 
 
ΑΤ   1.11 

 
Μεταφορές με αυτοκίνητο, δια μέσου οδών καλής βατότητας  (ΟΙΚ10.7.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ1136 

  Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/ 

Τιμή ανά 
tnKm  μηδέν ευρώ & τριάντα πέντε λεπτά  (0,35€) 
Ομάδα  Επενδύσεις, επιστρώσεις  

Κωδ. Αναθ/σης  

 
ΑΤ   2.1 

 
Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα 
οφειλόμενων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών 
κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης  (ΥΔΡ10.19)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΥΔΡ6370 
 Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος οφειλόμενων στην διάβρωση του οπλισμού λόγω 
ενανθράκωσης του σκυροδέματος ή διείσδυσης χλωριόντων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την διόγκωση του οπλισμού και την απολέπιση 
ή αποφλοίωση του σκυροδέματος.  
 
 Εφαρμογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονται στην σειρά Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, με χρήση 
προϊόντων που φέρουν  σήμανση CE, χημικώς συμβατών μεταξύ τους, εγκεκριμένων από την Υπηρεσία, μετά από τεκμηριωμένη με 
τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου.  
 
 Στην Τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

· η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναμεμιγμένων ινοπλισμένων επισκευαστικών κονιαμάτων 
κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 για εφαρμογή με το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε σφραγισμένες συσκευασίες που θα αναγράφουν 
τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν την σήμανση CE 

· η χρήση ικριωμάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεμβάσεων 

· η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέματος στην περιοχή της επέμβασης με χρήση εργαλείων πεπιεσμένου αέρα, 
ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωμένου οπλισμού.  

· ο επιμελής καθαρισμός των ράβδων του οπλισμού με συρματόβουρτσα 

· η εφαρμογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισμού με ρολό ή πινέλο 

· η παρασκευή και εφαρμογή του επισκευαστικού κονιάματος σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή για την αποκατάσταση της 
διατομής του στοιχείου σκυροδέματος στην αρχική της   

· η τελική εξομάλυνση της επιφανείας μετά την σκλήρυνση του επισκευαστικού κονιάματος και η εφαρμογή προστατευτικής 
επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, με ρολό ή πινέλο. 

 Στις εργασίες καθαρισμού της επιφανείας επέμβασης δεν περιλαμβάνεται τυχόν απαιτούμενη υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα 
με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
 Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και το ύψος της επέμβασης που προβλέπεται 
από την μελέτη (ορθογωνισμένη επιφάνεια). 
 
 Επισημαίνεται ότι η επιφάνεια των επεμβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούμενη έκταση, μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά 
τις εργασίες καθαρισμού διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισμού  έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας έκτασης. 
 
 Επισημαίνεται επίσης ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή σε εκτεταμένες βλάβες κατασκευών από σκυρόδεμα  
 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης 

Τιμή ανά m2  πενήντα τρία ευρώ & εξήντα λεπτά  (53,60€) 
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ΑΤ   2.2 

 
Εφαρμογή υφάσματος με ανθρακονήματα σε επιφάνειες σκυροδέματος (Ν.Α.)  
(ΥΔΡ10.19)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΥΔΡ6370 
  

        Σε επιφάνειες οπλισμένου σκυροδέματος μετά από αποκατάσταση τοπικών βλαβών σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 10.19 
τοποθετείται υφάσμα με ανθρακονήματα τα οποία τοποθετούνται με τις ίνες τους κατά την διεύθυνση του οπλισμού του στοιχείου, 
χρησιμοποιώντας εποξειδική πάστα συγκόλισης στην επιφάνεια σκυροδέματος καταβάλλοντας ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην 
εγκλωβιστεί αέρας. Στη συνέχεια εφαρμόζονται επιχρισμάτα ειδικής σύστασης τα οποία θα υποδειχθούν από την Διευθύνουσα 
υπηρεσία και τέλος γίνεται χρωματισμός της τελικής επιφάνειας με χρώμα επιλογής της υπηρεσίας. 

 Η επιλογή του υφάσματος θα γίνει μετά από υπόδειξη και σύμφωνη γνώμη της Διευθύνουσας υπηρεσίας. 

  Επιμέτρηση με βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και το μήκος της επέμβασης που προβλέπεται 
από την μελέτη (ορθογωνισμένη επιφάνεια). 
 
  

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωμένης 

Τιμή ανά m2  σαράντα ευρώ & μηδέν λεπτά  (40,00€) 
 
ΑΤ   2.3 

 
Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από καδρόνια, 
από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm (εργασία και υλικά)  
(ΟΙΚ53.30.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5323 
 Δάπεδο ραμποτέ με τον σκελετό από καδρόνια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά 
δάπεδα".  
 
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι λωρίδες ραμποτέ καθαρού πάχους  τουλάχιστον 22 mm, πλάτους από 4 έως 7 cm 
και μήκους τουλάχιστον 0,40 m, ο σκελετός από καδρόνια 5x7 cm, σε αξονικές αποστάσεις έως 40 cm, με εγκάρσιους 
συνδέσμους ανά το πολύ 1,50 m, η στερέωση του σκελετού στην υπάρχουσα υποδομή με UPAT ή ατσαλόβιδες και η 
εργασία πλήρους κατασκευής του δαπέδου και του σκελετού, το ξύσιμο και τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ο πλήρης 
καθαρισμός της επιφανείας, 
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 
 
Γενική περιγραφή ομάδας 53 :  
 Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 53 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 
α)  Η κατασκευή ψευδοπατώματος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των άρθρων όταν αυτό αναφέρεται ρητά στην 
περιγραφή των εργασιών. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην μελέτη, το ψευδοπάτωμα θα αποτελείται:: 

-  από σανίδες από υγιή λευκή ξυλεία πάχους τουλάχιστον 13 mm, πλάτους έως 200 mm και υγρασία μικρότερη από 
10%  
-  από λωρίδες δαπέδων που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια αποδοχής προς τοποθέτηση  
- από μοριοσανίδες πάχους τουλάχιστον 13 mm με υγρασία μικρότερη από 10%. 
 
β)  Στην τιμή των άρθρων συμπεριλαμβάνεται ανηγμένη η κατασκευή των διατάξεων αερισμού του καδρονιαρίσματος 
(αρμός μεταξύ των λωρίδων δαπέδου και του ψευδοσοβατεπιού). 
 
γ)  Η ενδεχόμενη κατασκευή στρώσεως γαρμπιλομωσαΙκού, στρώσεως στεγνής άμμου, στρώσεως απομόνωσης 
υγρασίας,  φράγματος υδρατμών, στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή θερμομονωτικής στρώσης, τιμολογούνται 
ιδιαίτερα, εκτός αν στην περιγραφή του άρθρου αναφέρεται ρητά ότι περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας. 
 
δ)  Η ξυλεία των λωρίδων δαπέδου θα είναι πρώτης διαλογής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

δ1)  Υγρασία ξυλείας 

o τύπου Σουηδίας, καστανιάς και πεύκης μεσογείου, 
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ελάτης και ερυθροελάτης  9-15% 
 o δρυός  7-13% 
 o κολλητές λωρίδες  7-11%   

δ2)  Ανοχές των διαστάσεων: 

o πάχους  - 0,5 mm έως + 0,1 mm  
o πλάτους  ± 0,7%  
 o μήκους  ± 0,2 mm 

 Τιμή ανά (την πρόσθεσα εγώ για ένδειξη τέλους περιγραφής γενικού άρθρου) 

Τιμή ανά m2  εξήντα επτά ευρώ & πενήντα λεπτά  (67,50€) 
 
ΑΤ   2.4 

 
Αποξήλωση ξύλινου φέροντος οργανισμού πατωμάτων  (ΟΙΚ22.72)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2275 
 Αποξήλωση ξύλινου φέροντος οργανισμού πατωμάτων και λοιπών οριζόντιων επιφανειών, μετά των ενδιάμεσων ξύλινων 
μελών κάθε τύπου, σε οποιαδήποτε θέση, με προσοχή, για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, με την μεταφορά στις 
θέσεις φόρτωσης ή αποθήκευσης εντός του εργοταξίου.  
 
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) αποξηλωνόμενης κατασκευής  
 
Γενική περιγραφή ομάδας 22 :  
 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των 
άρθρων της ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς 
μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. 
 
 Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι 
αντίστοιχες εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν 
(τοίχος, πλάκα, υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).  
 

 Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά 
μέσα και δεν συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων 
στερέωσης, αγκυρώσεων, βλήτρων κλπ. 
Τιμή ανά m3  σαράντα πέντε ευρώ & μηδέν λεπτά  (45,00€) 
 
ΑΤ   2.5 

 
Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία, από ξυλεία πελεκητή (εργασία και 
υλικά)  (ΟΙΚ52.2.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5203 
 Κατασκευή απλού ή και διπλού επάλληλου σκελετού πατωμάτων από δομική ξυλεία κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 
10E κατά ΕΝ 338, υγρασίας μικρότερης του 17%, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά 
δάπεδα". 
 
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: , και γενικά ξυλεία, κοχλιοφόροι ήλοι (μπουλόνια), κοχλιωτοί ήλοι (ξυλόβιδες), 
διχάγγιστρα (τζινέτια), μεταλλικές στηρίξεις κάθε τύπου, μεταλλικοί συνδετήρες διαφόρων μορφών και μικροϋλικά, (όπως 
στερέωσης με τάκους από σκληρό ξύλο ή κοντραπλακέ θαλάσσης, συγκολλούμενους με πολυουρεθάνη ή ενδεχόμενης 
στερέωσης με τσιμεντοκονία ταχείας πήξεως και καρφιά ή στερέωση με βίδες ή στριφώνια και χιτώνια από πολυαμίδιο ή 
στερέωσης με ειδικά μεταλλικά στηρίγματα με ενσωματωμένα στοιχεία από NEOPRENE, σιδερογωνιές στερέωσης σε 
συτοφερόμενες δοκούς, των ενδιαμέσων φύλλων NEOPRENE στη περίπτωση διπλού σκελετού κλπ, χωρίς όμως τη 
δαπάνη για την ενδεχόμενη κατασκευή στρώσης γαρμπιλομωσαΙκού, ή στεγνής άμμου, ή στρώσης διακοπής υγρασίας ή 
φράγματος υδρατμών ή στρώσης διακοπής κτυπογενούς θορύβου ή θερμομονωτικής στρώσης), επί οιουδήποτε 
υποστρώματος, καθώς και εργασία για πλήρη κατασκευή,   
 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού τοποθετημένου όγκου ξυλείας 

Τιμή ανά m3  πεντακόσια ευρώ & μηδέν λεπτά  (500,00€) 
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ΑΤ   2.6 

 
Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων, πλήρης κατεργασία 
(ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο)  (ΟΙΚ52.43.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5244 
 Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων κάθε είδους. 
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία και τα αναλώσιμα.  
 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) κατεργασμένης επιφανείας. 

Τιμή ανά m2  τέσσερα ευρώ & εξήντα λεπτά  (4,60€) 
 
ΑΤ   2.7 

 
Βερνίκωμα ξύλινων δαπέδων χωρίς απόξεση  (ΟΙΚ77.69)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7769 
 Βερνίκωμα ξύλινων δαπέδων (στιλπνό ή ματ) με βερνίκι δαπέδων σε τρείς στρώσεις, χωρίς απόξεση. Ψιλοστοκάρισμα με 
ασταροβερνίκι, 1η στρώση βερνικιού, τρίψιμο και καθάρισμα, 2η στρώση εκτελουμένη όπως πρώτη και 3η στρώση 
(τελική) χωρίς τρίψιμο. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) δαπέδων και περιθωρίων  
 
Γενική περιγραφή ομάδας 77 :  
 Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)   Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων 
κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών 
(χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάιλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β)  Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας 
και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ)  Όταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 
της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται 
ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
Τιμή ανά m2  τρία ευρώ & ενενήντα λεπτά  (3,90€) 
 
ΑΤ   2.8 

 
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επιστρώσεις δαπέδων με 
πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm (εργασία και υλικά)  (ΟΙΚ73.33.3) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7331 
 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, 
αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   
 
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα 
υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό 
πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  



 

SoftWay Products  Τηλ/FAX 22610-89120   w w w . s o f t w a y p r o . g r  24/54 

 
 Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 

Τιμή ανά m2  τριάντα έξη ευρώ & μηδέν λεπτά  (36,00€) 
 
ΑΤ   2.9 

 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια  (ΟΙΚ73.35)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7326.1 
 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, μονόχρωμα ή έγχρωμα, με αρμούς 
πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή κόλλα πλακιδίων.  
 
 Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 

 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

Τιμή ανά m  τέσσερα ευρώ & πενήντα λεπτά  (4,50€) 
 
ΑΤ   2.10 

 
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, επενδύσεις τοίχων με 
πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm (εργασία και υλικά)  (ΟΙΚ73.34.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7326.1 
 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε 
χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές 
και εξωτερικές".  
 
 Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος 
των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, 
μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής 
καθαρισμός των τελικών επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, 
διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ.  
 
 Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 

Τιμή ανά m2  τριάντα έξη ευρώ & μηδέν λεπτά  (36,00€) 
 
ΑΤ   2.11 

 
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επιστρώσεις δαπέδων με 
πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm (εργασία και υλικά)  (ΟΙΚ73.33.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7331 
 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωμα, υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, 
αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 cm, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   
 
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα 
υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, ή με ειδικό υλικό 
πληρώσεως συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια και ο επιμελής καθαρισμός της τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
 
 Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
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 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 

Τιμή ανά m2  τριάντα τρία ευρώ & πενήντα λεπτά  (33,50€) 
 
ΑΤ   2.12 

 
Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη  (ΟΙΚ79.10)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7912 
 Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2, υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση 
ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μη υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου. 
 
 Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση  πλατυκέφαλων καρφιών ή με 
διχαλωτές αγκράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη 
ταινία, συμβατή με το υλικό 
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά) 
 
Γενική περιγραφή ομάδας 79 :  
 Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε 
άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της 
Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή 
του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα 
αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην 
συσκευασία.    

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματούμενων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται 
ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
Τιμή ανά m2  επτά ευρώ & ενενήντα λεπτά  (7,90€) 
 
ΑΤ   2.13 

 
Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg τσιμέντου ανά m3  
(ΟΙΚ35.4)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ3506 
 Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα με διογκωμένο περλίτη και 200 kg τσιμέντου ανά m3, σε oοποιαδήποτε 
θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου 
του έργου, η ανάμιξη (χειρωνακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη 
θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης. 
 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m 

Τιμή ανά m3  εκατό ευρώ & μηδέν λεπτά  (100,00€) 
 
ΑΤ   2.14 

 
Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο  (ΟΙΚ79.9)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7912 
 Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο βάρους 2,5 kg ανά m2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 
"Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες". Περιλαμβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας και οι 
επικαλύψεις των λωρίδων στις συνδέσεις. 
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας  
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Γενική περιγραφή ομάδας 79 :  
 Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 
 

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε 
άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της 
Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή 
του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα 
αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην 
συσκευασία.    

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματούμενων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται 
ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
Τιμή ανά m2  επτά ευρώ & ενενήντα λεπτά  (7,90€) 
 
ΑΤ   2.15 

 
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες  (ΟΙΚ73.12)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7312 
 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες, πλευράς άνω των 30 cm, με αρμούς πάχους το πολύ 1 cm με τα υλικά, 
πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 

Τιμή ανά m2  είκοσι οκτώ ευρώ & μηδέν λεπτά  (28,00€) 
 
ΑΤ   2.16 

 
Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέτα (εργασία και υλικά)  (ΟΙΚ73.98)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7398 
 Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητα από συνθετικές ίνες (μοκέτα) επικολλώμενη με ειδική κόλλα σε λείο, επίπεδο, καθαρό 
και στεγνό υπόστρωμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-06-01 "Δάπεδα με μοκέτα". 
 
 Περιλαμβάνονται η μοκέτα, η ειδική κόλλα και η εργασία πλήρους κατασκευής,  
 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 

Τιμή ανά m2  είκοσι ευρώ & είκοσι λεπτά  (20,20€) 
 
ΑΤ   2.17 

 
Ηχοαπορροφητικό πάνελ με ύφασμα 60*120cm (Σχετ)  (ΟΙΚ52.97)  

 
Κωδικός αναθεώρησης :  
Ηχοαπορροφητικό πάνελ με μεγάλη ηχοαπορροφητική ικανότητα. Αποτελείται από ηχοαπορροφητικό ύφασμα μεγάλης αντοχής , 
βραδυφλεγές, σε διάφορα χρώματα. Τοποθετείται σε τοίχου ή οροφές. 

Τιμή ανα τεμάχιο και περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά, άγκιστρα εγκατάστασης, τοποθέτησ και όλα τα απαραίτητα υλικά. 

Τιμή ανά 
τεμαχ  εξήντα πέντε ευρώ & μηδέν λεπτά  (65,00€) 
 
ΑΤ   2.18 

 
Φωτιστικό απλίκα μπάνιου δίφωτη LED Ε14(Ν.Α.)  (ΗΛΜ60)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  60 



 

SoftWay Products  Τηλ/FAX 22610-89120   w w w . s o f t w a y p r o . g r  27/54 

Επιτοίχιο φωτιστικό τύπου απλίκα, μπάνιου δίφωτη LED Ε14 με μεταλλικό σκελετό και ματ γυαλί με βαθμό στεγανώτητας ΙΡ 44. Οι 
δαστάσεις του είναι 340*90*85mm. Η τιμή περιλαμβάνει τους λαμπτήρες LED ( τουλάχιστον 5watt έκαστο), την προμήθεια, μεταφορά, 
την εγκατάσταση και έλεγχο λειτουργίας. 
Τιμή ανά 
τεμαχ  τριάντα δύο ευρώ & μηδέν λεπτά  (32,00€) 
 
ΑΤ   2.19 

 
Φωτιστικό οροφής στρογγυλό μονόφωτο LED (Ν.Α.)  (ΗΛΜ60)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  60 
Φωτιστικό οροφής στρογγυλό( πλαφονιέρα) μονόφωτο LED με μεταλλικό σκελετό και κάλυμμα από λευκόο ακρυλικό πλαστικό. Οι 
δαστάσεις του είναι 290*80mm.  Ισχύης λαμπτήρα 12w και ανήκει στην ενεργειακή Α+. Η τιμή περιλαμβάνει τους λαμπτήρες LED , την 
προμήθεια, μεταφορά, την εγκατάσταση και έλεγχο λειτουργίας. 
Τιμή ανά 
τεμαχ  πενήντα τρία ευρώ & μηδέν λεπτά  (53,00€) 
 
ΑΤ   2.20 

 
Φωτιστικό σποτ εξωτερικού χώρου διπλής δέσμης LED (Ν.Α.)  (ΗΛΜ60)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  60 
Φωτιστικό σποτ επιτοίχιο εξωτερικού χώρου διπλή δέσμης(πάνω - κάτω) LED από σώμα αλουμινίου με βαθμό στεγανότητας ΙΡ44. Οι 
δαστάσεις του είναι 260*155*90mm.  Δύο λαμπτήρες ισχύος 7w . Η τιμή περιλαμβάνει τους λαμπτήρες LED , την προμήθεια, μεταφορά, 
την εγκατάσταση και έλεγχο λειτουργίας. 
Τιμή ανά 
τεμαχ  τριάντα τέσσερα ευρώ & μηδέν λεπτά  (34,00€) 
 
ΑΤ   2.21 

 
Απλίκα εξωτερικό χώρου μονόφωτη LED (Ν.Α.)  (ΗΛΜ60)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  60 
Απλίκα εξωτερικού χώρου μονόφωτη LED από ανοξείδωτο ατσάλι και κάλυμμα από διαφανές γυαλί, διάμετρος 65mm και με βαθμό 
στεγανότητας ΙΡ44. Οι δαστάσεις του είναι 650mm.  Λαμπτήρας GU10 LED ισχύος 5w . Η τιμή περιλαμβάνει τους λαμπτήρες LED , την 
προμήθεια, μεταφορά, την εγκατάσταση και έλεγχο λειτουργίας. 
Τιμή ανά 
τεμαχ  σαράντα ευρώ & μηδέν λεπτά  (40,00€) 
 
ΑΤ   2.22 

 
Κρεμαστό  μονόφωτο ρυθμιζόμενο LED (Ν.Α.)  (ΗΛΜ60)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  60 
Κρεμαστό μονόφωτο ρυθμιζόμενο LED, σε ύψος από πλαστικό και αλουμίνιο , σε διάφορα χρώματα .Οι δαστάσεις του είναι 
180*100*1200mm.  Λαμπτήρας LED ισχύος 16w Ε27 . Η τιμή περιλαμβάνει τους λαμπτήρες LED , την προμήθεια, μεταφορά, την 
εγκατάσταση και έλεγχο λειτουργίας. 
Τιμή ανά 
τεμαχ  σαράντα ευρώ & μηδέν λεπτά  (40,00€) 
 
ΑΤ   2.23 

 
Κολωνάκι μονόφωτο εξωτερικού χώρου LED (Ν.Α.)  (ΗΛΜ60)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  60 
Κολωνάκι μονόφωτο εξωτερικού χώρου LED,  ύψους 30cm με βαθμό στεγανότητας ΙΡ 44 από περίβλημα από ανοξείδωτο ατσάλι .Οι 
δαστάσεις του είναι Φ125 η βάση και Φ75 η κεφαλή.  Λαμπτήρας LED ισχύος 10w Ε27 . Η τιμή περιλαμβάνει τους λαμπτήρες LED , 
την προμήθεια, μεταφορά, την εγκατάσταση και έλεγχο λειτουργίας. 
Τιμή ανά 
τεμαχ  είκοσι επτά ευρώ & μηδέν λεπτά  (27,00€) 
 
