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 Σν παξόλ Πεξηγξαθηθό Σηκνιόγην έρεη ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

- Καλνληζκόο Πεξηγξαθηθώλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηώλ γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ 

θαη Μεηαθνξώλ,  Αξ. Απόθ. ΓΝγ/oηθ.35577/ΦΝ 466 (ΦΔΚ 1746/ Β/ 19- 05- 2017) 

- Καζνξηζκόο "νκάδσλ εξγαζηώλ" αλά θαηεγνξία έξγσλ γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ ηνπ λ. 4412/2016 

(ΦΔΚ 1956/Β/07- 06- 2017) 

όπσο απηά ηζρύνπλ ζήκεξα 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
 
 
ΟΜΑΓΑ Α .  ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ – ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΔΡΓΑΙΔ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΙΚ 20.05 Eκζκαθή θεμελίων και ηάθπων με σπήζη μησανικών μέζων 
Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθώλ κέζσλ, πιάηνπο βάζεσο έσο 3,00 m ή κεγαιπηέξνπ ησλ 3,00 m 
αιιά επηθαλείαο βάζεσο έσο 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m από ην ρακειόηεξν ρείινο ηεο δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ 
μεξώ ή εληόο ύδαηνο βάζνπο έσο 0,30 m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή 
άληιεζε (ε νπνία πιεξώλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντόλησλ, ηελ κόξθσζε ησλ παξεηώλ θαη ηνπ 
ππζκέλα θαη ηελ ηπρόλ αλαγθαία ζπνξαδηθή αληηζηήξημε ησλ παξεηώλ, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ" 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) επί νξύγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε.  
Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκώλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή. 
20.05.01  ζε εδάθε γαηώδε-εκηβξαρώδε  
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ-2124  
ΔΤΡΩ     Οινγξάθσο: πέληε θαη ζαξάληα πέληε ιεπηά  
               Αξηζκεηηθώο: 5,45 

 

ΑΡΘΡΟ 2 ΟΙΚ 20.30 Φοπηοεκθόπηωζη πποϊόνηων εκζκαθών με μησανικά μέζα 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ-2171 
Φνξηνεθθόξησζε κε κεραληθά κέζα επί απηνθηλήηνπ πξνο κεηαθνξά πάζεο θύζεσο πξντόλησλ εθζθαθώλ, 
εθβξαρηζκώλ θαη θαηεδαθίζεσλ, κε ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ. 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) ζε όγθν νξύγκαηνο. 
ΔΤΡΩ     Οινγξάθσο: ελελήληα ιεπηά  
               Αξηζκεηηθώο: 0,90 
 
ΑΡΘΡΟ 3 ΟΙΚ 10.07 Μεηαθοπέρ με αςηοκίνηηο 
Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνύ, αλά ρηιηόκεηξν απνζηάζεσο. 
Σηκή αλά ηνλνρηιηόκεηξν (ton.km) 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) επί νξύγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε.  
Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκώλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή. 
10.07.01 δηα κέζνπ νδώλ θαιήο βαηόηεηαο 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ-1136 
Δπί νδνύ επηηξέπνπζαο ηαρύηεηα άλσ ησλ 40 km/h   
ΔΤΡΩ     Οινγξάθσο: ηξηάληα πέληε ιεπηά  
               Αξηζκεηηθώο: 0,35 
 
ΑΡΘΡΟ 4 ΟΙΚ 20.20  Δξςγιανηικέρ ζηπώζειρ με θπαςζηό ςλικό λαηομείος 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ-2162  
Καηαζθεπή ζηξώζεσλ από ζξαπζηά πιηθά πξνειέπζεσο ιαηνκείνπ (αδξαλή νδνζηξσζίαο, ιηζνζπληξίκαηα, ζθύξα 
θιπ). Πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιηθώλ επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο εληόο ηεο 
θάηνςεο ηνπ θηηξίνπ κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα, ε δηάζηξσζε ζε πάρε έσο 30 cm, ε δηαβξνρή θαη ε ζπκπύθλσζε κε 
νδνζηξσηήξεο θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ή δνλεηηθέο πιάθεο. 
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Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ όγθνπ, κε ηελ κεηαθνξά ηνπ ζξαπζηνύ πιηθνύ από νπνηαδήπνηε 
απόζηαζε.  Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκώλ πξν θαη κεηά ηελ επίρσζε.  
ΔΤΡΩ     Οινγξάθσο: είθνζη ηέζζεξα θαη είθνζη πέληε ιεπηά  
               Αξηζκεηηθώο: 24,25 
 