ΑΤ   2.24 

 
Φωτιστικό εξωτερικού χώρου τύπου χελωνάκι LED (Ν.Α.)  (ΗΛΜ60)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  60 
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Φωτιστικό εξωτερικού χώρου τύπου χελωνάκι LED,  μονόφωτο απο πλαστικό σκελετό Φ44cm με βαθμό στεγανότητας ΙΡ 44  . 
Λαμπτήρας LED GX 53 ισχύος 7w  . Η τιμή περιλαμβάνει τους λαμπτήρες LED , την προμήθεια, μεταφορά, την εγκατάσταση και 
έλεγχο λειτουργίας. 
Τιμή ανά 
τεμαχ  δέκα εννέα ευρώ & μηδέν λεπτά  (19,00€) 
 
ΑΤ   2.25 

 
Eξωτερικό χωνευτό φωτιστικό LED (Ν.Α.)  (ΗΛΜ60)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  60 
Εξωτερικό χωνευτό φωτιστικό δαπέδου ή τοίχου LED, από ανοξείδωτο ατσάλι και με βαθμό στεγανότητας ΙΡ 65. Διαστάσεις 
Φ110*110*120mm  . Λαμπτήρας LED GU 10 ισχύος 5w  . Η τιμή περιλαμβάνει τους λαμπτήρες LED , την προμήθεια, μεταφορά, την 
εγκατάσταση και έλεγχο λειτουργίας. 
Τιμή ανά 
τεμαχ  είκοσι επτά ευρώ & μηδέν λεπτά  (27,00€) 
Ομάδα  Τοιχοποιίες, επιχρίσματα  

Κωδ. Αναθ/σης  

 
ΑΤ   3.1 

 
Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση 
ελαιοχρώματος  (ΟΙΚ77.91)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7791 
 Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, με διπλή στρώση ελαιοχρώματος, με την απαιτούμενη 
προπαρασκευή και απόξεση ποσοστού έως 15% της επιφανείας των παλαιών χρωμάτων (υλικά, ικριώματα και εργασία).  
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
Γενική περιγραφή ομάδας 77 :  
 Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)   Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων 
κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών 
(χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάιλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β)  Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας 
και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ)  Όταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 
της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται 
ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
Τιμή ανά m2  πέντε ευρώ & μηδέν λεπτά  (5,00€) 
 
ΑΤ   3.2 

 
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα  (ΟΙΚ71.22)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7122 
 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή 
οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
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 Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και 
ικριώματα εργασίας. 
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
Γενική περιγραφή ομάδας 71 :  
 Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 71 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και  υλικά): 

- Προετοιμασία των επιφανειών εφαρμογής του επιχρίσματος. όπως  αφαίρεση ρύπων (με κατάλληλο απορρυπαντικό), 
μούχλας (με μυκητοκτόνο διάλυμα), χαλαρών υλικών (με βούρτσισμα) κλπ 
-  Η αποκοπή μεγάλων εξοχών της υποκείμενης στρώσης 
- Η ύγρανση της επιφάνειας, 
- Η προστασία παρακείμενων κατασκευών και ο καθαρισμός τους μετά το πέρας της εργασίας καθώς και η επικάλυψη 
αγωγών με οικοδομικό χαρτί. 
- Η διαμόρφωση τάκων ζυγίσματος, κατακόρυφων οδηγών, ξύλινων οδηγών οριοθέτησης κενών και ορίων κλπ 

γ) Στις τιμές των άρθρων δεν συμπεριλαμβάνονται , εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή τους, τα ακόλουθα 
(εργασία και υλικά): 

- Επάλειψη της επιφάνειας με εγκεκριμένο συγκολλητικό υλικό   
- Τοποθέτηση πλεγμάτων ή σκελετών υποδοχής επιχρισμάτων οιουδήποτε τύπου, 

δ) Οι τιμές των άρθρων ισχύουν: 

-  Για οποιαδήποτε μεταβολή της αναφερόμενης στην περιγραφή των άρθρων σύνθεση των κονιαμάτων (μεταβολές της 
κοκκομετρικής διαβάθμισης της άμμου, του μαρμαροκονιάματος ή της περιεκτικότητας του κονιάματος στα υλικά αυτά).  
- Ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρμογής (με το χέρι ή πιστοποιημένη μηχανή). 
- Για οποιαδήποτε επιφάνεια. 
- Για οποιεσδήποτε συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών (λ.χ. και για ενδεχόμενες διακοπές εργασίας λόγω καιρικών 
συνθηκών). 
Τιμή ανά m2  δέκα τέσσερα ευρώ & μηδέν λεπτά  (14,00€) 
 
ΑΤ   3.3 

 
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτόπλινθους 6x9x19 cm, 
πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)  (ΟΙΚ46.1.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ4622.1 
 Πλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος 
παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου,  
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  
 
Γενική περιγραφή ομάδας 46 :  
 Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτόπλινθους έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτόπλινθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 
"Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας 
του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από 
τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου     
 
β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, αλλά δεν 
συμπεριλαμβάνεται: 
 
γ)  Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαμβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 

- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα, 
γαλβανισμένοι σύνδεσμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 



 

SoftWay Products  Τηλ/FAX 22610-89120   w w w . s o f t w a y p r o . g r  30/54 

- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών 
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 
= η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 
 
δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν 
πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm2, οι δε  διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2. 

Τιμή ανά (την πρόσθεσα εγώ για ένδειξη τέλους περιγραφής γενικού άρθρου) 

Τιμή ανά m2  δέκα εννέα ευρώ & πενήντα λεπτά  (19,50€) 
 
ΑΤ   3.4 

 
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτόπλινθους 9x19x24 cm ή 
και μεγαλύτερων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)  
(ΟΙΚ46.15.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ4662.1 
 Πλινθοδομές με τυποποιημένους οπτόπλινθους με διάκενα ή/και θερμομονωτικά παρεμβύσματα διαστάσεων 9x19x24 cm 
ή/και μεγαλύτερων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση 
και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που 
παρασκευάζεται επί τόπου. 
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.  
 
Γενική περιγραφή ομάδας 46 :  
 Για τα άρθρα της ενότητας 46 που αφορούν την κατασκευή τοίχων από οπτόπλινθους έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 
γενικοί όροι: 
 
α) Στις τιμές μονάδας συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου οπτόπλινθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 
"Στοιχεία τοιχοποιίας από άργιλο ", με σήμανση CE, η δαπάνη του απαιτούμενου εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας 
του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, ο καθαρισμός του χώρου από 
τα πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τούβλων και η χρήση έτοιμου κονιάματος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
998-2 με σήμανση CE ή ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος που παρασκευάζεται επί τόπου     
 
β) Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη χρήση ρευστοποιητικών προσμίκτων κονιαμάτων, αλλά δεν 
συμπεριλαμβάνεται: 
 
γ)  Στη τιμή μονάδας δεν συμπεριλαμβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα: 

- τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσμικτα και τα ενσωματούμενα μεταλλικά στοιχεία (πλέγματα, 
γαλβανισμένοι σύνδεσμοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 
- η τοποθέτηση  υγρομονωτικών μεμβρανών και η διαμόρφωση νεροχυτών και καπακιών 
- η πλήρωση των αρμών με μαστίχη 
= η κατασκευή ανωφλίων, ποδιών και κατακόρυφων ή οριζόντιων διαζωμάτων 
 
δ) Οι οπτόπλινθοι θα απορροφούν νερό έως και 16% κατά ξηρό βάρος και θα έχουν ελάχιστη αντοχή σε θλίψη, οι μεν 
πλήρεις και οι διάτρητοι με κατακόρυφες οπές 8,0 N/mm2, οι δε  διάτρητοι με οριζόντιες οπές 2,5 N/mm2. 

Τιμή ανά (την πρόσθεσα εγώ για ένδειξη τέλους περιγραφής γενικού άρθρου) 

Τιμή ανά m2  είκοσι δύο ευρώ & πενήντα λεπτά  (22,50€) 
 
ΑΤ   3.5 

 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εσωτερικών 
επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλι  
(ΟΙΚ77.80.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7767.8 
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 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 
στυρένιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  
 
 Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου, ικριώματα και εργασία. 
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
Γενική περιγραφή ομάδας 77 :  
 Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)   Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων 
κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών 
(χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάιλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β)  Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας 
και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ)  Όταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 
της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται 
ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
Τιμή ανά m2  εννέα ευρώ & μηδέν λεπτά  (9,00€) 
 
ΑΤ   3.6 

 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών 
επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρένιο-ακριλικής βάσε  
(ΟΙΚ77.80.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7767.8 
 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή 
στυρένιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  
 
 Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου, ικριώματα και εργασία. 
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
Γενική περιγραφή ομάδας 77 :  
 Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)   Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων 
κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών 
(χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάιλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
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β)  Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας 
και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ)  Όταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 
της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται 
ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
Τιμή ανά m2  δέκα ευρώ & δέκα λεπτά  (10,10€) 
Ομάδα  Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές  

Κωδ. Αναθ/σης  

 
ΑΤ   4.1 

 
Καθαίρεση επικεραμώσεων, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή 
ακεραίων κεράμων  (ΟΙΚ22.22.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ2241 
 Καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. 
Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των άχρηστων υλικών προς φόρτωση. 
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
Γενική περιγραφή ομάδας 22 :  
 Οι πλάγιες - εντός του εργοταξίου - μεταφορές των πάσης φύσεως προϊόντων κατεδαφίσεων και αποξηλώσεων των άρθρων της 
ενότητας "22. Καθαιρέσεις", από την θέση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις θέσεις φόρτωσης προς μεταφορά, συμπεριλαμβάνονται 
ανηγμένες στις αντίστοιχες τιμές μονάδας. 
 
  Με τις τιμές των άρθρων 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 22.61 και 22.62 αποζημιώνονται οι αντίστοιχες 
εργασίες καθαιρέσεων όταν γίνονται μεμονωμένα και διατηρείται το στοιχείο το οποίο συνήθως επικαλύπτουν (τοίχος, πλάκα, 
υποστύλωμα, οροφή, δάπεδο κλπ).  
 

 Με τις τιμές των άρθρων 22.30, 22.35 και 22.40 αποζημιώνονται οι εργασίες διάνοιξης οπών χωρίς τα συνήθη διατρητικά μέσα και δεν 
συμπεριλαμβάνουν τις εργασίες απλών διατρήσεων με τα μέσα αυτά για την τοποθέτηση συνδετικών μέσων στερέωσης, αγκυρώσεων, 
βλήτρων κλπ. 
Τιμή ανά m2  έξη ευρώ & εβδομήντα λεπτά  (6,70€) 
 
ΑΤ   4.2 

 
Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου  (ΟΙΚ72.11)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7211 
 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς 
κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών". 
 
 Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος γαλβανισμένου και 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των 
κεραμιδιών με σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας 
 
Γενική περιγραφή ομάδας 72 :  

 Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας 72 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι: 

α)  Στις τιμές μονάδας των άρθρων συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 

- Τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαϊνές καταλήξεις κλπ). 
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- Οι διαμόρφωση διόδων σωληνώσεων, μεταλλικών στοιχείων κλπ. 

- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφάδων. 

- Η στερέωση  των κεραμιδιών (συνήθως βυζαντινών), των κορφάδων κλπ, με σύρμα από σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα 
ή γαλβανισμένα άγκιστρα,  αυτοδιατρυούμενες, γαλβανισμένα καρφιά κλπ. 

- Το κονίαμα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην περίπτωση εν ξηρώ 
κατασκευής επικεράμωσης 

- Η ενδεχόμενη τοποθέτηση ανοξείδωτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις 
επιστέγασης με βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραμίδια. 

- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές μεμβράνες για την στεγάνωση αρμών απολήξεων καπνοδόχων κλπ, 

- Τα κονιάματα κάθε μορφής στην περίπτωση κολυμβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσμικτα αυτών. 

β)  Στις τιμές των άρθρων επικεραμώσεων, δεν συμπεριλαμβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή του 
άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού,  γαλβανισμένης λαμαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαμμένου αλουμινίου. 

γ)  Οι τιμές μονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72  έχουν εφαρμογή  ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης 
και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόμενες αυξημένες επικαλύψεις των κεραμιδιών οι οποίες 
απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των μέτρων ασφαλείας που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Τιμή ανά m2  είκοσι δύο ευρώ & πενήντα λεπτά  (22,50€) 
 
ΑΤ   4.3 

 
Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή, τεγίδωση από ξυλεία πριστή 
(εργασία και υλικά)  (ΟΙΚ52.79.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5280 
 Τεγίδωση στέγης από δομική ξυλεία, δηλαδή σκελετός της επιστέγασης από τεγίδες και επιτεγίδες τοποθετημένες στα 
ζευκτά της στέγης (υλικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής).  
 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας 

Τιμή ανά m3  τετρακόσια πενήντα ευρώ & μηδέν λεπτά  (450,00€) 
 
ΑΤ   4.4 

 
Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου  (ΟΙΚ52.86)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5286 
 Επιτεγίδωση στέγης, για επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου ή κοίλα συρματόδετα κεραμίδια, με καδρόνια 4x6 
cm στερεωμένα στην υπάρχουσα τεγίδωση στις απαιτούμενες αποστάσεις για την έδραση των κεραμιδιών, με τα υλικά, 
μικροϋλικά και ικριώματα καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής.  
 
 Περιλαμβάνεται μόνο η αξία της επιτεγίδωσης (πλήρης εργασία και υλικά).  
 
 Στην περίπτωση αύξησης των διαστάσεων ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα αυτών 
τιμολογείται με το άρθρο 52.79. 
  

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Τιμή ανά m2  ένδεκα ευρώ & μηδέν λεπτά  (11,00€) 
 
ΑΤ   4.5 

 
Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες, 
στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m  (ΟΙΚ52.66.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5267 
 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από  βυζαντινά) ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή 
κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε 
ύψος από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, 
κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ 
ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, 
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αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία 
πλήρους κατασκευής.  
 
 Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και μέτρα προστασίας. Η 
επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ. 
 
 Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον ποσότητα αυτών 
τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση 
το άρθρο 52.80.  
 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής 

Τιμή ανά m2  εξήντα ένα ευρώ & μηδέν λεπτά  (61,00€) 
 
ΑΤ   4.6 

 
Σανίδωμα στέγης, σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm (εργασία και 
υλικά)  (ΟΙΚ52.80.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5283 
 Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής.  
 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Τιμή ανά m2  είκοσι δύο ευρώ & πενήντα λεπτά  (22,50€) 
 
ΑΤ   4.7 

 
Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας, ζευκτά από ξυλεία πριστή 
(εργασία και υλικά)  (ΟΙΚ52.76.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5277 
 Ζευκτά στέγης πλαισιωτά ή δικτυωτά, οποιουδήποτε ανοίγματος και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, από απλά 
στοιχεία δομικής ξυλείας κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, σύμφωνα με την στατική μελέτη, με 
τους στρωτήρες, τα προσκεφάλια και τους συνδέσμους ζευκτών και ημιζευκτών (κατά μήκος, κατά πλάτος και 
διαγώνιους), πλήρως διαμορφωμένα και τοποθετημένα.   
 

 Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( m3) τοποθετημένης ξυλείας 

Τιμή ανά m3  εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ & μηδέν λεπτά  (675,00€) 
 
ΑΤ   4.8 

 
Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm ανοικτή 
ημικυκλική  (ΗΛΜ8062.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8062.1 
Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm ανοικτή ημικυκλική, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των 
στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσεως το πολύ ανά 1 m και της εξ 6 cm τουλάχιστον 
επικαλύψεως (καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. 
Τιμή ανά Kgr  είκοσι τέσσερα ευρώ & εξήντα δύο λεπτά  (24,62€) 
 
ΑΤ   4.9 

 
Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm σωληνωτή 
κυκλική  (ΗΛΜ8062.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8062.3 
Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm σωληνωτή κυκλική, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των 
στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσεως το πολύ ανά 1 m και της εξ 6 cm τουλάχιστον 
επικαλύψεως (καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. 
Τιμή ανά Kgr  δέκα πέντε ευρώ & δέκα λεπτά  (15,10€) 
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ΑΤ   4.10 

 
Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές (εργασία και υλικά)  (ΟΙΚ54.51)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5451.1 
 Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", από ξυλεία 
τύπου Σουηδίας, με τετράξυλο (κάσσα) 9x9 cm, αρμοκαλύπτρες 2,5x2,5 cm, θυρόφυλλα με πλαίσια (τελάρα) 5x13 cm, 
καθρέφτες (ταμπλάδες), οποιουδήποτε σχεδίου από δυο στρώσεις, από τις οποίες η εσωτερική με πάχος 8 mm από κόντρα 
πλακέ ή μοριοσανίδες, και η εξωτερική με πάχος 1,5 cm από ξύλα πλάτους το πολύ 7 cm, συνδεόμενες μεταξύ τους με 
εντορμίες (γκινισιές) και πήχεις από σκληρή ξυλεία και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας 
(πλην χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών) και μικροϋλικά και εργασία για πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση 
περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
Γενική περιγραφή ομάδας 54 :  
 Για τις εργασίες κατασκευής ξύλινων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 

- Όλα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, 
γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ. 

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 

- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι 
μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουρεθάνης κλπ),   

- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα ) από 
εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης 
της κάσσας, 

- Οι σύνδεσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης, 

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 
2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άρθρα), 

- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 

- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων, 

-  Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχιση τους, 

- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  

- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι από 
εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 

- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 

- Τα υλικά πλήρωσης πρεσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 

- Όλα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησής των 
κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,  

β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο): 

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  

- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια. 

γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του 
κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 

 Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο 
νέος. 
Τιμή ανά m2  εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ & μηδέν λεπτά  (168,00€) 
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ΑΤ   4.11 

 
Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή 
κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm (εργασία και 
υλικά)  (ΟΙΚ54.20.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5421 
 Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοστασίων (τζαμιλικιών) συνήθων, από ξυλεία τύπου Σουηδίας Α’ ποιότητας, περαστών, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με ή 
χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσι) 8x8 cm για φεγγίτη, με νεροχύτη, πλαίσια φύλλων (τελάρα) 5x7.5 cm, με ή χωρίς 
πηχάκια μονών ή διπλών υαλοπινάκων, με καίτια για τους υαλοπίνακες 5x4 cm, νεροχύτη ατόφιο 9x9 cm, περιθώρια 
(περβάζια) 2x5.5 cm, αρμοκάλυπτρα κάσσας 2.5x2.5 cm μεγαλύτερα του τεταρτοκύκλιου και αρμοκάλυπτρα φύλλων 
(μπινιά) 2x5.5 cm, κορδόνι πολυπροπυλενίου σε εγκοπή (γκινισιά) για εξασφάλιση ανεμοστεγανότητας και γενικά ξυλεία, 
σιδηρικά (εκτός από χειρολαβή γρύλλου) και όλα τα αναγκαία υλικά κατασκευής στερέωσης και ανάρτησης και εργασία 
για πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση,  
 
  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 
Γενική περιγραφή ομάδας 54 :  
 Για τις εργασίες κατασκευής ξύλινων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 

- Όλα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, 
γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ. 

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 

- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι 
μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουρεθάνης κλπ),   

- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα ) από 
εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης 
της κάσσας, 

- Οι σύνδεσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης, 

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 
2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άρθρα), 

- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 

- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων, 

-  Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχιση τους, 

- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  

- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι από 
εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 

- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 

- Τα υλικά πλήρωσης πρεσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 

- Όλα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησής των 
κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,  

β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο): 

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  

- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια. 

γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του 
κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 
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 Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο 
νέος. 
Τιμή ανά m2  εκατόν είκοσι τρία ευρώ & μηδέν λεπτά  (123,00€) 
 
ΑΤ   4.12 

 
Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) 
συνολικού πάχους 10 mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)  (ΟΙΚ76.22.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7609.2 
 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή (clear float) και μεμβράνη 
πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα από EPDM 
ή συναφή και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". 
 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 

Τιμή ανά m2  σαράντα πέντε ευρώ & μηδέν λεπτά  (45,00€) 
 
ΑΤ   4.13 

 
Εξώφυλλα γαλλικού τύπου (εργασία και υλικά)  (ΟΙΚ54.34)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5431 
 Εξώφυλλα γαλλικού τύπου, από ξυλεία τύπου Σουηδίας, πλήρη, οιουδήποτε σχεδίου,  σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με ορθοστάτες και άνω τραβέρσα (πανωκάσι) τετραξύλου (κάσσας) 9x13 cm, με 
ή χωρίς ενδιάμεση τραβέρσα (μεσοκάσι) και κάτω τραβέρσα (κατωκάσι) 9x9 cm, πλαίσια (τελάρα) εξωφύλλων πάχους 4 
cm και πλάτους όπως στο σχέδιο, φυλλαράκια 1,2x4 cm, περιθώρια (περβάζια), αρμοκάλυπτρα, σιδηρικά στερεώσεως, 
αναρτήσεως και λειτουργίας, μικροϋλικά και εργασία κατασκευής στερεώσεως και αναρτήσεως. 
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 
Γενική περιγραφή ομάδας 54 :  
 Για τις εργασίες κατασκευής ξύλινων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 

- Όλα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, 
γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ. 

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 

- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι 
μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουρεθάνης κλπ),   

- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα ) από 
εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης 
της κάσσας, 

- Οι σύνδεσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης, 

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 
2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άρθρα), 

- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 

- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων, 

-  Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχιση τους, 

- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  

- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι από 
εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 

- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 
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- Τα υλικά πλήρωσης πρεσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 

- Όλα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησής των 
κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,  

β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο): 

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  

- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια. 

γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του 
κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 

 Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο 
νέος. 
Τιμή ανά m2  εκατόν είκοσι εννέα ευρώ & μηδέν λεπτά  (129,00€) 
 
ΑΤ   4.14 

 
Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές, με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις 
δύο όψεις και αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.  (ΟΙΚ54.40.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5443.1 
 Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα 
κουφώματα", με καθρέφτες (ταμπλάδες) από κόντρα πλακέ ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) 
θυρόφυλλων περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και πλάτους μέχρι 13 cm και 
γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές) και 
μικροϋλικά καθώς και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της εργασίας 
τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών,  
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).  
 
Γενική περιγραφή ομάδας 54 :  
 Για τις εργασίες κατασκευής ξύλινων τοιχωμάτων της ενότητας 54 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 
όροι: 

α) Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται  οι ακόλουθες εργασίες και υλικά: 

- Όλα τα απαιτούμενα συνδετικά μέσα, όπως γαλβανισμένα εν θερμώ καρφιά, ξυλόβιδες, ξυλουργικές κόλλες, 
γαλβανισμένα μεταλλικά ειδικά τεμάχια και στηρίγματα, βύσματα χημικά ή εκτονούμενα κλπ. 

- Η προστασία της ξυλείας από τα έντομα. 

- Τα ελαστικά παρεμβύσματα στεγανότητας, απόσβεσης κραδασμών ή κρούσεων από οποιοδήποτε συνθετικό υλικό, οι 
μαστίχες σφράγισης αρμών (ακρυλικές, σιλικόνης, πολυουρεθάνης κλπ),   

- Τα στηρίγματα της κάσσας (τρία ανά ορθοστάτη και τουλάχιστον ένα στο πανωκάσι για τα δίφυλλα κουφώματα ) από 
εν θερμώ γαλβανισμένη λάμα διαστάσεων τουλάχιστον 2x30 mm, μαζί με την τσιμεντοκονία ή ανάλογο υλικό στήριξης 
της κάσσας, 

- Οι σύνδεσμοι ακαμψίας για την προσωρινή τοποθέτηση των κουφωμάτων μέχρι τη πήξη των κονιαμάτων στήριξης, 

- Τα περιθώρια (περβάζια) διαστάσεων τουλάχιστον 12x50 mm, ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο διαστάσεων τουλάχιστον 
2,5x2,5 mm (εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερα στα επιμέρους άρθρα), 

- Oι ενδεχόμενες σκοτίες σφράγισης στο κατωκάσι, στα κουφώματα με ποδιά, 

- Oι προδιαμορφωμένες στο εργαστήριο υποδοχές στροφέων, κλειδαριών και λοιπών εξαρτημάτων, 

-  Η σήμανση των φύλλων για την μονοσήμαντη αντιστοίχιση τους, 

- Τα ενδεχόμενα ξύλινα κατωκάσια,  

- Οι ψευτόκασες (αν αφαιρούνται επιτρέπεται να είναι από μοριοσανίδα 25 mm ενώ αν παραμένουν θα είναι από 
εμποτισμένη ξυλεία πάχους 22 mm) και η στήριξή τους, 

- Τα ενδεχόμενα πηχάκια συγκράτησης υαλοπινάκων, 

- Τα υλικά πλήρωσης πρεσαριστών φύλλων (πετροβάμβακας κλπ) 
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- Όλα τα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, στήριξης, στροφής και γενικά της ασφάλισης και κίνησής των 
κουφωμάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο ή αναφέρονται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο,  

β) Στις τιμές μονάδας δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη (εκτός αν ορίζεται ρητά στο αντίστοιχο άρθρο): 

- για κλείθρα, χειρολαβές, σύρτες,  

- για ενδεχόμενα ειδικά μεταλλικά κατωκάσια. 

γ) Οι τιμές μονάδας (Τ1) των άρθρων ισχύουν και για μεταβολές των διαστάσεων της βασικής δομικής ξυλείας του 
κουφώματος μέχρι 10%. Πέραν του ως άνω ποσοστού αυτού, η αντίστοιχη τιμή (T2) θα προσδιορίζεται βάσει του τύπου: 

 Τ2 = Τ1 x (V2 / [1,10 x V1]), όπου V1 ο αρχικός συμβατικά προβλεπόμενος στο τιμολόγιο όγκος ξυλείας και V2 ο 
νέος. 
Τιμή ανά m2  εκατόν σαράντα πέντε ευρώ & μηδέν λεπτά  (145,00€) 
 
ΑΤ   4.15 

 
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από 
ευθύγραμμες ράβδους  (ΟΙΚ64.1.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ6401 
 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων 
διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσίδηρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η 
εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 
 

 Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

Τιμή ανά Kgr  τέσσερα ευρώ & πενήντα λεπτά  (4,50€) 
 
ΑΤ   4.16 

 
Συντήρηση - αποκατάσταση σιδηρού κιγκλιδώματος  (ΟΙΚ)  

 Κωδικός αναθεώρησης : 40%ΟΙΚ7755 
10%ΟΙΚ2272Α 
20%ΟΙΚ6401 
30%ΟΙΚ7740 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: 
Αποξήλωση τμήματος κιγκλιδωμάτων. 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων διατομών. 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσίδηρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη 
κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 
Αμμοβολή ή μεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιομηχανική εγκατάσταση ποιότητας SA 2 ½, σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και 
χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
 Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις 
ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.  
Τιμή κατ’αποκοπή. 

 

Τιμή ανά 
τεμαχ  εξακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ & μηδέν λεπτά  (675,00€) 
 
ΑΤ   4.17 

 
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή 
ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου  (ΟΙΚ77.55)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ7755 
 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή 
προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 
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 Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και 
δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία,  
 
 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
Γενική περιγραφή ομάδας 77 :  
 Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 
 
α)   Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για την προσωρινή 
αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, 
σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων 
κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από ρύπανση που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών 
(χρήση αυτοκόλλητων ταινιών, φύλλων νάιλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 
 
β)  Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα χρησιμοποιούνται ως έχουν, 
χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας 
και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   
 
γ)  Όταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών στις κατακόρυφες 
επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα του παρόντος που αφορούν προσαύξηση 
της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  
 
(δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: Material Safety 
Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του 
Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται 
ανηγμένη στις τιμές μονάδας. 
Τιμή ανά m2  έξη ευρώ & εβδομήντα λεπτά  (6,70€) 
 
ΑΤ   4.18 

 
Ερμάρια μπάνιου επί δαπέδου μη τυποποιημένα (σχετ)  (ΟΙΚ56.23)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5613.1 
 Ερμάρια μπάνιο δαπέδου, μη τυποποιημένα, με βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα 
επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm, με τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των 
επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 
"Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
 
 
§ Διαμόρφωση χειλέων των απαιτούμενων οπών με φρεζάρισμα 
§ Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάικα πάχους 8 mm 
§ Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 
mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με 
στρογγυλευμένες ακμές.  
§ Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), 
συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλευμένες ακμές.  
§ Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτων 
και ρυθμιζόμενων.  
§ Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία  
§ Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.  
 
Εάν προβλέπονται συρτάρια τιμολογούνται ιδιαίτερα,  
 

 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας όψης  

Τιμή ανά m2  διακόσια είκοσι πέντε ευρώ & μηδέν λεπτά  (225,00€) 
 
ΑΤ   4.19 

 
Ξύλινη πέργκολα τύπος Ι  (ΟΙΚ)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5621 
Ξύλινη πέργκολα η οποία θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια στην είσοδο του οικισμού Μαρωνιάς. Συγκεκριμένα 
πρόκειται για ξύλινη πέργκολα με εμποτισμένο σουηδικό ξύλο με επαναλλαμβανόμενα πλαίσια ορθογωνικής διατομής 12*6.5 σε 
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κάναβο 2,40*2,40.Τα επιμέρους πλαίσια  γεμίζουν με ξύλινες ορθογωνικές δοκιδες 3*5 με διάκενα 3 cm . Η τιμή αναφέρεται σε 
πέργκoλα με διαδοκίδες με τα απαραίτητα υποστυλώματα διαστάσεων 7*15εκ. και με την αναγκαία στερέωση με μεταλλικά υλικά. Στην 
τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και μικρουλικών, η συναρμογή της περγολας, η μεταφορά και η 
στερέωση της στον χώρο που προβλέπεται από την μελέτη. 

 

Τιμή ανά m2  ογδόντα δύο ευρώ & μηδέν λεπτά  (82,00€) 
 
ΑΤ   4.20 

 
Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία, από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας 
(εργασία και υλικά) (σχετ)  (ΟΙΚ55.1.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5501.1 
 Βαθμίδες και πλατύσκαλα κλίμακας ευθύγραμμης, λοξής, καμπύλης ή περιστροφικής με πλάτη και ύψη βαθμίδων σύμφωνα με το 
σχέδιο, με πάτημα πάχους 5 cm, ρίχτια πάχους 2 cm, me βαθμιδοφόρους πάχους 5 cm, διατομή κεντρικού στύλου 16x16 cm (σε 
περιστροφική κλίμακα) και εν γένει υλικά κατασκευής, συναρμολόγησης, τοποθέτησης και στερέωσης και εργασία κατασκευής 
συμπεριλαμβανομένων γλυφών απλού σχεδίου του στύλου.  
 

 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

Τιμή ανά m  διακόσια ευρώ & μηδέν λεπτά  (200,00€) 
 
ΑΤ   4.21 

 
Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατύσκαλων ευθύγραμμα, από ξυλεία δρυός 
αρίστης ποιότητας (εργασία και υλικά)  (ΟΙΚ55.10.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΟΙΚ5511.1 
 Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατύσκαλων ευθύγραμμα, απλού σχεδίου, με χειρολισθήρα ευθύγραμμο διατομής 9x9 cm, 
ακραίων και ενδιαμέσων ορθοστατών 14x14 cm και κιγκλίδων ευθύγραμμων διατομής κυκλικής ή ορθογωνικής 5x5 cm ή 
σχετικής, σε μεταξύ τους απόσταση ανάλογα με το σχέδιο από 13 έως 20 cm και εν γένει υλικά και εργασία πλήρους 
κατασκευής συνθέσεως, τοποθετήσεως και στερεώσεως συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης της διατομής του 
χειρολισθήρος, των ορθοστατών και των κιγκλίδων είτε με τόρνο είτε με γλυφές.  
 

 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αναπτύγματος χειρολισθήρα 

Τιμή ανά m  εξήντα επτά ευρώ & πενήντα λεπτά  (67,50€) 
Ομάδα  Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά)  

Κωδ. Αναθ/σης  

 
ΑΤ   5.1 

 
Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως εκ πορσελάνης, "Ευρωπαικού" 
(καθημένου)τύπου με το δοχείο πλύσεως  (ΗΛΜ620.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 620.02 
Λεκάνη αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως εκ πορσελάνης, "Ευρωπαικού" (καθημένου)τύπου με το δοχείο πλύσεως. 
 
Στην τιμή ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η τοποθέτηση, η σύνδεση με 
το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, τα πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, τα εργαλεία και μηχανήματα που απαιτούνται, η δοκιμή 
καλής λειτουργία κλπ. 
 
Τονίζεται ότι στην τιμή περιλαμβάνεται οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και κανονική λειτουργία της λεκάνης και του δοχείου πλύσης 
της ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. 
Τιμή ανά 
τεμαχ  εκατόν πενήντα πέντε ευρώ & σαράντα έξη λεπτά  (155,46€) 
 
ΑΤ   5.2 

 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος επι νιπτήρος, χρωμέ 
διαμέτρου 1/2 ins  (ΗΛΜ619.2.2)  
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 619.02.02 
Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού-ψυχρού ύδατος επι νιπτήρος, χρωμέ διαμέτρου 1/2 ins. 
 
Στην τιμή ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η τοποθέτηση, η σύνδεση με 
το δίκτυο ύδρευσης, τα πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, τα εργαλεία και τα μηχανήματα που απαιτούνται, η δοκιμή καλής 
λειτουργίας κλπ. 

Τονίζεται ότι στην τιμή περιλαμβάνεται οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και κανονική λειτουργία της μπαταρίας ακόμα και αν δεν 
αναφέρεται ρητά στο παρόν  

 

Τιμή ανά 
τεμαχ  ογδόντα δύο ευρώ & τριάντα τρία λεπτά  (82,33€) 
 
ΑΤ   5.3 

 
Καθρέπτης τοίχου  (ΗΛΜ636.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 636.01 
Καθρέπτης τοίχου, σε ένα ή περισσότερα τμήματα, σύμφωνα με τις διαστάσεις και τις υποδείξεις της διευθύνουσας υπηρεσίας. 
 
Στην τιμή ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η τοποθέτηση, τα πάσης 
φύσεως υλικά και μικρουλικά, τα εργαλεία και τα μηχανήματα που απαιτούνται κλπ. 

Τονίζεται ότι στην τιμή περιλαμβάνεται οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη τοποθέτηση του καθρέπτη ακόμα και αν δεν αναφέρεται 
ρητά στο παρόν  

 

 

Τιμή ανά m2  εβδομήντα ένα ευρώ & ένα λεπτά  (71,01€) 
 
ΑΤ   5.4 

 
Δοχείο ρευστού σάπωνος επιχρωμιωμένο  (ΗΛΜ642.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 642.1 
Δοχείο ρευστού σάπωνα επιχρωμιωμένο 500μλ με δείκτη στάθμης.  
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση επί του τοίχου. 

Τιμή ανά τεμάχιο. 

Τιμή ανά 
τεμαχ  ογδόντα ευρώ & μηδέν λεπτά  (80,00€) 
 
ΑΤ   5.5 

 
Χαρτοθήκη με καπάκι επιχρωμιωμένη  (ΗΛΜ646.1.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 646.1.2 

 

Τιμή ανά 
τεμαχ  έξη ευρώ & εξήντα εννέα λεπτά  (6,69€) 
 
ΑΤ   5.6 

 
Σιφώνι νιπτήρα, ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο διαμέτρου 1 1/4 ins  
(ΗΛΜ629.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 629.01 
Σιφώνι νιπτήρα, ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο διαμέτρου 1 1/4 ins 
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Στην τιμή ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η τοποθέτηση, η σύνδεση με 
το δίκτυο αποχέτευσης, τα πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, τα εργαλεία και τα μηχανήματα που απαιτούνται, η δοκιμή καλής 
λειτουργίας κλπ. 

Τονίζεται ότι στην τιμή περιλαμβάνεται οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και κανονική λειτουργία ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά 
στο παρόν  

 

Τιμή ανά 
τεμαχ  τριάντα έξη ευρώ & δώδεκα λεπτά  (36,12€) 
 
ΑΤ   5.7 

 
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων τουλάχιστο 80*65 cm  (ΗΛΜ628.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 628.01 
Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων τουλάχιστο 80*65 cm 
 
Στην τιμή ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η τοποθέτηση, η σύνδεση με 
το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, τα πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, τα εργαλεία και τα μηχανήματα που απαιτούνται, η 
δοκιμή καλής λειτουργία κλπ. 

Τονίζεται ότι στην τιμή περιλαμβάνεται οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και κανονική λειτουργία ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά 
στο παρόν  

 

Τιμή ανά 
τεμαχ  εξήντα εννέα ευρώ & εβδομήντα τρία λεπτά  (69,73€) 
 
ΑΤ   5.8 

 
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος χρώματος λευκού  (ΗΛΜ647.2) 

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 647.02 
Κάθισμα λεκάνης πλαστικό μετά καλύμματος χρώματος λευκού 
 
Στην τιμή ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η τοποθέτηση, τα πάσης 
φύσεως υλικά και μικρουλικά, τα εργαλεία και τα μηχανήματα που απαιτούνται, η δοκιμή καλής λειτουργίας κλπ. 

Τονίζεται ότι στην τιμή περιλαμβάνεται οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και κανονική λειτουργία του καθίσματος ακόμα και αν δεν 
αναφέρεται ρητά στο παρόν  

 

Τιμή ανά 
τεμαχ  είκοσι επτά ευρώ & εξήντα πέντε λεπτά  (27,65€) 
 
ΑΤ   5.9 

 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΕΑ  (ΗΛΜ667)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 667 
Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος η χωνευτή, πλήρης, αποτελουμένη απο σιδηρούν κιβώτιο μετά ατράκτου και θύρας καναβοσωλήνος, 
διαμέτρου 1/2 ins, μήκους 20 m, πυροσβεστικό κρουνό διαμέτρου 1 ins μετά ταχυσυνδέσμου, ταχυσύνδεσμο διαμέτρου 1/2 ins και 
πυροσβεστικό αυλό ρυθμιζόμενο για σωλήνα διαμέτρου 1/2 ins, ήτοι πυροσβεστική φωλέα και μικρουλικά εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως επι τόπου και εργασία εγκαταστάσεως παραδοτέα σε λειτουργία. 

 

Τιμή ανά 
τεμαχ  εκατόν τριάντα εννέα ευρώ & μηδέν λεπτά  (139,00€) 
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ΑΤ   5.10 

 
Πυροσβεστήρ κάνεως τύπου Ρα πλήρης, φορητός, γομώσεως 12 Kg  
(ΗΛΜ660.1.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 660.1.3 

Πυροσβεστήρ κόνεως τύπου Pα φορητός γομώσεως 12 Kg πλήρης μετά της βάσεως στηρίξεως αυτού επι 
τοίχου, ήτοι προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση μετά των μικρουλικών και της εργασίας. 

 

Τιμή ανά 
τεμαχ  τριάντα τρία ευρώ & πενήντα λεπτά  (33,50€) 
 
ΑΤ   5.11 

 
Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων 12.000btu/h  (ΗΛΜ)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ729.01.03 
Προμήθεια και τοποθέτηση  κλιματιστικών μονάδων ψύξης/θέρμανσης 12.000(Btu/h) σύμφωνα με τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 
 
Τύπος Συσκευής Inverter 
 
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) 12.000 
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη A++ 
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) 12.000 
Eνεργειακή Κλάση – Μέση/Θερμή Ζώνη A+/A++ 
 
Ιονιστής Ναι 
Αφύγρανση Ναι 
Ψυκτικό Υγρό  R32 
Εγγύηση κατ'ελάχιστον 5έτη 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση του κλιματιστικού καθώς και όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν 
για την τοποθέτηση και λειτουργία του. 

Τιμή ανά τεμάχιο 

Τιμή ανά 
τεμαχ  επτακόσια ευρώ & μηδέν λεπτά  (700,00€) 
 
ΑΤ   5.12 

 
Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων 9.000btu/h  (ΗΛΜ)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ729.01.03 
Προμήθεια και τοποθέτηση  κλιματιστικών μονάδων ψύξης/θέρμανσης 9.000(Btu/h) σύμφωνα με τα παρακάτω τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 
 
Τύπος Συσκευής Inverter 
 
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) 9.000 
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη A++ 
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) 9.000 
Eνεργειακή Κλάση – Μέση/Θερμή Ζώνη A+/A++ 
 
Ιονιστής Ναι 
Αφύγρανση Ναι 
Ψυκτικό Υγρό  R32 
Εγγύηση κατ'ελάχιστον 5έτη 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση του κλιματιστικού καθώς και όλα τα υλικά που θα απαιτηθούν 
για την τοποθέτηση και λειτουργία του. 