ΑΡΘΡΟ 5 ΟΙΚ 32.01 Ππομήθεια, μεηαθοπά επί ηόπος, διάζηπωζη και ζςμπύκνωζη 
ζκςποδέμαηορ με σπήζη ανηλίαρ ή πςπγογεπανού 
Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηόηεηνο, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο 
ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνύ θαη ηελ ζπκπύθλσζε απηνύ επί ησλ θαινππηώλ ή/θαη ινηπώλ επηθαλεηώλ ππνδνρήο 
ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηώλ, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: 
01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ". 
Δπηζεκαίλεηαη όηη απαγνξεύεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνύ ζην ζθπξόδεκα επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο 
απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηώλ από ηελ αλάκημε, εθηόο εάλ εθαξκνζζνύλ 
επηβξαδπληηθά πξόζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθό ζθπξόδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθόξησζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ 
(αδξαλώλ, ηζηκέλησλ, λεξνύ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθόζνλ ην ζθπξόδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην 
εξγνηάμην (εξγνηαμηαθό ζθπξόδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλώλ πιηθώλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε 
παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε. 
 Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε 
απαηηνύκελεο πνζόηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) 
ππό ηελ εθαξκνδόκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλώλ θαηά πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη 
ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνύκελε πνζόηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξόδεκα. 
 Ζ απαηηνύκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλώλ θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο 
δεηνύκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδόρνπ. 
β. Σα πάζεο θύζεσο πξόζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθώλ θαη επηβξαδπληηθώλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη από 
ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξώληαη θαη πιεξώλνληαη ηδηαηηέξσο. 
γ. Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηώλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακόξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ 
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ 
αλαθνξηθά κε ηελ πνηόηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηώκαηνο. 
δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
(βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηόπνπ, ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε 
πεξηζπιινγή, θόξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρόλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο από ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  
ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξόζζεηε επεμεξγαζία δηακόξθσζεο δαπέδσλ εηδηθώλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 
βηνκεραληθό δάπεδν). 
Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θύζεσο θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα, εθηόο από θειύθε, αςίδεο θαη ηξνύινπο. 
 
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθό κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ από ζθπξόδεκα, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ 
κειέηε δηαζηάζεηο  
32.01.03 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C12/15 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ-3213 

Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3). 
ΔΤΡΩ     Οινγξάθσο: νγδόληα ηέζζεξα  
               Αξηζκεηηθώο: 84,00 
 