Τιμή ανά τεμάχιο 
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Τιμή ανά 
τεμαχ  πεντακόσια ευρώ & μηδέν λεπτά  (500,00€) 
 
ΑΤ   5.13 

 
Πλήρες σετ ειδών υγειινής και χειρολαβών για ΑΜΕΑ  (ΗΛΜ14ΣΧΕΤ)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  14 
Το συγκεκριμένο άρθρο περιλαμβάνει όλων τον απαραίτητο εξοπλισμό ( ειδών υγειινής, χειρολαβών κλπ) προκειμένου να  
δημιουργηθεί w.c. για ΑΜΕΑ το οποίο θα πληρεί τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών. Συγκεκριμένα ο αναγκαίος εξοπλισμός 
και οι προδιαγραφές του είναι οι παρακάτω:   
2.4.1. Νιπτήρας 
Το ύψος του νιπτήρα είναι 0.85μ. από το δάπεδο για το επάνω μέρος του και 0.70μ. για το κάτω και συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο με 
αυτόν ύψος.  
 Τα 0.70μ. ελεύθερος χώρος κάτω από τον νιπτήρα πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση, η δε αποχέτευση του νιπτήρα δεν 
πρέπει να ενοχλεί τα 
γόνατα του χρήστη αναπηρικού αμαξιδίου. Είναι δυνατόν να επιλεγεί νιπτήρας μεταβλητού ύψους, τον οποίο ο χρήστης ρυθμίζει 
ανάλογα με τις ανάγκες του. 
Ο νιπτήρας τοποθετείται δίπλα στη λεκάνη, το δε εμπρόσθιο άκρο του νιπτήρα τοποθετείται στην ίδια ευθεία με την εσωτερική παρειά 
της λεκάνης. Η 
απόσταση μεταξύ του άκρου της λεκάνης και του νιπτήρα πρέπει να είναι περίπου 0.10μ. και ποτέ να μην υπερβαίνει τα 0.25μ., έτσι 
ώστε να είναι 
δυνατή η χρήση του νιπτήρα από καθήμενο στη λεκάνη άτομο. Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις υπαρχόντων κτιρίων, αν δεν είναι δυνατόν 
να 
ακολουθηθεί η παραπάνω διάταξη, η λεκάνη τοποθετείται παράλληλα και δίπλα στον νιπτήρα (στον ίδιο τοίχο) και η απόσταση μεταξύ 
τους πρέπει να 
είναι 0.25μ. Για την αγκύρωση του νιπτήρα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να αντέχει σε κατακόρυφη φόρτιση 100Kg. 
Η μπαταρία του νιπτήρα είναι αναμικτική, τύπου "κομμωτηρίου", με κινητό "τηλέφωνο"-ντους και με χειριστήρια τύπου μοχλού (όχι 
σφαιρικά). Στις 
περιπτώσεις εξωτερικών, μη εντοιχισμένων σωλήνων ύδρευσης ή αποχέτευσης, πρέπει αυτές να επενδύονται με μονωτικό υλικό, ώστε 
να 
αποφεύγονται πιθανά ατυχήματα ή τραυματισμοί. 
2.4.2. Καθρέπτης 
Τοποθετείται πάνω από το νιπτήρα με ελαφριά κλίση. Το κάτω μέρος του πρέπει να βρίσκεται σε ύψος 1.00μ. από το δάπεδο και το πάνω 
2.00μ. 
2.4.3. Λεκάνη 
Μπροστά και δίπλα από μια πλευρά της λεκάνης, πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για μετωπική ή πλάγια προσέγγιση ατόμου σε 
αμαξίδιο. 
Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω η ενδεδειγμένη διάταξη ως προς την τοποθέτηση της λεκάνης και του νιπτήρα είναι η τοποθέτηση τους 
σε 
κάθετους μεταξύ τους τοίχους. Το ύψος της λεκάνης πρέπει να είναι 0.45μ. για να διευκολύνεται η μετακίνηση 
του χρήστη από το αμαξίδιο στη λεκάνη. Πρέπει να έχει πλάτη ύψους τουλάχιστον 0.30μ. από την επιφάνεια του καλύμματος. Ένα 
καζανάκι 
χαμηλής πιέσεως με εύχρηστο χειρισμό π.χ. χειρολαβή στο πλάι είναι δυνατόν να την υποκαταστήσει. 
∆ίπλα στη λεκάνη αγκυρώνεται μη ολισθηρή σπαστή χειρολαβή μήκους περίπου 0.75μ. και με το επάνω μέρος της σε ύψος 0.70μ. από 
το δάπεδο. Η 
διάμετρος μιας τέτοιας χειρολαβής είναι 30χιλ. - 40 χιλ. (1½΄΄ περίπου). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον τρόπο στερέωσης των 
ειδών 
υγιεινής και των χειρολαβών (π.χ. πρόβλεψη πρόσθετου μεταλλικού σκελετού, ενίσχυση ή κατασκευή τοίχου από μπετόν για την 
στήριξή του), έτσι 
ώστε να μπορούν να αντέχουν σε φόρτιση 100Kg. Η θήκη χαρτιού καθαρισμού πρέπει να είναι σε θέση προσιτή στον χρήστη και 
να διαθέτει μηχανισμό παροχής χαρτιού φύλλο-φύλλο, ιδιαίτερα χρήσιμο σε μονόχειρες. 
2.4.4. Κλήση βοηθείας 
Είναι απαραίτητο να υπάρχει σύστημα κλήσης για περίπτωση ανάγκης παροχής βοηθείας, το οποίο θα διαθέτει κορδόνι που τοποθετείται 
περιμετρικά και παράλληλα με το δάπεδο, σε ύψος περίπου 0.15μ. - 0.20μ. από αυτό, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
οποιαδήποτε θέση μέσα 
στον συγκεκριμένο χώρο. 
2.4.5. ∆ιακόπτες 
Οι διακόπτες φωτισμού πρέπει να έχουν πλακέτα με μεγάλη επιφάνεια και τοποθετούνται σε ύψος 0.90μ. - 1.20μ. από το δάπεδο. 
2.4.6. Κρεμάστρες 
Σε όλους τους χώρους υγιεινής πρέπει να προβλέπονται κρεμάστρες σε δύο ύψη, στο 1.20μ και 1.80μ από το δάπεδο, σε κατάλληλες 
θέσεις του χώρου.  
 
Σε περιπτώσεις όπου στους δημόσιους χώρους υγιεινής προβλέπεται και η χρήση ντους, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να 
αυξηθούν επαρκώς οι 
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διαστάσεις των χώρων , έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης πάγκου για την εξυπηρέτηση του χρήστη, εξασφαλίζοντας 
πάντα ελεύθερο 
χώρο διακίνησης διαμέτρου 1.50μ. Στη θέση του ντους απαγορεύεται η τοποθέτηση ντουσιέρας, τυποποιημένης 
ή χτιστής, καθώς και η υπερύψωση ή το βύθισμα του δαπέδου, ακόμη και η κατασκευή οποιουδήποτε τύπου περιζώματος για τον 
καθορισμό του χώρου 
του, γιατί αποτελούν εμπόδιο και είναι επικίνδυνα για τα εμποδιζόμενα άτομα.Ο χώρος του ντους θα είναι συνεπίπεδος με το υπόλοιπο 
δάπεδο, η ομαλή δε απορροή του ύδατος θα εξασφαλίζεται με την διαμόρφωση κλίσεων που θα οδηγούν σε σιφόνι.  
3.1.1. Κάθισμα 
Μέσα στην θέση ντους πρέπει να προβλέπεται επιτοίχιο αναδιπλούμενο κάθισμα σε ύψος 0.50μ. από το δάπεδο, όπου μεταφέρεται ο 
χρήστης 
αμαξιδίου. Εάν υπάρχει προθάλαμος, αυτός πρέπει να διαχωρίζεται με μία αδιάβροχη κουρτίνα. 
3.1.2. Χειρολαβές 
Στη θέση ντους προβλέπονται κατάλληλες ανοξείδωτες χειρολαβές, καλά αγκυρωμένες. Οι χειρολαβές αυτές τοποθετούνται οριζόντια 
και κατακόρυφα 
σε ύψος 0.90μ. από το δάπεδο. Το μέγιστο ύψος για το επάνω μέρος της κατακόρυφης χειρολαβής είναι 1.80μ. από το δάπεδο. Οι 
χειρολαβές είναι 
στρογγυλής διατομής και έχουν διάμετρο 30χιλ. - 40 χιλ. (1½΄΄ περίπου). 
3.1.3. Μπαταρία ρυθμιζόμενου ύψους 
Το "τηλέφωνο" της μπαταρίας του ντους πρέπει να έχει την δυνατότητα ρυθμιζόμενου ύψους στερέωσης κατά τη χρήση, με χαμηλότερο 
σημείο το 
ύψος των 1.10μ. από το δάπεδο και μέγιστο το ύψος των 2.20μ. από το δάπεδο. 
3.1.4. Σαπουνοθήκη 
Η σαπουνοσπογγοθήκη τοποθετείται σε κατάλληλη θέση και σε ύψος 0.90μ. - 1.10μ. από το δάπεδο. Οι χειρολαβές πρέπει να αντέχουν 
σε φόρτιση 100Kg.  
 
Όλα τα παραπάνω καθώς και κάθε υλικό και μικρουλικό που θα απαιτηθεί για την πλήρη εγκατάσταση των υδραυλικών σωληνώσεων 
καθώς και την εφαρμογή των προδιαγραφών των ΑΜΕΑ και την λειτουργία του εν λόγω wc για ΑΜΕΑ περιλαμβάνεται στην εν λόγω 
τιμή του άρθρου . 
Τιμή ανά 
τεμαχ  χίλια οκτακόσια ευρώ & μηδέν λεπτά  (1.800,00€) 
 
ΑΤ   5.14 

 
Δίκτυο ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) (Ν.Α.)  (ΟΙΚ)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΥΔΡ408Α.01 

Δίκτυο ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE), 2ης γενιάς, στο οποίο οι σωλήνες πριν τους συλλέκτες θα 
είναι ονομαστικής διαμέτρου τουλάχιστο DN 32mm / ονομαστικής πίεσης τουλάχιστο PN 16atm και οι 
σωλήνες μετά τους συλλέκτες θα είναι ονομαστικής διαμέτρου τουλάχιστο DN 16mm / ονομαστικής πίεσης 
τουλάχιστο PN 16atm.  
 
Όλοι οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι κατάλληλη για πόσιμο νερό. 
 
Στην τιμή ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η 
πλήρης εγκατάσταση του δίκτυο ύδρευσης, η σύνδεση του δικτύου ύδρευσης με τον εξοπλισμό για τον οποίο 
προορίζεται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα που απαιτούνται (ρακόρ, συστολές, διαστολές, ειδικά τεμάχια κλπ), 
τα πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, τα εργαλεία και τα μηχανήματα που απαιτούνται, η δοκιμή καλής 
λειτουργίας του δικτύου κλπ. 

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρησιμοποιούμενοι συλλέκτες οι οποίοι τιμολογούνται με ιδιαίτερο 
άρθρο του παρόντος. 

Τονίζεται ότι στην τιμή περιλαμβάνεται οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και κανονική λειτουργία του 
δικτύου ύδρευσης ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. 

 

 

Τιμή ανά m  τέσσερα ευρώ & είκοσι έξη λεπτά  (4,26€) 
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ΑΤ   5.15 

 
Δίκτυο ύδρευσης από σωλήνες PPR δικτυωμένου πολυπροπιλενίου (Ν.Α.)  
(ΟΙΚ)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΥΔΡ408Α.01 
Δίκτυο ύδρευσης από σωλήνες PPR δικτυωμένου πολυπροπιλενίου διάστασης Φ25*4,2mm,  
 
Όλοι οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι κατάλληλη για πόσιμο νερό. 
 
Στην τιμή ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η πλήρης εγκατάσταση του 
δίκτυο ύδρευσης, η σύνδεση του δικτύου ύδρευσης με τον εξοπλισμό για τον οποίο προορίζεται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα που 
απαιτούνται (ρακόρ, συστολές, διαστολές, ειδικά τεμάχια κλπ), τα πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, τα εργαλεία και τα μηχανήματα 
που απαιτούνται, η δοκιμή καλής λειτουργίας του δικτύου κλπ. 

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρησιμοποιούμενοι συλλέκτες οι οποίοι τιμολογούνται με ιδιαίτερο άρθρο του παρόντος. 

Τονίζεται ότι στην τιμή περιλαμβάνεται οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και κανονική λειτουργία του δικτύου ύδρευσης ακόμα και 
αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. 

 

 

Τιμή ανά m  τέσσερα ευρώ & μηδέν λεπτά  (4,00€) 
 
ΑΤ   5.16 

 
Συλλέκτης δικτύου ύδρευσης 8 αναχωρήσεων (Ν.Α.)  (ΗΛΜ)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ571Β.06.10 
Συλλέκτης δικτύου ύδρευσης, ορυχάλκινος, 8 αναχωρήσεων με ενσωματωμένη βαλβίδα διακοπής σε καθε αναχώρηση, με είσοδο 1" - 1 
1/2", με αυτόματο εξαεριστικό τοποθετημένος στο σίκτυο ύδρευσης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Στην τιμή ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η τοποθέτηση, η σύνδεση με 
το δίκτυο ύδρευσης, τα πάσης φύσεως υλικά και μικρουλικά, τα εργαλεία και τα μηχανήματα που απαιτούνται, η δοκιμή καλής 
λειτουργίας κλπ. 

Τονίζεται ότι στην τιμή περιλαμβάνεται οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και κανονική λειτουργία του συλλέκτη ακόμα και αν δεν 
αναφέρεται ρητά στο παρόν  

 

Τιμή ανά 
τεμαχ  εκατόν δέκα ευρώ & μηδέν λεπτά  (110,00€) 
 
ΑΤ   5.17 

 
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U , ονομαστικής πίεσης 6 at, 
ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm  (ΥΔΡ12.13.1.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΥΔΡ6620.1 
Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της 
αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και 
μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 
 
β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και 
η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 
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γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων"  
 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο 
παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές 
ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των 
σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 
 
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου 
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: 
Τιμή ανά m  ένα ευρώ & εβδομήντα πέντε λεπτά  (1,75€) 
 
ΑΤ   5.18 

 
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U , ονομαστικής πίεσης 6 at, 
ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm  (ΥΔΡ12.13.1.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΥΔΡ6620.1 
Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της 
αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και 
μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 
 
β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και 
η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 
 
γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων"  
 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο 
παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές 
ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των 
σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 
 
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου 
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: 
Τιμή ανά m  δύο ευρώ & εβδομήντα λεπτά  (2,70€) 
 
ΑΤ   5.19 

 
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U , ονομαστικής πίεσης 6 at, 
ονομαστικής διαμέτρου D 100 mm  (ΥΔΡ12.13.1.5)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΥΔΡ6620.1 
Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της 
αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, οριζοντιογραφικές και 
μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 
 
β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και 
η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 
 
γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων"  
 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο 
παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές 
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ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των 
σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 
 
Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου 
σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: 
Τιμή ανά m  πέντε ευρώ & εβδομήντα λεπτά  (5,70€) 
 
ΑΤ   5.20 

 
Σιφώνι πλαστικό δαπεδου με οσμοπαγίδα (Ν.Α.)  (ΗΛΜ)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ1008 
Σιφώνι δαπέδου πλαστικό πολλαπλών ειδόδων από σκληρό PVC με ανοξείδωτη σχάρα, οσμοπαγίδα με τα υλικά σύνδεσης πλήρως 
τοποθετημένο 
Τιμή ανά 
τεμαχ  σαράντα ευρώ & μηδέν λεπτά  (40,00€) 
 
ΑΤ   5.21 

 
Kαλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  (ΥΔΡ11.1.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΥΔΡ6752 
Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη 
(ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής 
ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με 
σκυρόδεμα 

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση) 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας. 

 

Τιμή ανά Kgr  δύο ευρώ & ενενήντα λεπτά  (2,90€) 
 
ΑΤ   5.22 

 
Φρεάτιο αποχετεύσης διαστάσεων τουλάχιστο 40cmΧ40cm (Ν.Α.)  (ΗΛΜ)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8066.01.05 
Φρεάτιο αποχετεύσης (ακαθάρτων η ομβρίων) βάθος έως 0.80 m και διαστάσεων τουλάχιστο 40cmΧ40cm. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται  η εκσκαφή σε οποιοδήποτε τύπου εδάφους, η κατασκευή του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών από 
ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 πάχους τουλάχιστο 15 εκ, η τοποθέτηση στο σκυρόδεμα του πυθμένα μισού τεμαχίου πηλοσωλήνα 
Φ.150 mm τομής ημικυκλικής και σχήματος ημικυλινδρικού για διαμόρφωση κοίλης επιφάνειας ροής υγρών, η στεγανοποίηση του 
πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, η εξαγωγή και αποκόμιση των προιόντων εκσκαφών και των αχρήστων υλικών και 
γενικά οτιδήποτε απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν. 
Τιμή ανά 
τεμαχ  ενενήντα έξη ευρώ & ενενήντα εννέα λεπτά  (96,99€) 
 
ΑΤ   5.23 

 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, 
για βάθος ορύγματος έως 4,00 m, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m  
(ΥΔΡ3.10.2.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΥΔΡ6081.1 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών 
ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο 
(μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
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Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και 
του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση 
σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος 
στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 mσυνολικά, ανά 20,0 m αξονικού 
μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξειςεπιμετρώνται ιδιαίτερα,σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που 
καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με 
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του 
πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
Τιμή ανά m3  εννέα ευρώ & ογδόντα επτά λεπτά  (9,87€) 
 
ΑΤ   5.24 

 
Καλώδιο τηλεόρασης (ΝΕΟ)  (ΗΛΜ)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ048 
Καλώδιο δικτύου τηλεόρασης, πλήρες όπως στην τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές, δηλαδή αγωγός και μικρουλικά επι τόπου και 
εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεων, δοκιμών μονώσεως, για πλήρη και κανονική λειτουργία. Κλειστού κυκλώματος, ομοαξονικό 
RG11/75Ω 
Τιμή ανά m  τρία ευρώ & δέκα εννέα λεπτά  (3,19€) 
 
ΑΤ   5.25 

 
Καλώδιο τηλεφωνικό και δεδομένων (πληροφορικής) επιτοίχιο ή σε εσχάρα 
θερμοπλαστικής μονώσεως 250V  4 ζευγών (ΣΧΕΤΙΚΟ)  (ΗΛΜ8796.1.4)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8796.1.4 
Καλώδιο τηλεφωνικό και δεδομένων (πληροφορικής) επιτοίχιο ή σε εσχάρα θερμοπλαστικής μονώσεως 250V, τύπου UTP 100 
αθωράκιστο, συνεστραμένων ζεύγων, κατάλληλο για τοποθέτηση εντόςσωληνων, εσχαρών ή επίτοιχο δηλαδη προμήθεια, προσκόμιση 
υλικά μικρουλικά επι τοπου του έργου και εργασίατοποθετήσεως, συνδέσεως με τις πρίζες και κατανεμητές, τερματισμού ελέγχων, 
δοκιμών και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Διατομής 24Awg (Φο.51mm ο κλώνος), κατηγορίας 5 κατα ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-Α, 
4ζευγών 
Τιμή ανά m  δύο ευρώ & ενενήντα πέντε λεπτά  (2,95€) 
 
ΑΤ   5.26 

 
Ηλεκτρικός πίνακας 18 αναχωρήσεων (ΣΧΕΤΙΚΟ)  (ΗΛΜ8840.1.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8840.1.3 
Ηλεκτρικός πίνακας με τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ.) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα οπές εισόδου 
και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ. μικρουλικά καθώς και τον χρωματισμό 
των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και 
εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου,εντοίχιση και στερέωση η στερέωση επι του τοίχου με 
πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για την δοκιμή και 
παράδοση σε λειτουργία. Πίνακας  18 αναχωρήσεων 
Τιμή ανά 
τεμαχ  τριακόσια εξήντα ευρώ & μηδέν λεπτά  (360,00€) 
 
ΑΤ   5.27 

 
Ηλεκτρικός πίνακας 9 αναχωρήσεων (ΣΧΕΤΙΚΟ)  (ΗΛΜ8840.1.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8840.1.3 
Ηλεκτρικός πίνακας με τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ.) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα οπές εισόδου 
και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ. μικρουλικά καθώς και τον χρωματισμό 
των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και 
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εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου,εντοίχιση και στερέωση η στερέωση επι του τοίχου με 
πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για την δοκιμή και 
παράδοση σε λειτουργία. Πίνακας 9 αναχωρήσεων 
Τιμή ανά 
τεμαχ  εκατόν ενενήντα ευρώ & μηδέν λεπτά  (190,00€) 
 
ΑΤ   5.28 

 
Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A, πλήρης  
(ΗΛΜ8827.3.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8827.3.2 
Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A, πλήρης,δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση ρευματοδότου και μικρουλικών, 
εγκατάσταση και σύνδεση. 
Τιμή ανά 
τεμαχ  πέντε ευρώ & δώδεκα λεπτά  (5,12€) 
 
ΑΤ   5.29 

 
Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A, με το κυτίο  
(ΗΛΜ8826.3.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8826.3.2 
Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A, με το κυτίο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, μικρουλικά εγκατάσταση και σύνδεση 
παραδοτέος σε λειτουργία. 
Τιμή ανά 
τεμαχ  εννέα ευρώ & είκοσι έξη λεπτά  (9,26€) 
 
ΑΤ   5.30 

 
Ρευματοδότης χωνευτός TV/SAT, με το κυτίο (Σχετ)  (ΗΛΜ8826.3.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8826.03.02 
Ρευματοδότης χωνευτός TV/SAT (πρίζα) τερματική με προστατευτικό κάλυμμα για επίγειο και δορυφορικό σήμα, με το κυτίο, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, μικρουλικά εγκατάσταση και σύνδεση παραδοτέος σε λειτουργία. 
Τιμή ανά 
τεμαχ  δέκα οκτώ ευρώ & μηδέν λεπτά  (18,00€) 
 
ΑΤ   5.31 

 
Ρευματοδότης χωνευτός δικτυου DATA RJ45 CAT, με το κυτίο (Σχετ)  
(ΗΛΜ8826.3.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8826.03.02 
Ρευματοδότης χωνευτός DATA RJ45 CAT (πρίζα) , με το κυτίο και πρίζα τηλεφώνου (διπλή), δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
μικρουλικά εγκατάσταση και σύνδεση παραδοτέος σε λειτουργία. 
Τιμή ανά 
τεμαχ  εννέα ευρώ & μηδέν λεπτά  (9,00€) 
 
ΑΤ   5.32 

 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A κομιτατέρ η αλλέ ρετούρ 
τάσεως 250 V  (ΗΛΜ8801.1.4)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8801.1.4 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A κομιτατέρ η αλλέ ρετούρ τάσεως 250 V, με το κυτίο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση,εγκατάσταση και σύνδεση. 
Τιμή ανά 
τεμαχ  πέντε ευρώ & ενενήντα επτά λεπτά  (5,97€) 
 
ΑΤ   5.33 

 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός, τάσεως 
250 V  (ΗΛΜ8801.1.1)  
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Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8801.1.1 
Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός, τάσεως 250 V, με το κυτίο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση. 
Τιμή ανά 
τεμαχ  τέσσερα ευρώ & δέκα πέντε λεπτά  (4,15€) 
 
ΑΤ   5.34 

 
Διακόπτης πιεστικού κομβίου στεγανός, χωνευτός, εντάσεως 6 A, τάσεως250 
V, με το κυτίο  (ΗΛΜ8814)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8814 
Διακόπτης πιεστικού κομβίου στεγανός, χωνευτός, εντάσεως 6 A, τάσεως250 V, με το κυτίο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση. 
Τιμή ανά 
τεμαχ  δώδεκα ευρώ & μηδέν λεπτά  (12,00€) 
 
ΑΤ   5.35 

 
Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό διατομής 5Χ10 mm2, ορατό η εντοιχισμένο 
(ΣΧΕΤΙΚΟ)  (ΗΛΜ8774.6.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8774.6.3 
Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό διατομής 5Χ10 mm2, ορατό η εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών(κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα, η αναλογία 
εσχάρας καλωδίων κλπ) επι τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση, 
διαμόρφωση και σύνδεση τωνάκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 
κανονική λειτουργία. 
Τιμή ανά m  εννέα ευρώ & ογδόντα πέντε λεπτά  (9,85€) 
 
ΑΤ   5.36 

 
Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό διατομής 5Χ4 mm2, για τοποθέτηση μέσα 
στο έδαφος  (ΗΛΜ8773.6.3)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8773.6.3 
Καλώδιο τύπου NYY πενταπολικό διατομής 5Χ4 mm2, για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες,πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ.) και μικρουλικά επι τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Τιμή ανά m  έξη ευρώ & είκοσι δύο λεπτά  (6,22€) 
 
ΑΤ   5.37 

 
Καλώδιο τύπου NYM, τριπολικό, διατομής 3*2.5, 3*1,5 mm2 (ΣΧΕΤΙΚΟ)  
(ΗΛΜ46)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  46 
Καλώδιο τύπου NYM, τριπολικό, διατομής 3*2.5mm2 (3500m) 3*1,5mm2 (1780m), ορατό η εντοιχισμένο μετά των απαιτουμένων 
διμερών στηριγμάτων και των μικρουλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως (κώς, ακροδέκτες, κλπ.) επι τόπου και τηςεργασίας 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως, μετα της φθοράς 
Τιμή ανά m  τέσσερα ευρώ & ογδόντα λεπτά  (4,80€) 
 
ΑΤ   5.38 

 
Κυτίο διακλαδώσεως χαλύβδινο η απο κράμα μετάλλου 3 εξόδων Φ 70mm διά 
σωλήνα Φ 16 mm, ορατό η εντοιχισμένο  (ΗΛΜ8735.3.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8735.3.2 
Κυτίο διακλαδώσεως χαλύβδινο η απο κράμα μετάλλου 3 εξόδων Φ 70mm διά σωλήνα Φ 16 mm, ορατό η εντοιχισμένο δηλαδή κυτίο και 
μικρουλικά(γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβι, μίνιο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί,διαστολές, συστολές, κόντρα παξιμάδια, τάπες) επι 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
Τιμή ανά 
τεμαχ  ένδεκα ευρώ & τριάντα έξη λεπτά  (11,36€) 
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ΑΤ   5.39 

 
Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ 70 mm, ορατό η εντοιχισμένο  
(ΗΛΜ8735.2.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8735.2.1 
Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ 70 mm, ορατό η εντοιχισμένο δηλαδή κυτίο και μικρουλικά (γύψος, πίσσα μονωτική, κανάβι, μίνιο, 
ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί, διαστολές, συστολές, κόντρα παξιμάδια, τάπες) επι τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
συνδέσεως. 
Τιμή ανά 
τεμαχ  τέσσερα ευρώ & δύο λεπτά  (4,02€) 
 
ΑΤ   5.40 

 
Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός η εντοιχισμένος, 
διαμέτρου13.5, 16, 21, 23 mm απο P.V.C. (ΣΧΕΤΙΚΟ)  (ΗΛΜ41)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ  41 
Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός η εντοιχισμένος, διαμέτρου13.5mm (755m),16mm (1470m) ,21(10m),23mm(1110m) απο 
P.V.C., ήτοι σωλήν ευθύς μετά των απαραιτήτων τμημάτων αποσωλήνα εύκαμπτο (σπειράλ), προστομίων και μικρουλικών συνδέσεως και 
στερεώσεως επι τόπου και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως 
Τιμή ανά m  τέσσερα ευρώ & τέσσερα λεπτά  (4,04€) 
 
ΑΤ   5.41 

 
Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) αλουμινίου (ΣΧΕΤΙΚΟ)  
(ΗΛΜ8129.1)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8129.1 

Αυτόματη δικλίδα αερισμού (μίκα, κεφαλή αερισμού) αλουμινίου,πλήρως τοποθετημένη. 

Τιμή ανά 
τεμαχ  εκατόν σαράντα ευρώ & μηδέν λεπτά  (140,00€) 
 
ΑΤ   5.42 

 
Πλαστκή κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο)  διαμέτρου Φ 100 mm 
(ΣΧΕΤΙΚΟ)  (ΗΛΜ8130)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8130 

Πλαστική  κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο)  διαμέτρου Φ 100 mm, πλήρως τοποθετημένη. 

Τιμή ανά 
τεμαχ  δέκα πέντε ευρώ & μηδέν λεπτά  (15,00€) 
 
ΑΤ   5.43 

 
Τοποθέτηση μηχανοσίφωνου Φ100  (ΗΛΜ)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ1008 
Τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα Φ100 (μηχανοσίφωνο). Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια , τοποθέτηση και κάθε υλικό που θα 
απαιτηθεί. 

Τιμή ανά τεμάχιο 

Τιμή ανά 
τεμαχ  τριάντα ευρώ & μηδέν λεπτά  (30,00€) 
 
ΑΤ   5.44 

 
Κρουνός εκροής (βρύση) κοινός ορειχάλκινος διαμ. 1/2 ins  (ΗΛΜ618.1.2)  

 
Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 618.1.2 
 Διακόπτες-βρύσες (κάνουλες) σφαιρικοί μεταλλικοί  με κόκκινο χερούλι αλουμινίου για την διακοπή ή παροχή νερού σε οικίες και 
κήπους. Να εχουν την δυνατότητα για full παροχή νερού. Θα πρέπει να ειναι βαρέως τύπου(αντέχουν σε μεγάλες πιέσεις), και να μην 
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σκουριάζουν με την πάροδο του χρόνου και να έχουν διατομή από 1/2'' έως 1' με ακροφύσιο υποδοχής λάστιχου 1/2'''. 

Τιμή ανά 
τεμαχ  επτά ευρώ & μηδέν λεπτά  (7,00€) 
 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΣΗΤΕΙΑ 8-3-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ 
Πολιτκός Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΣΗΤΕΙΑ 8-3-2019 

 
 
 
 
 

ΓΩΓΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΥ 
Αρχ/νας  Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 

ΙΩΣΗΦ ΤΗΝΙΑΚΟΣ 
Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε. 

 



 

 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

Εργο  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
  Προυπ  115.397,60 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 
  Πηγή  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 
  Χρήση  2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
(Φ.Α.Υ.) 

 
(Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 - παρ. 3, 7, 8, 9, 10, 11) 

 
 



 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 
 
1. ΕΡΓΟ – ΔΡΑΣΗ :  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ 

ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 
2. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :  ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 
 
 
3. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ :  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
         ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
4. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 
 
 
 
5. ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. :  
 
 
6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
 
 
 
7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Φ.Α.Υ. : 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜ/ΙΑ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 

 
Β. ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 



 

 

 
 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το εν λόγω έργο αφορά τις εργασίες αποκατάστασης και επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου 
ιδιοκτησία του Δήμου Σητείας επί της οδού Αρκαδίου. 
 
2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
Αυτές που αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση της μελέτης 
 
 
3. ΣΧΕΔΙΑ 
 
Για την διαμόρφωση του χώρου χρειάστηκε να γίνουν οι παρακάτω μελέτες: 
Αρχιτεκτονικά.- Τεύχη δημοπράτησης 
 
Θα προσαρτηθούν στο Φ.Α.Υ. με τη μορφή παραρτήματος τα "ως κατασκευάστηκε" σχέδια 
του έργου, μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσής του. 
 
Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Δεν υπάρχουν ζώνες ιδιαίτερου κινδύνου στο εργοτάξιο. 
Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, ευστάθεια και αντοχή των κατασκευών του 
έργου, πλην  των έργων αντιστήριξης των πρανών και των γειτονικών κτιρίων. 
Θέσεις δικτύων κεντρικών παροχών και κεντρικών διακοπτών θα σημανθούν. 
Θέσεις εξόδων κινδύνου και πυροσβεστικές φωλεές θα επισημανθούν. 
 
 
3.1 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 
1. ΄Υδρευσης  
2. Αποχέτευσης  
3. Ανίχνευσης πυρκαγιάς  
4. Πυρόσβεσης  
5. Λοιπών δικτύων  

 
 
3.2 ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 
 Για την γενική διακοπή των διαφόρων παροχών της προηγούμενης παραγράφου. 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  



 

 

 
 
 
3.3 ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ 

ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ 
 

1. 
Αμίαντος και προϊόντα αυτού 

 

2. Υαλοβάμβακας  
3. Πολυουρεθάνη  
4. Πολυστερίνη  
5. ΄Αλλα υλικά  

 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ, ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 (Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου). 
 
 
 
3.5 ΟΔΟΙ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
 
 
 
3.6 ΑΛΛΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

 
 
3.7 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

1. Δίκτυο κατάσβεσης πυρκαγιάς 
2. Δίκτυο απομάκρυνσης υδάτων 
3. Φωτισμός 
4.  
5.  
6.  
7.  



 

 

8.  
9.  

10.  
 
 
 

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού των εξωτερικών τμημάτων του έργου θα γίνουν από 
εξειδικευμένα συνεργεία με λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας βάσει των ισχυουσών 
διατάξεων. 
Η συντήρηση των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα μόνο από εξειδικευμένους τεχνίτες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 
 
 
 

α/α Εργασία Κίνδυνος Μέτρα πρόληψης 

1  i.  
  ii.  
  iii.  
  iv.  

2  i.  
  ii.  
  iii.  
  iv.  

3  i.  
  ii.  
  iii.  
  iv.  

4  i.  
  ii.  
  iii.  
  iv.  

5  i.  
  ii.  
  iii.  
  iv.  

6  i.  
  ii.  
  iii.  
  iv.  
 
 
 
Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 



 

 

5.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
 

Ημ/νία 
Συντήρησης 

Τμήμα που 
Συντηρήθηκε 

Τύπος 
συντήρησης 

Στοιχεία 
υπεύθυνου 

συντήρησης 

Υπογραφή 
Αρμοδίου 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
5.2 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
 
 

Ημ/νία 
Συντήρησης 

Τμήμα που 
συντηρήθηκε 

Τύπος 
συντήρησης 

Στοιχεία 
Υπεύθυνου 
συντήρησης 

Υπογραφή 
αρμοδίου 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 

     
     
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΣΗΤΕΙΑ 8-3-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ 
Πολιτκός Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΣΗΤΕΙΑ 8-3-2019 

 
 
 
 
 
 

ΓΩΓΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΥ 
Αρχ/νας  Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 

ΙΩΣΗΦ ΤΗΝΙΑΚΟΣ 
Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε. 

 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

Εργο  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 
ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
  Προυπ  115.397,60 Ευρώ ( με  Φ.Π.Α. 24 %) 
  Πηγή  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 
  Χρήση  2019 

 
 
 

Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 
1.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΕΡΓΟΥ 

 
Τα στοιχεια που ακολουθουν θα πρεπει να συμπληρωθουν μετα την υπογραφη της 
συμβασης και την αναληψη του εργου από συγκεκριμμενο αναδοχο. Θα πρεπει επισης να 
τροποποιειται η ταυτοτητα του εργου μετα από καθε αλλαγη των στοιχειων της κατα την 
διαρκεια εκτελεσης του εργου. 

1  ΄Εργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 

2 Κύριος  έργου Δήμος  Σητείας 
 
Τηλ.  28433 41244 

3 Διευθύνουσα Υπηρεσία  
Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

4 Προϊσταμένη Αρχή Δήμος  Σητείας 

5 Μελέτη 
Τεύχη Δημοπράτησης 

ΓΩΓΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Αλ. Παναγούλη 1 
 

6 Συντονιστές για θέματα 
ασφαλείας και υγείας κατά 
την εκπόνηση της μελέτης 
του έργου. 

ΓΩΓΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΥ 
 

7 ΄Εναρξη εργασιών  

8 Συμβατική πρόβλεψη της 
διάρκειας του έργου  

6 ΜΗΝΕΣ 

9 Είδος έργου  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ 

10 Είδος εργοταξίου   ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ 

11 Εγκριτικές αποφάσεις   

12 Ανάδοχος  



13 Επιβλέποντες   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Αλ Παναγούλη 1 
Τηλ  28433 41301 

14 Βοηθοί   επιβλέποντες  Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Αλ Παναγούλη 1 
Τηλ  28433 41301 

15 Συντονιστές για θέματα 
ασφαλείας και υγείας κατά 
την εκτέλεση του έργου 

ΓΩΓΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΥ 
 
 

16 Υπεργολάβοι -αντικείμενο  

17 Αριθμός συνεργείων   

18 Μέγιστος αριθμός 
εργαζόμενων  

 

19 Στοιχεία αναδόχου  

Στοιχεια οπως, εγκρισεις και προβλεπόμενη διαρκεια εργου περιγραφονται στην διακηρυξη 
του εργου. 



 
2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΥΣ 
 
Τα οριζομενα στο παρον τευχος (σχεδιο και φακελλος ασφαλειας και υγειας) είναι υποχρεωτικα για τον 
Ανάδοχο και αποτελουν συγκεκριμενοποιηση για τις ιδιαιτερες συνθηκες του εργου και επιπλεον 
διευρυνση ή/και προσδιορισμο των απαιτησεων που θετει η Ελληνικη Νομοθεσια. 
 
Το παρον τευχος προβλεπεται απο το Π.Δ. 305/96 και αποτελει ουσιωδες και αναποσπαστο 
μερος της Ε.Σ.Υ.  και ως εκ τουτου αποτελει συμβατικο τευχος. 
 
Η τηρηση των μετρων ασφαλειας που περιγραφονται στο παρον τευχος από μερους του Αναδοχου δεν 
μειωνει την ευθυνη του ουτε μεταθετει ευθυνες ή συνυπευθυνοτητα στην Υπηρεσια περαν των 
προβλέπομμενων στην κειμενη νομοθεσια ευθυνων του Κυριου του εργου.  
 
Το σχεδιο ασφαλειας και υγειας αναφερεται στην κατασκευη του εργου και ο φακελλος ασφαλειας και 
υγειας στις μεταγενεστερες εργασιες σε αυτο (συντηρηση, μετατροπη, καθαρισμος κλπ).  Ρητα όμως 
επισημαινεται οτι κατα την διαρκεια της κατασκευης και σε περιπτωση εργασιας μεσα ή πλησιον 
υφισταμμενων δικτυων αποχετευσης ο Αναδοχος είναι υποχρεωμενος να εφαρμοσει τα οριζομενα στον 
φακελλο ασφαλειας και υγειας του εργου με ευθυνη φροντιδα και δαπανη του ακομα και αν στις σχετικες 
διαταξεις του φακελλου οριζεται ως υπευθυνη η Υπηρεσια. Η  Υπηρεσια αναλαμβανει αυτες τις ευθυνες 
μετα την οριστικη παραλαβη του εργου ή πριν από αυτην οποτε εκτελει επεμβασεις με δικη της ευθυνη 
και για δικους της λογους στο εργο 
 
3.  ΚΕΙΜΕΝΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
Ενδεικτικος αλλα οχι περιοριστικος Πινακας Νομοθετηματων, Αποφασεων, Κοινοτικων Οδηγιων κλπ 
υπαρχει στο τελος του παροντος τευχους.  
 
4.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 
Συμφωνα με το Παραρτημα ΙΙ του Π.Δ. 305/96 το παρον εργο περιεχει από την φυση του εργασιες οι 
οποιες δυνητικα ενεχουν ειδικους κινδυνους για την ασφαλεια και υγεια των εργαζομενων. Ητοι από τον 
ενδεικτικο καταλογο του εν λογω παραρτηματος δυνατον να παρουσιαστουν οι εν λογω κινδυνοι  
 
· Εργασιες που εκθετουν τους εργαζομενους σε κινδυνους καταπλακωσης, βυθισης σε αμμο -
λασπη ή πτωσης από υψος κλπ (σημειο 1 του Παραρτηματος ΙΙ)  
· Εργασιες κοντα σε ηλεκτρικους αγωγους υψηλης και μεσης τασης (σημειο 4 του Παραρτηματος 
ΙΙ) εαν υπαρχουν τετοιοι αγωγοι κατα μηκος της χαραξης των αγωγων και για την εργασια με 
μηχανηματα (εκσκαφεις, γερανους κλπ) 
· Εργασιες σε μερη οπου υπαρχει κινδυνος πνιγμου (σημειο 5 του Παραρτηματος ΙΙ)  για 
εργασιες σε αγωγους σε συνδεση με υφισταμμενο δικτυο 
· Εργασιες με χρηση εκρηκτικων υλων δεν γινονται λογω του χαρακτηρα της περιοχης 
(κατοικημενη περιοχη) των εργων (σημειο 9 του  Παραρτηματος ΙΙ). 
 
5.  ΓΕΝΙΚΑ  
 
5.1   ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
 
Οι κινδυνοι που είναι δυνατον να εμφανιστουν κατα την εκτελεση των σχετικων εργασιων προερχονται 
από :   
 
· Κινδυνοι από χωματουργικες εργασιες για εργαζομενους 
· Κινδυνοι από θραυση ορυγματων και πιθανη παρουσια νερου 
· Κατασκευη ξυλοτυπων και ικριωματων 
· Εργασιες σε δρομους εντος κατοικημενων περιοχων - Κυκλοφορια πεζων και οχηματων 
· Λειτουργια και κυκλοφορια μηχανηματων 
· Λειτουργια ηλεκτρικων μηχανων  
· Οργανωση εργοταξιου ( φωτισμος, φορτοεκφορτωσεις και μεταφορες, ριψεις, αποθεσεις κλπ) 
· Παρουσια (νομιμη ή μη)  επισκεπτων 
· Εργασια κοντα σε δικτυα Δ.Ε.Η. ή υπογεια καλωδια   
 
Επισημαινεται οτι οι εργασιες εκτελουνται σε οδους εντος κατοικημενων περιοχων και απαιτουν 
καταληψη ολοκληρου του ευρους της οδου. Σε περιπτωση που για λογους κυκλοφοριακους δεν 
επιτραπει η καταληψη ολοκληρου του ευρους της οδου και ο αποκλεισμος της τοτε λογω της 
συνεχιζομενης κυκλοφοριας τα μετρα ασφαλειας θα πρεπει να τηρουνται ιδιαιτερως αυστηρα και 
πιθανον να ληφθουν προσθετα. 
 