ΑΡΘΡΟ 6 ΟΙΚ 32.01 Ππομήθεια, μεηαθοπά επί ηόπος, διάζηπωζη και ζςμπύκνωζη 
ζκςποδέμαηορ με σπήζη ανηλίαρ ή πςπγογεπανού 
Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηόηεηνο, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο 
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ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνύ θαη ηελ ζπκπύθλσζε απηνύ επί ησλ θαινππηώλ ή/θαη ινηπώλ επηθαλεηώλ ππνδνρήο 
ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηώλ, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: 
01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ". 
Δπηζεκαίλεηαη όηη απαγνξεύεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνύ ζην ζθπξόδεκα επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο 
απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηώλ από ηελ αλάκημε, εθηόο εάλ εθαξκνζζνύλ 
επηβξαδπληηθά πξόζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθό ζθπξόδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθόξησζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ 
(αδξαλώλ, ηζηκέλησλ, λεξνύ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθόζνλ ην ζθπξόδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην 
εξγνηάμην (εξγνηαμηαθό ζθπξόδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλώλ πιηθώλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε 
παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε. 
 Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε 
απαηηνύκελεο πνζόηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) 
ππό ηελ εθαξκνδόκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλώλ θαηά πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη 
ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνύκελε πνζόηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξόδεκα. 
 Ζ απαηηνύκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλώλ θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο 
δεηνύκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδόρνπ. 
β. Σα πάζεο θύζεσο πξόζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθώλ θαη επηβξαδπληηθώλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη από 
ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξώληαη θαη πιεξώλνληαη ηδηαηηέξσο. 
γ. Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηώλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακόξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ 
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ 
αλαθνξηθά κε ηελ πνηόηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηώκαηνο. 
δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
(βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηόπνπ, ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε 
πεξηζπιινγή, θόξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρόλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο από ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  
ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξόζζεηε επεμεξγαζία δηακόξθσζεο δαπέδσλ εηδηθώλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 
βηνκεραληθό δάπεδν). 
Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θύζεσο θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα, εθηόο από θειύθε, αςίδεο θαη ηξνύινπο. 
 
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθό κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ από ζθπξόδεκα, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ 
κειέηε δηαζηάζεηο  
32.01.06 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C25/30 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ-3215 

Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3). 
ΔΤΡΩ     Οινγξάθσο: εθαηόλ έλα  
               Αξηζκεηηθώο: 101,00 
 
ΑΡΘΡΟ 7 ΟΙΚ 38.03 Ξςλόηςποι ζςνήθων σςηών καηαζκεςών 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ-3816 
Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ (πιαθώλ, δνθώλ, πιαηζίσλ, θαηλσκάησλ, ζηύισλ, πεδίισλ, ππεξζύξσλ, 
θιηκάθσλ θιπ) ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε από ην έδαθνο, αιιά ζε ύςνο ηνπ ππζκέλα ηνπ μπινηύπνπ κέρξη +4,00 m από 
ην ππνθείκελν δάπέδν εξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινύπηα θαηαζθεπώλ από 
ζθπξόδεκα (ηύπνη)". 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθώλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-
ζπλαξκνιόγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνύ θαη απνκάθξπλζεο όισλ ησλ πιηθώλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακόξθσζή ηνπ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο. 

 

ΔΤΡΩ     Οινγξάθσο: δέθα πέληε θαη εβδνκήληα ιεπηά  
               Αξηζκεηηθώο: 15,70 
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ΑΡΘΡΟ 8 ΟΙΚ 38.20 Υαλύβδινοι οπλιζμοί ζκςποδέμαηορ 
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο δηαηνκώλ, θαηεγνξίαο 
(ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακόξθσζεο ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε 
ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνύ. Δθηέιεζε εξγαζηώλ 
ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ" 

 
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνύ ζα γίλεηαη κόλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηύπνπ ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππόζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 

 
Ο ράιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηόγξακκα βάζεη αλαιπηηθώλ Πηλάθσλ Οπιηζκνύ. Δάλ νη 
πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ 
Αλαδόρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεώξεζε πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 
νπιηζκνύ.  

 
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξώο ηηο δηαζηάζεηο ησλ 
ξάβδσλ (αλαπηύγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν 
θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθό βάξνο. Οη σο 
άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνύ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκώλ, ζα ππνγξάθνληαη από ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία 
θαη ζα απνηεινύλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκώλ. 