 
5.2  ΓΕΝΙΚΕΣ  ΕΥΘΥΝΕΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
· Ο Ανάδοχος οφείλει,ως μοναδικος και αποκλειστικος υπευθυνος να λαμβανει καθε φορα τα 
αναλογα για καθε περιπτωση και αναγκαια σύμφωνα με τις κείμενες  διατάξεις ασφαλείας και υγιεινης 
κατά την εκτέλεση έργων μετρα ασφαλείας κατά το στάδιο της εκτέλεσης των έργων, για την ασφαλεια  
των εργαζομενων,του εργου,της κυκλοφοριας,των οδων και των εγκαταστασεων τους, των πεζων και 
των οχηματων, των υπογειων αγωγων και καλωδιων και εν γενει  για την πρόληψη  οιουδήποτε 
ατυχήματος η ζημιάς, έχοντας αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες για κάθε 
ατύχημα που  θα  συμβεί απο υπαιτιότητα δική  του ή του εργατοτεχνικού  του προσωπικού.  Η ευθυνη 
αυτη επεκτεινεται σε  ολους τους εργαζομενους  ειτε εργαζονται στον Αναδοχο ειτε στην Επιβλεψη και 
στον Κυριο του Εργου. Καλυπτει επισης καθε τριτον, στο περιβαλλον και  καθε εμπραγματη αξια. Εχει 
επισης ο Αναδοχος την υποχρεωση να λαβει καθε προσθετο μετρο για την ικανοποιηση της παραπανω 
απαιτησης ακομα και αν το μετρο αυτο δεν περιγραφεται στο παρον τευχος ουτε σαφως προσδιοριζεται 
στην κειμενη Ελληνικη Νομοθεσια. 
· Ο Αναδοχος υποχρεουται να λαμβανει τα καταλληλα μετρα  ασφαλειας, να διαθεται το 
καταλληλο εκπαιδευμενο προσωπικο, να διαθετει τον καταλληλο εξοπλισμο και να οργανωνει την 
εργασια του με τροπο ωστε να εκτελουνται με ασφαλεια οι εργασιες εντος υφισταμμενων δικτυων 
αποχετευσης .  Επισημαινεται ρητα οτι τα αναφερομενα στο σχεδιο και στον φακελλο μετρων ασφαλειας 
και υγειας αποτελουν αποκλειστικη ευθυνη και φροντιδα του Αναδοχου, θα γινονται με δαπανες του και 
είναι ενα ελαχιστο απαιτησεων για την εργασια εντος υφισταμμενων δικτυων αποχετευσης . Για την 
υλοποιηση των αναγκαιων μετρων οι δαπανες βαρυνουν αποκλειστικα τον Αναδοχο. 
·  Υποχρεούται επίσης συμφωνα με την παρ.1 του αρθρου 8 του Ν.1396/83, την Υ.Α. 130646/84 
και το Π.Δ.305/96 να εφοδιαζεται με θεωρημενο απο την Επιθεωρηση Εργασιας ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ το οποιο θα τηρειται στον χωρο του εργου. 
· Υποχρεούται τελος να τηρει σχολαστικα τα οριζομενα στο Π.Δ.305/96. δηλαδη μεταξυ των 
αλλων να ορισει συντονιστη σε θεματα ασφαλειας και υγιειας κατα την εκτελεση του εργου και να 
διαβιβαζει πριν από την εναρξη των εργασιων στην επιθεωρηση εργασιας γνωστοποιηση η οποια θα 
συντασσεται συμφωνα με το παραρτημα ΙΙΙ του αρθρου 12 του εν λογω Π.Δ.  και γενικως να 
συμμορφωνεται με τις διαταξεις αυτου.   
·  Για υπογεια τεχνικα εργα οπως αυτα οριζονται στο Π.Δ. 225/89 (βαθος εκσκαφης ανω των 
6.00 μετρων) ο αναδοχος υποχρεουται να συμμορφωνεται με τις διαταξεις αυτου. Ειδικα η συνταξη 
Μελετης Μετρων Υγιεινης και Ασφαλειας (Μ.Μ.Υ.Α) αποτελει κατα το αρθρο 26 του ανωτερω Π.Δ. 
συμβατικη του υποχρεωση. 
· Ο αναδοχος είναι υποχρεωμενος σε περιοχες "ευαισθητου πληθυσμου" οπως σχολεια, 
νοσοκομεια, γηροκομεια, εκκλησιες, γηπεδα κλπ σε συννενοηση με τις αρμοδιες διευθυνσεις /διοικητικα 
συμβουλια να εξεταζει και να λαμβανει ιδιαιτερα μετρα ασφαλειας.   
 
5.3 ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
 
· Η Επιβλεψη έχει το δικαιωμα να ζητησει εγγραφως από τον Αναδοχο να λαβει αυστηροτερα 
μετρα ασφαλειας από εκεινα που αποτελουν συμβατικη του υποχρεωση ή προβλεπονται από την 
κειμενη Ελληνικη Νομοθεσια ή εχουν ζητηθει επιπροσθετως από τις Αρμοδιες Αρχες. Ο Αναδοχος είναι 
υποχρεωμενος να λαβει χωρις καμμια καθυστερηση τα μετρα αυτα. Δεν δινεται καμμια προσθετη 
αποζημιωση για τα προσθετα αυτα μετρα εκτος εαν αποδειχθει οτι τα μετρα αυτα δεν ηταν αναγκαια.  
· Η Επιβλεψη εαν εκτιμησει οτι δεν τηρουνται τα μετρα ασφαλειας τα οποια προβλεπονται ή/και 
είναι αναγκαια έχει το δικαιωμα να ζητησει εγγραφως την ληψη ή αποκατασταση των απαραιτητων 
μετρων ασφαλειας εντος λιαν συντομου χρονικου διαστηματος ή /και να ζητησει εγγραφως την διακοπη 
των εργασιων μεχρι την ληψη ή/και αποκατασταση των απαραιτητων μετρων ασφαλειας. Στην δευτερη 
αυτη περιπτωση η αποφαση πρεπει να είναι πληρως αιτιολογημενη, η δε αιτιολογηση να κοινοποιειται 
στον Αναδοχο. 
·  Σε περιπτωση μη συμμορφωσης ή καθυστερησης συμμορφωσης του αναδοχου σε 
οποιοδηποτε σχετικη εντολη της επιβλεψης μπορει να επιβληθει ποινικη ρητρα μεχρι 587 € ανα ημερα, 
πλεον των αλλων νομιμων μετρων και διαδικασιων που μπορουν να ληφθουν. Το ποσον αυτο 
παρακρατειται από τον επομενο λογαριασμο του εργου.   
· Σε ιδιαιτερες περιπτωσεις μεγάλης επικινδυνοτητας η Επιβλεψη διατηρει το δικαιωμα να 
προβει σε καθε νομιμη ενεργεια και να λαβει (ειτε η ιδια ειτε μεσω τριτων) ή αποκαταστησει τα 
απαραιτητα μετρα ασφαλειας χωρις την μεσολαβηση του αναδοχου και να καταλογισει τις σχετικες 
δαπανες σε βαρος του. Στα πλαισια αυτα ειναι δυνατον ο Επιβλεπων να δωσει εντολη διακοπης των 
εργασιων την τρεχουσα εργασιμη ημερα ωστε να δοθει η δυνατοτητα στην Υπηρεσια να λαβει ολα τα 
προσηκοντα μετρα ειτε η ιδια ειτε δινοντας εντολη στον Αναδοχο για την εκτελεση τους.  
 
6.  ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
6.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 



· Ο αναδοχος υποχρεουται να παρεχει την απαιτουμενη εκπαιδευση και πληροφορηση στο 
προσωπικο του καθως επισης επαρκη πληροφορηση σχετικα με την φυση και τις ιδιαιτεροτητες του 
συγκεκριμμενου εργου.  Το προσωπικο θα πρεπει να είναι καταλληλα εκπαιδευμενο με επαρκη γνωση 
και εμπειρια σε σχετικες εργασιες. Επισης να εκπαιδευεται σε θεματα προληψης ατυχηματων, παροχης 
ΑΣ βοηθειων, πυροσβεσης, χρηση εξοπλισμου ασφαλειας κλπ.  
· Το προσωπικο πρεπει να αποτελειται από ενηλικες ικανους και καταλληλους από αποψη 
υγειας για την συγκεκριμένη εργασια που εκαστος αναλαμβανει. Ο επικεφαλης πρεπει να έχει τα 
καταλληλα προσοντα και εμπειρια. 
· Ο ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό τα απαιτούμενα κατά περίπτωση 
εργασίας ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία. Ενδεικτικά και 
μονον αναφέρονται: κράνη, γυαλιά προστασίας, ζώνες ασφαλείας,ποδιές, γάντια, μάσκες 
ηλεκτροσυγκολλητών, κ.λ.π. Το προσωπικο είναι υποχρεωμενο να φοραει κατα περιπτωση καταλληλα 
ενδυματα (κρανη, σκληρα παπουτσια, ωτασπιδες, προσωπιδες, γαντια κλπ)  και να φερει τον σχετικο 
ατομικο εξοπλισμο. Απαγορευονται μαντηλια λαιμου, αλυσιδες, ταυτοτητες, δακτυλιδια κλπ. 
· Απαγορευεται η καταναλωση οινοπνευματωδων ποτων στο εργοταξιο και η ασκοπη 
παραμονη, αναπαυση κλπ εργαζομενων μεσα σε αυτο. Απαγορευονται γενικως ριψοκινδυνες ή αστοχες 
ή υπερβολικες ενεργειες. 
· Ο αναδοχος οφειλει να εξασφαλιζει τις απαιτουμενες αδειες από τους αρμοδιους φορεις για την 
εκτελεση των εργασιων να φροντιζει εαν απαιτειται για την ανανεωση τους η την επεκταση τους, να 
ακολουθει πληρως τις σχετικες οδηγιες, να πληρωνει τα εξοδα των αδειων και εγκρισεων (αλλα οχι τις 
τυχον απαιτουμενες εγγυησεις) και να ακολουθει με σχολαστικη ευλαβεια τις προθεσμιες που τιθενται 
από τις εγκρισεις και αδειες αυτες. Ρητα απαγορευεται η ανευ σχετικης αδειας εκτελεση εργασιων.  Εαν 
ζητηθει από τον κυριο του εργου ή άλλη αρμοδια Υπηρεσια ο Αναδοχος είναι υποχρεωμενος να 
συνταξει και να υποβαλλει για εγκριση Μελετη Κυκλοφοριακης Ρυθμισης (Μ.Κ.Ρ). 
· Ολες οι κατασκευες, μετρα κλπ σχετικα με την υγιεινη και ασφαλεια εργαζομενων, τριτων, του 
εργου κλπ και εν γενει καθε σχετικη προσωρινη ή μη κατασκευη πρεπει να συντηρειται τακτικα με 
ευθυνη, φροντιδα και δαπανη του Αναδοχου. Επισης ο αναδοχος οφειλει να ελεγχει τακτικα και 
συστηματικα τα μετρα και μεσα ασφαλειας και οποτε και οσες φορες απαιτηθει από τον Κυριο του 
Εργου ή αλλο αρμοδιο φορεα. Επισης ο Κυριος του εργου μπορει να ζητησει σε τακτα χρονικα 
διοαστηματα Αναφορα Ασφαλειας του εργου. 
· Ο Αναδοχος είναι υποχρεωμενος να διαβρεχει τμηματα του εργου οταν απαιτειται με αφθονο 
νερο για την αποφυγη των οχλησεων από σκονες.  
· Ο Ανάδοχος όντας υπεύθυνος για την τήρηση των νόμων κλπ. υποχρεούται να ανακοινώνει 
χωρίς αμέλεια στην Υπηρεσία τυχον συμβαντα καθως και τις επισκεψεις αρμοδιων αρχων στο εργο 
περιγραφοντας λεπτομερειακα τις διαταγές και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με 
υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου,ασφαλείας κλπ. που κατα τη διάρκεια εκτέλεσης  του έργου, 
απευθύνονται η  κοινοποιούνται σ'αυτόν.       
· Για εργασίες που απαιτούν  ειδικά  μέτρα ασφαλείας ο ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα 
ενδεδειγμένα πρόσθετα και ειδικά μέτρα ασφαλείας και να εφαρμόζει αυστηρά  τους κανονισμούς που 
ισχύουν για την πρόληψη  ατυχημάτων.  Επισης για ειδικες τετοιες εργασιες θα γινεται εφοσον απαιτειται 
ειδικη μελετη από εμπειρο Μηχανικο.  
· Ολες οι κατασκευασιμες εγκαταστασεις και τα τμηματα τους πρεπει να είναι με τετοιο τροπο 
διαστασιολογημενες, τοποθετημενες, στηριγμενες, αγκυρωμενες και κατασκευασμενες από καταλληλα 
υλικα ωστε να μπορουν να παραλαβουν και να μεταφερουν τα διαφορα φορτια που αναπτυσσονται σε 
ολες τις φασεις χρησιμοιποιησης τους. Μεταβολη των παραμετρων σχεδιασμου οδηγει σε ελεγχο και 
ενισχυση ή αντικατσταση τους. Δεν επιτρεπεται η υπερφορτιση τους.  
· Ολες οι κατασκευασιμες εγκαταστασεις και τα τμηματα τους οι οποιες μονον μετα από 
σκληρυνση ή συνδεση με αλλα τμηματα ή με μετεπειτα προσθετες κατασκευαστικες παρεμβασεις 
αποκτουν την πληρη φερουσα ικανοτητα τους επιτρεπεται να φορτιζονται μονον κατ άντιστοιχια με την 
εκαστοτε φερουσα ικανοτητα τους.  
· Ολες οι κατασκευες πρεπει να ελεγχονται για την ευσταθεια και την φερουσα ικανοτητα τους.  
Μετα από διακοπη εργασιων για ικανο χρονικό διστημα ή αλλαγες ή εξαντληση χρονου ζωης ή 
υπερβολικη χρησιμοποιηση ή εκτακτα γεγονοτα πρεπει να ελεγχονται εκ νεου 
· Δεν επιτρεπεται γενικα η εκτελεση ταυτοχρονως εργασιων σε διαφορετικα επιπεδα  στην ιδια 
θεση εκτος εαν εχουν ληφθει σοβαρα μετρα ασφαλειας για την προστασια των εργαζομενων στο 
χαμηλοτερο επιπεδο από πτωσεις αντικειμενων κλπ.  
· Εκτός των αλλων ο ανάδοχος υποχρεούται στην τοποθέτηση εμποδίων εγκεκριμένου απο την 
Υπηρεσία τύπου που θα τοποθετούνται σε εμφανή σημεία του έργου (αρχή, τέλος και σε ενδιάμεσα 
σημεία αναλόγως του μήκους του εκτελουμένου έργου) και πάντως σε αριθμό όχι ολιγότερο των δυο 
ανα πενήντα μέτρα.  Ο κύριος του έργου επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιήσει τον τύπο του 
εμποδίου και την τροποποίηση αυτή να την γνωστοποιήσει κατά την εγκατάσταση του αναδόχου στα 
έργα μετά την υπογραφή σχετικής εργολαβικής συμβάσεως.       
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· Ο ανάδοχος υποχρεούται γενικως να μεριμνήσει για τον εφοδιασμό των θέσεων εργασίας με 
πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας εφόσον απαιτουνται απο το Νομο, να 
εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες 
ή φωτεινά σήματα επισήμανσης καί απαγόρευσης επικίνδυνων θέσεων καθώς και προειδοποιητικές και 
συμβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους κινούμενους στο εργοτάξιο .  
· Να ανεγερθουν ολες οι τυχόν απαιτούμενες προσωρινές εγκαταστάσεις για την εκτέλεση  των 
έργων της εργολαβίας σε θέσεις επιτρεπόμενες απο την Αστυνομία, την Υπηρεσία επίβλεψης και τις 
άλλες αρμόδιες αρχές, με  ευθύνη του αναδόχου ο οποίος και θα τις συντηρεί σε καλή κατάσταση 
υποχρεούμενος συγχρόνως στην εν καιρώ καθαίρεση και αποκόμιση των προιόντων τους.       
· Σε επικινδυνες θεσεις περαν των αλλων μετρων ασφαλειας θα πρεπει οι εργαζομενοι να είναι 
δεμενοι από σταθερο σημειο με ζωνη ασφαλειας. 
· Θα πρεπει καθημερινα και ιδιαιτερα σε επικινδυνες θεσεις ή φασεις της εργασιας να γινεται 
επιθεωρηση για την τηρηση των μετρων ασφαλειας και την πιθανοτητα αναγκης επεκτασης και 
βελτιωσης ή αναθεωρησης τους. · Η μεταφορα, αποθεση και τοποθετηση παντος ειδους ετοιμων 
τεμαχιων (π.χ. σωληνες, φρεατια κλπ) πρεπει να γινεται με τετοιον τροπο ωστε να αποφευγονται ζημιες 
οι οποιες μπορουν να μειωσουν την ευσταθεια ή την φερουσα ικανοτητα τους και να οδηγησουν σε 
ατυχηματα. Επισης πρεπει να ελεγχονται για την διαπιστωση ορατων ζημιων, παραμορφωσεων και 
ρωγμων. 
· Το ανοιγμα των καλυμματων των φρεατιων και εσχαρων θα γινεται με την χρηση των ειδικων 
εργαλειων. Καλυμματα τα οποια εχουν σφηνωθει λογω παγετου δεν επιτρεπεται να αφαιρουνται με την 
βοηθεια φωτιας (λογω κινδυνου εκρηξης) ή αλλα μεσα.   
· Οι πινακίδες σήμανσης τοποθετούνται σε ύψος 1,90μ. - 2,00 μ. 
 
6.2.   ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
 
· Ο Αναδοχος υποχρεούται πριν την εναρξη των εργασιων να απευθυνεται σε ολες τις αρμοδιες 
Υπηρεσιες για τον ακριβη εντοπισμο των υπογειων αγωγων και καλωδιων και αλλων κατασκευων ή 
εγκαταστασεων, να λαμβανει την εγκριση τους και να συμμορφωνεται με τις υποδειξεις τους. 
· Ο Αναδοχος πριν την εναρξη των εργασιων (ή αυτοτελους φασεως αυτων ή/και οποτεδηποτε 
απαιτειται) και για την συνεπαγομενη ρυθμιση της κυκλοφοριας πρεπει να λαβει τις  σχετικες εγκρισεις 
(Επιτροπη Πολεοδομικου Σχεδιασμου και Κυκλοφοριακης Ρυθμισης, Τροχαια, ΚΤΕΛ κλπ)  
· Ο Αναδοχος, εάν απαιτειται εκ του χαρακτηρισμου της οδου, πριν την εναρξη των εργασιων θα 
πρεπει να λαμβανει σχετικη εγκριση από την αρμοδια Δ.Ε.Κ.Ε.   
· Ταυτοχρονα ο Αναδοχος (πριν την εναρξη οποιασδηποτε εργασιας) θα πρεπει να βεβαιωθει με 
καθε τροπο οτι στον προβλεπομμενο χωρο εργασιας δεν υπαρχει οποιαδηποτε κατασκευη από την 
οποιαν δυνατον να υπαρξει κινδυνος για τους εργαζομενους και να εκτιμηθει εαν απαιτειται επισκευη, 
στηριξη ή καθαιρεση τους και να λαμβανονται οι αντιστοιχες εγκρισεις.  
· Τυχον απαιτησεις ασφαλειας και υγειας που θετουν οι Υπηρεσιες αυτες είναι υποχρεωτικες για 
τον Αναδοχο και θα εκτελεστουν αδαπανως (εκτος εαν περιλαμβανονταιι στο Τιμολογιο).  
 
6.3  ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ 
 
·  Ο Αναδοχος μετα την ληψη των σχετικων στοιχειων και εφοσον κριθει από την Υπηρεσια οτι 
απαιτειται θα πραγματοποιησει δοκιμαστικες τομες για την συμπληρωση των στοιχειων ή την 
επιβεβαιωση τους. Για την πραγματοποιση τους και την συνεπαγομενη ρυθμιση της κυκλοφοριας 
πρεπει να ληφθουν οι σχετικες εγκρισεις.  
· Οι δοκιμαστικες αυτες τομες θα εκτελουνται με την δεουσα προσοχη.  
· Τουλαχιστον πεντε (5) ημερες πριν την εναρξη των δοκιμαστικων τομων θα τοποθετηθει στους 
κομβους σημανση αναγγελιας η οποια αποσυρεται με την εναρξη των εργασιων Οι πινακιδες αυτες θα 
είναι του παρακατω τυπου.    
 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ  
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ΛΗΞΗ      . ../.../... 

 
 



· Με την περαιωση της εργασιας των δοκιμαστικων τομων και μεχρι την εναρξη των εργασιων 
στην συγκεκριμένη θεση (εφοσον δεν υπαρξει πληρης αποκατασταση του οδοστρωματος) θα  
τοποθετηθει στους κομβους σημανση η οποια αποσυρεται με την εναρξη των εργασιων Οι πινακιδες 
αυτες θα είναι του  παρακατω τυπου.  Σε περιπτωση σχετικης εντολης από την Υπηρεσια προς τον 
Αναδοχο για συντηρηση του ορυγματος ο Αναδοχος είναι υποχρεωμενος να προβει στις απαραιτητες 
εργασιες το αργοτερο εντος 24 ωρων. Σε ειδικες περιπτωσεις μεγάλης επικινδυνοτητας είναι δυνατον να 
ζητηθει η αμεση εκτελεση των σχετικων εργασιων και ο Αναδοχος είναι υποχρεωμενος να  προβει στις 
εργασιες αυτες αμεσα.  
  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΤΟΜΕΣ 
 

 
· Ο Αναδοχος από την εκτελεση των δοκιμαστικων τομων και μεχρι την πληρη αποκατασταση 
της οδου εχει την υποχρεωση καθημερινου ελεγχου των ορυγματων και των επιχωσεων και συντηρησης 
τους για την αποφυγη ατυχηματων.  
 
6.4. ΕΝΑΡΞΗ ΚΥΡΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
· Ο Αναδοχος τουλαχιστον πεντε (5) ημερες πριν την εκτελεση των εργασιων κατασκευης των 
αγωγων οφειλει να εγκαταστησει σημανση αναγγελιας κυκλοφοριακων ρυθμισεων οι οποιες 
αποσυρονται με το περας  των εργασιων Οι πινακιδες αυτες θα είναι των παρακατω τυπων.    
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· Στο Εργοταξιο θα υπαρχουν  μονιμα στις απαραιτητες θεσεις πινακιδες του παρακατω τυπου:  
 

 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΕ ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 
 

 
6.5.   ΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 
 
· Ολοι οι εργαζομενοι θα φορουν κρανος, ανακλαστικο γιλεκο (η ενδυματα ζωηρου χρωματος 
κιτρινου ή ζωηρου πορτοκαλι ή αλλα ανακλαστικα εξαρτηματα), γαντια και υποδηματα ασφαλειας. 
Επισης ωτασπιδες για την αντιμετωπιση  του θορυβου και μασκες για την αντιμετωπιση της σκονης. 
· Η κινηση των μηχανηματων θα γινεται σε οριοθετημενη με κωνους λωριδα. Οι κωνοι θα 
απεχουν το πολύ 1,50 μετρα ο ενας από τον αλλον και θα τοποθετειται η προβλεπομενη από τον Νομο 
σημανση. Σημανση θα τοποθετειται και στους καθετους δρομους εαν απαιτειται. 
· Για να αποδοθει το τμημα στην κυκλοφορια πριν την εκσκαφη θα προηγειται καθαρισμος και 
πλυσιμο του.  
 
6.6.    ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
 
Α.  ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ 
 
· Ολοι οι εργαζομενοι (εκτος οδηγων και χειριστων) θα φορουν κρανος, ανακλαστικο γιλεκο ( η 
ενδυματα ζωηρου χρωματος κιτρινου ή ζωηρου πορτοκαλι ή αλλα ανακλαστικα εξαρτηματα) γαντια και 
υποδηματα ασφαλειας. Επισης εαν απαιτειται ωτασπιδες για την αντιμετωπιση  του θορυβου και μασκες 
για την αντιμετωπιση της σκονης. 



· Κατά την διάρκεια των εκσκαφών θα δίδεται μέριμνα ώστε το κατάστρωμα της οδού να 
παραμένει τελείως καθαρό από υλικά εκσκαφής. 
· Τα ορυγματα θα πρεπει να διαθετουν επαρκες πλατος.  Τα πλατη των ορυγματων που 
οριζονται στην παρουσα μελετη είναι επαρκη για την καθε διαμετρο αγωγου που προβλεπεται να 
τοποθετηθει. Σε ειδικες περιπτωσεις σε συννενοηση Αναδοχου και Υπηρεσιας δυνατον να καθοριζονται 
διαφορετικα πλατη εκσκαφων. 
· Επισφαλη τμηματα των πρανων πρεπει να κατακρημνιζονται (ή να υποστηλωνονται, 
επενδυονται κλπ) προσεκτικα από εμπειρο προσωπικο και με τον καταλληλο εξοπλισμο (δυο 
τουλαχιστον) για να αποφευχθουν ατυχηματα από ξαφνικη τους πτωση.  Ειδικα πρεπει να ελεγχεται η 
αναπτυξη τετοιων καταστασεων μετα από ισχυρες βροχοπτωσεις,  καταπτωσεις πρανων  κλπ  
· Ιδιαιτερη προσοχη πρεπει να δοθει στην παρουσια πλησιον του ορυγματος ξανασκαμμενων ή 
εν γενει χαλαρων εδαφων λογω του μεγαλου κινδυνου καταπτωσεων στα εδαφη αυτα. 
 
Β. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ  
 
· Η αντιστηριξη είναι υποχρεωτικη για βαθος εκσκαφης ανω των 2,00 μετρων ή ανεξαρτητως 
βαθους οταν επιβαλλεται από την φυση του εδαφους  
· Η αντιστηριξη γινεται ταυτοχρονως με την εκσκαφη η οποια προηγειται ελαχιστα και μονον 
οσον επιβαλλεται για την εκτελεση των εργασιων. Θα είναι συνεχης και δεν θα περιλαμβανει τμηματα 
χωρις συνοχη ή χαλαρα.  
· Απαιτησεις για την αντιστηριξη περιγραφονται αναλυτικα στην Τεχνικη Εκθεση, στις Τεχνικες 
Προδιαγραφες και στα σχεδια της μελετης. Γενικα πρεπει να λαμβανονται υποψη ολοι οι παραγοντες 
που επηρρεαζουν την ευσταθεια του ορυγματος 
· Η αντιστηριξη θα προεξεχει από το εδαφος τουλαχιστον 15 εκ ωστε να εμποδιζεται η πτωση 
λιθων και χωματων μεσα στο ορυγμα. 
· Οι εργαζομενοι κατα την κατασκευη της αντιστηριξης πρεπει να εργαζονται από την 
προστατευμενη περιοχη προς την απροστατευτη. Η εργασια πρεπει να γινεται γρηγορα ωστε να 
ελαχιστοποιειται ο κινδυνος αλλα και με σχολαστικη προσοχη και κατω από τις οδηγιες του υπευθυνου 
μηχανικου του Αναδοχου. 
· Η  συγκεντρωση προιοντων εκσκαφης, υλικων, εργαλειων , μηχανηματων κλπ πρεπει να 
γινεται εκτος του πρισματος ολισθησης του πρανους ωστε να αποφευχθει η φορτιση της αντιστηριξης 
και η αστοχια της. 
· Η αντιστηριξη μπορει να μετατραπει καθ' οιονδηποτε τροπο μονον μετα από σχετικη 
αναθεωρηση της μελετης και εγκριση αυτης.  
· Η απομακρυνση της αντιστηριξης γινεται σταδιακα με την προοδο της επανεπιχωσης του 
ορυγματος. Σε ειδικες περιπτωσεις είναι δυνατον να παραμεινει για λογους ασφαλειας και μετα την 
ολοκληρωση των εργασιων.  
 
Γ.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ 
 
· Οποιαδήποτε ποσότητα νερού (ή και λυματων από το υφισταμμενο δικτυο) πρέπει να 
απομακρύνεται αμεσως με άντληση και διοχέτευση απ’ευθείας στο σύστημα ομβρίων(υπογεια νερα) ή 
σε καταλληλο αποδεκτη (λυματα). 
· Ιδιαιτερη σημασια πρεπει να δοθει ωστε η αντληση να μην προκαλεσει προβληματα στις 
γειτονικες κατασκευες λογω πτωσης του υδροφορου οριζοντα.  
 
Δ. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ -  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
Ο  Αναδοχος οφειλει να μεριμνήσει για  την πλήρη  και σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις 
καταλληλη σταθερη και ανθεκτικη περιφραξη του εργοταξιου και των ορυγματων και για την φωτεινη 
σηματοδοτηση, την σημανση, τις οριζοντιες διαγραμμισεις, τις καλωδιωσεις και την σχετικη υποδομη 
σηματοδοτησης και ηλεκτροφωτισμου.  
 
 Τα ανωτερω θα καλυπτουν τις απαιτησεις ασφαλειας τοσο για τις ημέρες οσο και για τις νύκτες των 
χώρων των εργοταξίων του για την ασφαλη καθοδήγηση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων. Για 
λόγους κυκλοφορίας και ασφαλείας η κατασκευή του έργου θα αρχίζει και θα  ολοκληρώνεται κατά  
διαδοχικά τμήματα που το μήκος καθενός θα ισούται με την απόσταση  μεταξύ δυο διαδοχικών 
φρεατίων  εκτός αν  άλλως κρίνει η  Υπηρεσία.  
 
· Η τάφρος περιφράσεται εκτός του μετώπου προόδου της εκσκαφής και πλησίον αυτού. 
Συγκεκριμένα τοποθετείται πλέγμα, ανακλαστικής ικανότητας, ελάχιστου πλάτους (ύψους) 0,80 m, το 
οποίο στηρίζεται ικανοποιητικά (π.χ. τοποθέτηση επί άγκιστρον, πρόσδεση) σε κάθετα στοιχεία τα οποία 
απέχουν μέγιστη απόσταση μεταξύ τους: 
 

α. 3,5 m για δρόμους ταχείας κυκλοφορίας (ταχύτητα μεγαλύτερη των 60 km) ή ανοιχτούς χώρους (μεγάλες 
ταχύτητες ανέμου) και  



β. 5,0 m για δρόμους σε κλειστούς χώρους 

 
· Η απόσταση μεταξύ μετώπου εκσκαφής και περίφραξης δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη 
από 20 m και σημαίνεται με κώνους οι οποίοι τοποθετούνται κατά μήκος της εκσκαφής σε μέγιστη 
απόσταση μεταξύ τους 1,2 m ή με φράγματα ελαχίστου πλάτους 0,60 m τοποθετούμενα με την έννοια 
του πλάτους των κατά μήκος της εκσκαφής έτσι ώστε η μεταξύ τους απόσταση να μην είναι μεγαλύτερη 
του 1,5 m.  
· Με την ολοκλήρωση της εκσκαφής κάθε ημέρα ή την διακοπή για διάστημα εξαρτώμενο από τις 
κυκλοφοριακές συνθήκες και πάντως όχι μεγαλύτερη των 2 ωρών επιβάλλεται η δια πλέγματος πλήρης 
περίφραξη της τάφρου.  
· Περιμετρικά εκσκαφών βάθους μεγαλύτερων των 2,25 μ. θα τοποθετείται σταθερή περίφραξη 
τύπου πλέγματος ή στηθαίου με μεσοσανίδια σε ύψος 1,00 μ. και 0,60 μ. αντίστοιχα (πλέον του 
πλέγματος περίφραξης του εργοταξίου, εκτός αν αυτό εφάπτεται της τάφρου). 
· Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η χρήση κορδέλας οδοποιίας ή συναφούς μέσου σήμανσης. 
· Αν οι συνθήκες το επιτρέπουν είναι σκόπιμο η περίφραξη να καλύπτει την τάφρο και τον 
διάδρομο κίνησης εργαζομένων ή και μηχανημάτων. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να 
δημιουργείται και άλλη λωριδα μειωμενου πλατους με προοδευτικά μειωμένου πλάτους λωρίδα να 
προηγείται αυτής, μέσα στην οποία θα πραγματοείται η κίνηση μηχανημάτων και εργαζομένων. Οι 
πινακίδες σήμανσης τοποθετούνται στο πλησιέστερο όριο προς την κυκλοφορία. Η οριοθέτηση στην 
δεύτερη περίπτωση μπορεί να γίνει με κώνους οι οποίοι τοποθετούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρουσα. 
 
Ε.     ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ 
 
·  Ο αναδοχος οφειλει να εξασφαλιζει την κυκλοφορια των περιοικων και την ανετη και ασφαλη 
προσβαση στις κατοικιες και τα καταστηματα τοποθετωντας και την απαιτουμενη σημανση.  Εαν 
κατασκευασθουν διαβασεις θα σημαινονται και  θα φωτιζονται και θα είναι σύμφωνες με τον πίνακα 3. 
· Δίπλα στις διαβάσεις θα τοποθετείται η πινακίδα Π-21 (Ν. 2094/92) σε ύψος 1,90 - 2,00 m και 
από τις δύο πλευρές κίνησης των πεζών και επιπροσθέτως από την πλευρά της κυκλοφορίας των 
οχημάτων. 
· Επίσης 20 m πριν την διάβαση το όριο ταχύτητας θα οριοθετείται στα 20 km/h εκτός αν 
λειτουργεί φωτεινή σήμανση. 
· Στις διαβάσεις αποφεύγονται τα σκαλοπάτια. Αν αυτό είναι αδύνατο τότε το ρίχτυ είναι το πολύ  
16,5 εκ. και το πάτημα κατ’ελάχιστο 27,5 εκ. 
· Πλευρικά οι διαβάσεις προστατεύονται με στοιχεία τα οποία τρέχουν σε ύψος 0,60 μ. και 1,00 
μ. (χειρολησθήρας).  Το πλάτος της διάβασης είναι κατ’ελάχιστον 0,60 μ. σε περιοχής μικρής 
συνάθροισης κοινού, 0,75 μ. σε μεσαίας και 1,00 μ. σε μεγάλης (π.χ σχολεία, γήπεδα). 
· Οι διαβάσεις κατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν μήκος επί του οδοστρώματος, πριν 
την έξοδο από την περίφραξη ίσο με 1,5 πάτημα. Οι διαβάσεις πεζών σημαίνονται με την πινακίδα Π-21 
(Ν. 2094/92) και από τις δύο πλευρές της διάβασης. Οι πινακίδες αυτές φωτίζονται κατά την διάρκεια 
της νύχτας. Οι αποστάσεις μεταξύ δύο διαβάσεων καθορίζονται με βάση την περιοχή και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της. Μέγιστες αποστάσεις δίνει ο πίνακας 3. 
· Γεφυρώσεις των τάφρων πρέπει  να εξασφαλίζουν την μικρότερη δυνατή όχληση της 
κυκλοφορίας και τροφοδοσίας των περιοχών. 
· Η γεφύρωση πραγματοποιείται με μεταλλικά ελάσματα ελάχιστων απαιτήσεων πάχους 
σύμφωνα με τον πίνακα 4. 
· Τα ελάσματα τοποθετούνται μετά από αντιστήριξη των τοιχωμάτων της εκσκαφής σε μήκος 
υπερβάλον της διάβασης κατά 60 cm εκατέρωθεν. Οι διαστάσεις των ελασμάτων πρέπει να 
εξασφαλίζουν στήριξη κατά 60 cm τουλάχιστον εκατέρωθεν της τάφρου άνεση κίνησης των αυτοκινήτων 
(ελάχιστη απόσταση των τροχών από τα άκρα του ελάσματος 30 cm), ομαλή προσπέλαση (χρήση ή 
δημιουργίαράμπας) και το αμετάθετό τους. Καθόλο το μήκος της διάβασης και σε επαφή με αυτή 
τοποθετείται πλέγμα ή στερεα προσαρμοσμένα προστατευτικά κιγκλιδώματα με δύο οριζόντια στοιχεία 
σε ύψος 0,60 μ. και 1,00 μ. Το πλάτος των ελασμάτων πρέπει να είναι 1,20 μ. 
 
ΣΤ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
· Ρητά καθορίζεται ότι ο Αναδοχος ειναι αποκλειστικα υπευθυνος για την τηρηση των σχετικων 
διαταξεων οσον αφορα στην λειτουργια και  κυκλοφορια των μεταφορικων του μεσων και μηχανηματων.  
· Η κινηση μηχανηματων και εργαζομενων πρεπει να γινεται εντος οριοθετημενης από κωνους 
λωριδας. 
· Εαν τα μηχανηματα παραμενουν στο εργοταξιο μετα το περας των εργασιων καλυπτονται από 
την περιφραξη κλειδωνονται και ασφαλιζονται. 
· Θα πρεπει να τηρειται ελαχιστη αποσταση ασφαλειας από τα χειλη του ορυγματος  ιση με: s 
=2*P + 0,02*h οπου Ρ το ανα αξονα φορτιο σε τοννους και h το βαθος εκσκαφης σε μετρα με ελαχιστη 
τιμη του s ta 80 εκ.  



· Δεν επιτρεπεται κινηση ή εργασια εργαζομενων πλησιον των μηχανηματων κατα την διαρκεια 
που αυτα εργαζονται ή κυκλοφορουν εκτος εαν έχει εχουν ληφθει προσθετα μετρα και δεν κινδυνευουν. 
·  Οι διαδρομοι κυκλοφοριας οχηματων και μηχανηματων εαν απαιτουνται θα εχουν επαρκες 
πλατος ωστε να εξασφαλιζεται εκατερωθεν του οχηματος ελευθερος χωρος τουλαχιστον 60 εκ 
 
Ζ.  ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
· Σε ότι αφορά την σήμανση πριν και μετά το εργοτάξιο αυτή εφαρμόζεται σύμφωνα με τις 
ΥΑΒΜ5/30058/83 και ΥΑ ΒΜ5/30428/80 εγκυκλιους για εντός ή εκτός κατοικημένων περιοχών 
αντίστοιχα. 
· Οι πινακίδες σήμανσης οδών επαναλαμβάνονται κατά μήκος  της προοδευτικά μειωμένου 
πλάτους λωρίδας και της λωρίδας μειωμένου πλάτους όταν το μήκος των είναι μεγαλύτερο από 50 και 
80 m αντίστοιχα. Οι πινακίδες οι οποίες επαναλαμβάνονται είναι αυτές που ορίζονται στον Ν. 2094/92, 
ανάλογα των κυκλοφοριακών συνθηκών. Η ελάχιστη απάιτηση την οποία θέτει η παρούσα 
προδιαγραφή δίνεται στον πίνακα 2. 
· Εκσκαφές επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν σε απόσταση ασφαλειας (εκτος εαν δεν γινεται 
διαφορετικα η απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές οποτε πρεπει να ληφθουν ιδιιατερα προσθετα μετρα) 
από οδούς ταχείας ή βαριάς κυκλοφορίας με παράλληλη  υποστήριξη του μετώπου των εκσκαφών προς 
τις οδούς αυτές.   
· Σημανση θα τοποθετειται και στους καθετους δρομους εαν απαιτειται.  Απαγορευται η χρηση 
κορδελας οδοποιιας ή αλλου συναφους μεσου σημανσης.  Ολα τα σηματα πρεπει να είναι συμφωνα με 
την σχετικη εγκυκλιο και την εν γενει νομοθεσια, προτυπα κλπ. 
· Τα ανωτερω θα καλυπτουν τις απαιτησεις ασφαλειας τοσο για τις ημέρας οσο και για τις  
νύκτες (βλεπε ιδιαιτερη παραγραφο) των χώρων των εργοταξίων του για την ασφαλη καθοδήγηση της 
κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων. 
 
6.7.  ΚΑΤΑΒΙΒΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
· Εφοσον απαιτειται παρουσια εργαζομενων κοντα στον εξοπλισμο κατα την καταβιβαση για την 
υποβοηθηση του καταβιβασμου υλικων οι εργαζομενοι θα διαθετουν ατομικα μεσα προστασιας και θα 
εργαζονται προσεκτικα και μεσα στο αντιστηριγμενο τμημα της εκσκαφης.  
 
6.8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 
 
· Οι σωληνες θα τοποθετουνται στην ακριβη τους θεση με την χρηση του καταλληλου 
εξοπλισμου και εργαλειων ανθεκτικων για το συγκεκριμμενο βαρος. 
· Οι εργαζομενοι θα διαθετουν ατομικα μεσα προστασιας και θα εργαζονται προσεκτικα και μεσα 
στο αντιστηριγμενο τμημα της εκσκαφης.  
· Οι εργαζομενοι εαν απαιτειται πρεπει να είναι δεμενοι με ανθεκτικη ζωνη.  
 
6.9  ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 
 
· Κατα την ωρα εργασιας των μηχανηματων για την επανεπιχωση του ορυγματος κανενας 
εργαζομενος δεν θα εργαζεται εντος αυτου. Κατα την ωρα της συμπυκνωσης της επανεπιχωσης κατα 
στρωσεις δεν θα εργαζονται παραλληλα τα μηχανηματα. 
· Οι αντιστηριξεις θα ανασυρονται βαθμιδωτα αναλογα με την προοδο της επανεπιχωσης 
 
6.10  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
· Οι εργαζόμενοι φορούν κράνος, ανακλαστικό γιλέκο και υποδήματα ασφαλείας. 
 
· Το εργατάξιο οριοθετείται ως εξής: 
 

α. Αν πρόκειται για μεσαία λωρίδα τότε χρησιμοποιούνται κώνοι οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους μέγιστη 
απόσταση 3.5 m. 

β. Αν πρόκειται για ακρινή λωρίδα, τότε από την πλευρά της κίνησης η οριοθέτηση γίνεται με κώνους όπως 
στην περίπτωση (α)  ενώ από την πλευρά του πεζοδρομίου ή της νησίδας αν χρησιμοποιείται από πεζούς, 
με πλέγμα  
Σε κάθε περίπτωση (α ή β) από την πλευρά της κυκλοφορίας ισχύουν τα σχετικά με την επανάληψη των 
πινακίδων σήμανσης οριζόμενα.  

 
6.11 ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 
Δεν απαιτουνται ιδιαιτερα μετρα ασφαλειας. Πρεπει να τηρουνται ολοι οι γενικοι κανονες ασφαλειας 
 



6.12  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 
· Μετά το πέρας των εργασιών και πριν αποδοθεί ένα τμήμα της οδού και πάλι στην κοινή 
χρήση, το τμήμα θα καθαρίζεται και πλένεται αν χρειάζεται, θα απομακρυνεται πλήρως η προσωρινή 
σήμανση και θα αποκαθίσταται η μόνιμη (την οποία ο Εργολάβος προσωρινά είχε καλύψει). 
· Οι σχετικες προσωρινες κατασκευες μετα την αποπερατωση του εργου ή τμηματος αυτου θα 
καθαιρουνται και εν γενει θα αποκαθισταται πληρως το οδοστρωμα και ολο το φυσικο ή/και δομημενο 
περιβαλλον στην προτερα του κατασταση.   
 
 
7.  ΕΙΔΙΚΟΙ  ΚΑΝΟΝΕΣ 
 
Οι κανονες αυτοι ισχυουν συμπληρωματικα προς αυτους που αναπτυσσονται παραπανω και οι οποιοι 
και αυτοι σκοπο εχουν να αντιμετωπιζουν κινδυνους που περιγραφονται εδω αναλυτικα. 
 
7.1  ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
 
· Κατά την εκτέλεση νυκτερινής εργασίας ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο 
φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου .  Ο φωτισμος και τα φωτιστικα σωματα 
πρεπει να είναι ετσι διευθετημενα ετσι ωστε να εξασφαλιζεται φωτισμος τουλαχιστον 300 LUX 
ομοιομορφα κατανεμημενοςπου δεν θα προκαλει θαμβωση και γενικα θα δημιουργει συνθηκες 
ασφαλους εργασιας και κυκλοφοριας. Επιβαλλεται να υπαρχει και εφεδρικος φωτισμος ασφαλειας 
καθως επισης και ατομικοι φανοι καταλληλου τυπου για ολους τους εργαζομενους.  
· Απαιτήσεις φωτεινης σημανσης κατά την νύκτα ή ωρες μειωμένης ορατότητας: Κατά μήκος της 
περίφραξης του εργοταξίου και από την πλευρά της κυκλοφορίας τοποθετείται φανός σε ύψος 1,20-1,35 
μ. χρώματος κόκκινου στα δεξιά της επερχόμενης κυκλοφορίας και άσπρο στα αριστερά της αντίθετης 
κατεύθυνσης. Οι μέγιστες αποστάσεις μεταξύ των φανών δίνονται στον πίνακα 5. 
 
7.2. ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
Απαγορευεται η εκτελεση εργασιων με δυσμενεις καιρικες συνθηκες. Επιτρεπεταιι με εμπειρο 
προσωπικο, καταλληλο εξοπλισμο και ληψη των απαραιτητων μετρων ασφαλειας για εργασιες 
επεμβασεων που εχουν σκοπο να αποτρεψουν ιδιαιτερα σημαντικους κινδυνους (π.χ πλημμυρες).   
 
7.3.  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει για την προληψη και αντιμετώπιση πυρκαϊών στις εγκαταστάσεις 
γενικά του εργοταξίου και γενικοτερα και υποχρεούται να φροντίζει: 
  
· Για τον περιοδικό καθαρισμό του χώρου του εργοταξίου από επικίνδυνα και αναφλέξιμα υλικά 
καί την κατάλληλη διάθεσή τους . 
· Για την χρηση καταλληλου εξοπλισμου  
· Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού πυρόσβεσης. 
· Να μην πραγματοποιεί εργασίες συγκολλήσεων ή και άλλων ανοικτής πυράς κοντά  σε χώρους 
αποθήκευσης καυσίμων  ή άλλων εύφλεκτων  υλών του εργοταξίου  και των γειτονικών ιδιοκτησιών που 
ανήκουν σε άλλους (εργοστάσια, δεξαμενές υγρών καυσίμων κ.λ.π.) και πριν εξασφαλισει οτι δεν 
υπαρχουν στον αγωγο, ορυγμα, φρεατιο ευφλεκτα αερια. 
·  Να απαγορευεται η χρηση γυμνης φλογας στην εργασια. 
· Να εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό του στην  χρήση πυροσβεστήρων. 
· Οι γεννήτριες ρεύματος δεν πρέπει να  υπερφορτώνονται. 
· Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς για  ζέσταμα. 
· Απαγορεύεται η ελεύθερη καύση άχρηστων υλικών, υλικών συσκευασίας κλπ. 
 
Ο Αναδοχος οφείλει να εφοδιάσει: 
 

α. Ολα τα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατικά αυτοκίνητα με πυροσβεστήρα τύπου ξηράς κόνεως 6 kg για 
μηχανήματα και φορτηγά και 2,5 kgr για επιβατικά αυτοκίνητα.  

β. Τα γραφεία με 2 πυροσβεστήρες τύπου ξηράς κόνεως 6 kgr 

γ. Τις εργοταξιακές θέςεις όπου γίνεται χρήση ηλεκτρισμού με 2 πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 kgr. Σε 
καμμία περίπτωση δεν πρέπει οι θέσεις πυροσβεστών να απέχουν από τις θέσεις εργατών απόσταση 
μεγαλύτερη των 75 μ.   

δ. Ολες οι θέςεις εργασίας με 2 πυροσβεστήρες νερού 10 kgr. Οι θέσεις πυροσβεστήρων θα πρέπει να 



βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 75 μ. από τις θέσεις εργασίας.  

 
7.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΟΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥΣ 
 
· Πρεπει να λαμβανονται προληπτικα και εποανορθωτικα μετρα για τον περιορισμο της σταθμης 
του θορυβου στην πηγη του οπως επιλογη των καταλληλων μηχανηματων, μονωση τακτικη 
συντηρηση,καταλληλη οργανωση της εργασιας. 
· Να χρησιμοποιουνται ατομικα μεσα ακοοπροστασιας οταν η ημερησια ατομικη ηχοεκθεση ενος 
εργαζομενου ή η μεγιστη τιμη της στιγμιαιας μη σταθμισμενης ηχητικης πιεσης υπερβαινει τα 90 dB(A)  
και τα 200 Pa   αντιστοιχως.  
· Τα ατομικα μεσα προστασιας θα είναι προσαρμοσμενα στα ατομικα χαρακτηριστικα του 
εργαζομενου και στις συνθηκες εργασιας του και η χρηση τους θα πρεπει να γινεται προσεκτικα ωστε να 
μην οδηγησουν λογω ελλειψης ηχητικης επαφης του εργαζομενου με το περιβαλλον του σε ατυχηματα. 
 
7.5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΚΟΝΕΣ 
 
· Πρεπει να λαμβανονται προληπτικα και επανορθωτικα μετρα για τον περιορισμο της διαχυσης 
της σκονης και τυχον αεριων από μηχανηματα στην πηγη τους οπως διαβροχη, επιλογη των 
καταλληλων μηχανηματων, καλυψη κατεδαφιζομενων τμηματων, καταλληλη οργανωση της εργασιας. 
· Να χρησιμοποιουνται ατομικα μεσα προστασιας 
 
7.6.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 
· Απαγορευεται η παραμονη η εργασια ατομων κατω ή πλησιον από μετακινουμενα φορτια, 
υλικα καθως και εκσκαφεις, γερανους κλπ μηχανηματα.   
· Κατα την διαρκεια φορτοεκφορτωσεων κανεις εργαζομενος δεν θα εργαζεται εντος του 
ορυγματος εφοσον οι φορτοεκφορτωσεις πραγματοποιουνται πλησιον αυτου. 
· Κατα την διαρκεια εκσκαφων και επενεπιχωσεων κανεις εργαζομενος δεν θα εργαζεται εντος 
του ορυγματος.  
· Απαγορευεται η διακινηση υλικων και εργαλειων με ριψη από εργαζομενο σε εργαζομενο. 
· Απαγορευεται η αποθεση καθε ειδους αντικειμενων πλησιον των χειλεων του ορυγματος. Υλικά 
εκσκαφής, εργαλεία, υλικά κλπ. τοποθετούνται σε ελάχιστη  απόσταση 0,60 μ. από το χείλος της 
εκσκαφής. 
· Οι αντιστηριξεις θα πρεπει να εξεχουν του εδαφους τουλαχιστον 15 εκ. παρεχοντας προστασια 
από πτωσεις.  
 
7.7.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ 
 
· Λογω της φυσης του εργου δεν είναι δυνατη παντα η υπαρξη διαταξεων που να εμποδιζουν 
την πτωση ουτε η υπαρξη διαταξεων που να συγκρατουν στην πτωση. Για τους λογους αυτους είναι 
απαραιτητη η χρησιμοποιηση εμπειρου προσωπικου. 
· Τα ορυγματα θα εχουν και από τις δυο πλευρες τους ελευθερες λωριδες πλάτους τουλαχιστον 
60 εκατοστων κατα το δυνατον επιπεδες, ελευθερες από υλικα, εμποδια και εν γενει αντικειμενα. 
· Εαν απαιτηθει οι εργαζομενοι πρεπει να είναι δεμενοι με σκοινια από καταλληλα σταθερα 
σημεια.  
 
7.8.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑ 
 
· Ολοι οι εργαζομενοι κοντα σε χωρους κυκλοφοριας μηχανηματων και οχηματων θα φορουν 
ανακλαστικο γιλεκο η ενδυματα ζωηρου χρωματος κιτρινου ή ζωηρου πορτοκαλι ή αλλα ανακλαστικα 
εξαρτηματα.  
· Ο εργοταξιακος χωρος θα διαχωριζεται από το υπολοιπο τμημα της οδου ή εγκαρσιες οδους με 
καταλληλη περιφραξη και πινακιδες.  
· Εαν απαιτειται θα υποβοηθειται η κυκλοφορια (με την συμφωνη γνωμη και συμφωνα με τις 
εντολες της Τροχαιας) από καταλληλο προσωπο(ιδιαιτερα σε ωρες κυκλοφοριακης αιχμης ή εαν δεν 
υπαρχει για οποιονδηποτε λογο ορατοτητα).  
 
7.9.  ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
· Οπως προβλεπονται στον Κανονισμο Εσωτερικων Ηλεκτρικων εγκαταστασεων, τις σχετικες 
τυποποιησεις της Δ.Ε.Η. , αλλους σχετικους Κανονισμους και νομους. Μετρα ασφαλειας προβλεπονται 
στο αρθρο 21 του Π.Δ. 225/89. 
· Ιδιαιτερη προσοχη θα δινεται για την αποφυγη ηλεκτροπληξιας από επαφη με καλωδια κατα 
την εργασια μηχανηματων και αυτοκινητων.  
 
7.10. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 



 
Βλεπε σχετικες αναφορες στον φακελλο ασφαλειας και υγειας' 
 
7.11  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
 
· Επισκέπτης θεωρείται κάθε άτομο το οποίο δεν ανήκει στο απασχολούμενο στο έργο 
προσωπικό του Εργολάβου ή της Επίβλεψης και βρίσκεται εντός του Εργοταξίου. 
· Απαγορευεται ρητα (εκτος εαν υπαρξει  ειδικη προς τουτο εντολη της Υπηρεσιας) η εισοδος 
τριτων προσωπων στο εργοταξιο (και ο Αναδοχος οφειλει να λαβει πληρη ειδικα μετρα για την 
αποτροπη τετοιων γεγονοτων)  και η διοργανωση επισκεψεων ή υποδοχη επισκεπτων.  
· Εαν υπαρξει επισκεψη σε όλους τους επισκέπτες παρέχεται η απαραίτητη ενημέρωση για τους 
ενδεχόμενους κινδύνους στους εργοταξιακούς χώρους συνοδεία κράνους το οποίο υποχρεούνται να 
φορούν συνεχώς και κάθε άλλο μεσο που κρίνεται απαραίτητο. Πλήρη και  αποκλειστική ευθύνη για την 
ασφάλεια των επισκεπτών έχει ο Εργολάβος εκτός αν αυτοί επισκέπτονται/επιθεωρούν τους 
εργοταξιακούς χώρους με ευθύνη της Επίβλεψης. 
 
7.12   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ 
 
· Σε ολως εξαιρετικη περιπτωση που είναι αναγκαια απαιτειται εγγραφη εγκριση της Υπηρεσιας 
και των αλλων αρμοδιων αρχων.  Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την 
αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών οπως π.χ. ελεγχόμενες εκρήξεις , 
συστήματα συναγερμού για την απομάκρυνση ατόμων και οχηματων από τους χώρους των 
εκρήξεων,λήψη προστατευτικών μέτρων για παρακείμενες κατασκευές και ιδιοκτησίες κλπ. Ολες οι 
δαπάνες που συνεπάγονται από τα παραπάνω βαρύνουν τον ανάδοχο ο οποιος εχει και την 
αποκλειστικη ευθυνη.   
· Ο ανάδοχος πρέπει να πάρει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για τον εντόπισμο τυχόν παλαιών 
εκρηκτικών υλών και να αναφέρει αμέσως το  γεγονός αυτό στην Υπηρεσία  και να ειδοποιήσει την 
αρμόδια στρατιωτική αρχή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί χωρίς να διατυπώσει καμμιά 
αντίρρηση , στις εντολές των παραπάνω Αρχών,χωρίς να δικαιούται να προβάλει καμμιά απαίτηση  για 
αποζημίωσή του, για την ενδεχόμενη ανωμαλία που θα προκληθεί στην εκτέλεση του  έργου , εκτός από 
ανάλογη παράταση της συμβατικής προθεσμίας   περαίωσης του έργου. 
·  Ολες οι σχετικες με εκρηκτικα εργασιες (και η αποθηκευση τους) γινονται συμφωνα με τις 
ειδικες προβλεψεις του Κανονισμου Μεταλλευτικων και Λατομικων εργασιων και των ειδικων διαταξεων 
που ισχυουν 
 
7.13.  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
 Ο αναδοχος υποχρεουται να παρεχει εκ των προτερων οπου απαιτειται σχετικα με εργασιες που 
προκαλουν ιδιαιτερες κυκλοφοριακες αλλοιωσεις και προβληματα σε υπηρεσιες αμεσης επεμβασης 
(π.χ. Πυροσβεστικη Υπηρεσια, ΕΚΑΒ). Είναι επισης υποχρεωμενος να διδει αμεσως πληροφοριες που 
του ζητουνται από αρμοδιες αρχες.  
 
7.14  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
 
Θα πρεπει να ακολουθουνται τα αναφερομενα στον φακελλο ασφαλειας και υγειας (Διασωση, παροχη 
πρωτων βοηθειων κλπ) με ευθυνη, φροντιδα και δαπανη του Αναδοχου  
 
7.15  ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
 
Στον φακελλο ασφαλειας και υγειας οπου περιγραφονται οι ιδιαιτεροτητες των εργων αποχετευσης και 
δινονται σχετικες οδηγιες υπαρχουν σημαντικες οδηγιες οι οποιες πρεπει να ακολουθουνται με ευθυνη, 
φροντιδα και δαπανη του Αναδοχου και κατα την διαρκεια της κατασκευης του εργου οπως για 
Προσωπικο, προστατευτικα ενδυματα και εν γενει ατομικο εξοπλισμο, ομαδικο εξοπλισμο, ατομικη και 
ομαδικη υγιεινη, λειτουργικες διαδικασιες εργασιας, επικινδυνη ατμοσφαιρα και τροποι μετρησης και 
αντιμετωπισης της, μετρα για πλημμυρες, ασθενειες, για τον Η/Μ εξοπλισμο κλπ   
 
8. ΛΟΙΠΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
8.1 ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
1. Η εισοδος και η εξοδος στο ορυγμα πρεπει να γινεται με σταθερη και ανθεκτικη κλιμακα με 
εξασφαλισμενη στερεωση εναντι ανατροπης, αντιολισθηρα δαπεδα, χειρολαβες ασφαλειας και 
προστατευτικη διαταξη που να αποκλειεις ανατροπη του χρηστη. Απαγορευεται η αναρριχηση ή η 
χρησιμοποιηση των μηχανηματων εκσκαφης.  Οι κλιμακες θα διατηρουνται στην θεση τους για οσο 
χρονικό διάστημα υπαρχουν εργαζομενοι εντος του ορυγματος. Για εργασίες σε βάθη μεγαλύτερα του 
1,50 μ. απαιτούνται κλίμακες σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 25 μ. 
2. Απαγορευται η καθοδος και η ανοδος στο ορυγμα του προσωπικου μαζι με βαρια φορτια . 



3. Στις ενδεδειγμενες θεσεις πρεπει να υπαρχουν διακριτες σταθερες διαβασεις ή γεφυρωματα ικανου 
πλατους προστατευμενα με κιγκλιδωματα για την διελευση των εργαζομενων. Σε καθε περιπτωση 
απαγορευονται τα αλματα πανω από το ορυγμα ή η διελευση από μαδερια κλπ. Το αυτο ισχυει και στην 
περιπτωση διελευσης φορτιων.  Οι πεζογεφυρες θα εχουν πλατος τουλαχιστον 50 εκατοστα. Σε 
περιπτωση κλισης μεγαλυτερης των 12 μοιρων πρεπει να εχουν βαθμιδες, σε περιπτωση δε κλισης 
μεγαλυτερης των 30 μοιρων σκαλοπατια.  
 
 
8.2  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑ ΦΑΣΕΙΣ 
 
Γενικα οι φασεις κατασκευης του εργου είναι :  
 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
  
8.3  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
Οπως ανωτερω οριζεται  
 
8.4 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΑΧΡΗΣΤΩΝ 
 
1. Τα υλικα τα οποια ο Αναδοχος θα χρησιμοποιησει στο εργο φυλασσονται σε καταλληλους χωρους 
που θα εξευρεθουν και θα χρησιμοποιηθουν με ευθυνη, φροντιδα και δαπανη του.  Σε καμμια 
περιπτωση δεν τοποθετουνται σε οδους ή/και κοινοχρηστους χωρους.   
2.  Η εναποθεση υλικων στον τοπο εκτελεσης των εργασιων  θα είναι περιορισμενη (τοπικα και 
χρονικα), ο χωρος αποθεσης αποτελει μερος του εργοταξιου και προστατευται αναλογα  και θα γινεται 
με τροπο που δεν δημιουργει προβληματα κυκλοφοριας, ασφαλειας πρανων εκσκαφης (αποσταση 
τουλαχιστον 60 εκ ή οσο απαιτειται ), προσβασης περιοικων κλπ. 
3.  Τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα υλικά θα  διαστρώνονται σε  χώρο εγκεκριμμενο από τις αρμοδιες 
Αρχες. Σε καθε περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να εξεύρει χώρους αποθέσεως της Υπηρεσίας μη 
αναλαμβανούσης καμμιά απολυτως υποχρέωση για εξεύρεση τέτοιου χώρου η/και αποζημίωση του 
Αναδόχου.       
4. Tα αχρηστα προιοντα θα φορτωνονται σε φορτηγα και θα απομακρυνονται από την θεση του εργου. 
Τα προιόντα εκσκαφών γενικά  ακομα και στην  περίπτωση κατά την οποία χρειάζονται για την επίχωση 
του σκάμματος, θα απομακρύνονται  απ'αυτό, μερικώς ή ολικώς, προσωρινώς ή και οριστικώς.  Η 
προσωρινη  εναπόθεση των προιόντων αυτών θα γίνεται  σε χώρους κειμένους σε οιανδήποτε 
απόσταση απο τον τόπο των εκτελουμένων έργων και διατιθέμενους προς τον σκοπό αυτόν, με ευθύνη 
και δαπάνες του αναδόχου.       
 
8.5  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
 
1. Λογω του ειδους και της φυσεως του εργου ( τοποθετηση αγωγων σε οδους εντος 
κατοικημενης περιοχης) δεν είναι δυνατη η δημιουργια χωρων υγιεινης και εστιασης των εργαζομενων.     
2. Σε καθε θεση εργασιας θα υπαρχει πληρως εξοπλισμενο φαρμακειο οπως προβλεπεται στο 
αρθρο 31 του Π.Δ. 225/89. 
3. Για την μεταφορα αρρωστων, τραυματιων κλπ απαιτειται η μονιμη παρουσια καταλληλου 
οχηματος .  
 
8.6  ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 
 
_____________________________________ 



8.7  ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Συνίσταται η χρήση των πινάκων ελέγχου που εκπόνησε ομάδα εργασίας του Τ.Ε.Ε  
 
ΠΙΝΑΚΕΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
Το ύψος κώνων t και η απόσταση  l μεταξύ των κώνων στην προοδευτικά μειωμένου πλάτους λωρίδα 
καθορίζεται με βάση την κατηγορία της οδού. 
 
Οι τιμές t και  l δίνονται στον πίνακα 1. 
 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΟΜΟΥ 

 
t 

 
l 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΩΝΩΝ 

ταχύτητα  
u<50km/h 

40 cm 7 m 3 

ταχύτητα  
50<u<70km/h 

50 cm 5 m 5 

ταχύτητα  
u>70km/h 

60 cm 3,5 m 7 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Απαιτήσεις Επανάληψης Πινακίδων Σήμανσης 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΥ ΛΩΡΙΔΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ 
ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 

ΛΩΡΙΔΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ 
ΠΛΑΤΟΥΣ 

ταχύτητα  
u<50km/h 

35 m 45 m 

ταχύτητα  
u>50km/h 

25 m 35 m 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3  

Μέγιστες Αποστάσεις μεταξύ Διαβάσεων Πεζών 
 (συμπεριλαμβάνονται άλλες διαβάσεις π.χ. υπόγειες, αυτοκινήτων κ.λ.π) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΥΚΝΗ ΔΟΜΗΣΗ ΑΡΑΙΗ ΔΟΜΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ * 

ταχύτητα  
u<50km/h 

45 μ. 60 μ. 75 μ. 25 μ. 

ταχύτητα  
u>50km/h 

60 μ. 75 μ. 100 μ. 50 μ. 

 
* Εκκλησίες , σχολεία , γήπεδα κ.λ.π 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
Ελάχιστο Πάχος Ελασμάτων Κυκλοφορίας σε mm 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ/ ΠΛΑΤΟΣ 
ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΕ cm 

ΒΑΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  ΜΕΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

μέχρι 55 12,5 8,0 

μέχρι 70 15 11,5 

μέχρι 90 20 13,0  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  5 

Αποστάσεις μεταξύ Φανών Επισήμανσης Εργοταξίου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ  ΤΩΝ ΦΑΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ 

 ΟΔΟΣ ΜΕ ΚΑΛΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΟΣ ΜΕ ΚΑΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ 

ταχύτητα <50km/h 
λωρίδα προοδευτικά 
μειωμένου πλάτους 

42 37 27 22 

ταχύτητα >50km/h 
λωρίδα προοδευτικά 
μειωμένου πλάτους 

35 30 20 15 

ταχύτητα <50km/h 
λωρίδα Σταθερού 
μειωμένου πλάτους 

45 40 30 25 

ταχύτητα >50km/h 
λωρίδα Σταθερού 
μειωμένου πλάτους 

38 33 23 18 

 οδός με νησίδα οδός χωρίς νησίδα οδός με νησίδα οδός χωρίς νησίδα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Ελάχιστος αριθμός φανών στην λωρίδα προοδευτικά μειωμένου πλάτους τρείς ή ίσες αποστάσεις 
τοποθετημένοι (αρχή, μέση, τέλος). 

 Σε περιοχές όπου ο φωτισμός είναι ελλιπής ή κακός και ανάλογα με την έκταση του εργοταξίου, το 
βάθος των εκσκαφών και την κίνηση της περιοχής μπορεί να ζητηθεί από την Επίβλεψη ο φωτισμός 
του Εργοταξίου. 

 Οι πινακίδες των διαβάσεων πεζών θα φωτίζονται με προβολείς 250 Watt οι οποίοι θα 
τοποθετούνται πάνω από κάθε πινακίδα. 

 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΣΗΤΕΙΑ 8-3-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΣ ΤΣΟΥΚΝΑΚΗΣ 
Πολιτκός Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΣΗΤΕΙΑ 8-3-2019 

 
 
 
 
 

ΓΩΓΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΥ 
Αρχ/νας  Μηχανικός 

 
 
 
 
 

ΙΩΣΗΦ ΤΗΝΙΑΚΟΣ 
Μηχ/γος Μηχ/κος Τ.Ε. 
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