 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο 
παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο 
ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
 
 
 

Ολοκ.  
δηάκεηρος 

(mm) 

Πεδίο εθαρκογής 

Ολοκ. 
δηαηοκή  
(mm

2
) 

Ολοκ.  
κάδα/ 
κέηρο  
(kg/m) 

Ράβδοη 
Κοσιούρες θαη 

εσζσγρακκηζκέλα 
προϊόληα 

Ηιεθηρο-
ζσγθοιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθησώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
ηηο επηκεηξνύκελεο πνζόηεηεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηόπνπ, δηακόξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ 
νπιηζκνύ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθόινπζα: 

 Ζ ζύλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξόπν ζηεξεό κε ζύξκα, ζε όιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξώζεηο θαη όρη 
ελαιιάμ. 
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 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζύξκαηνο πξόζδεζεο. 

 Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδώλ (θαηά ISO 15835-2), εθηόο αλ ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ έξγνπ 
πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηώλ. 

 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνύ ζε νπνηνδήπνηε ύςνο από ην δάπεδν εξγαζίαο. 

 Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρόλ ζα 
απαηηεζνύλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

 Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνύ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
 
Σηκή αλά ρηιηόγξακκν  (kg) ζηδεξνύ νπιηζκνύ πδξαπιηθώλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε. 
38.20.02  Υαιύβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C  
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ-3873 
ΔΤΡΩ     Οινγξάθσο: έλα θαη επηά ιεπηά  
               Αξηζκεηηθώο: 1,07 

 
 
ΟΜΑΓΑ  Β.  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΔ 

 
ΑΡΘΡΟ 1 Ππομηθεια, Καηαζκεςή και ηοποθέηηζη μεηαλλικού μονόπισηος ζηεγάζηπος διαζηάζεων 
28,00 Υ 9,00 m, εμβαδού Δ=252,00 m2 

Πξόθεηηαη γηα κεηαιιηθό κνλόξηρην ζηέγαζηξν δηαζηάζεσλ κήθνπο 28,00 m θαη πιάηνπο 9,00 m.. ηελ ηηκή 
πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ θαη κηθξνπιηθώλ, ε κεηαθνξά ηνπο επη ηόπνπ ηνπ εξγνπ θαη νιεο νη 
απαηηνύκελεο εξγαζίεο αθνκα θαη αλ δελ θαηαλνκάδνληαη επαθξηβώο γηα ηελ πιεξε άξηηα θαη εληερλε θαηαζθεπή ηνπ, 
ζπγθεθξηκέλα: 
1. θέπων οπγανιζμόρ 
Ο θέξσλ νξγαληζκόο ν νπνίνο ζα κνξθώζεί από ζηδεξνδνθνύο από ραιπβα πνηόηεηαο S275 ηύπνπ IPE, HEA, SHS 
θαη δηαηνκέο, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηαηηθήο αλάιπζεο πνπ ζα παξαγκαηνπνηεζεί θαη ζα ζηεξίδεηαη κε 
αγθύξηα ζηελ ζεκειίσζε από σπιηζκέλν ζθπξόδεκα.  
Δθηηκάηαη όηη ν θέξσλ νξγαληζκόο ζα απνηειείηαη από: 

 6 ππνζηπιώκαηα δηαηνκήο HEA 450 

 2 εγθάξζηα δνθάξηα δηαηνκήο IPE 200 

 6 δνθνί (πξόβνινο) δηαηνκήο IPE 400 

 6 δνθνί δηαηνκήο HEA 400 

 πλδεζκνη νξηδόληηαο θαη θαηαθόξπθεο δπζθακςίαο 

 Διθπζηήξεο 

 Οη ηεγίδεο ζα είλαη ηύπνπ Ε (ελδεηθηηθήο δηαηνκεο 160ρ2 mm) από γαιβαληζκέλν ράιπβα πςειεο αληνρήο 
S320, Z275 θαη δηαζηάζεσλ βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηαηηθήο αλάιπζεο πνπ ζα παξαγκαηνπνηεζεί. 

 
2. επιζηεγαζη οποθήρ 
Ζ επηθάιπςε ηεο νξνθήο πνπ ζα γίλεη από ζεξκνκνλσηηθό πέηαζκα (πάλει) ηύπνπ "ζάληνπηηο" πάρνπο 50 mm, από 
γαιβαληζκέλε ιακαξίλα πξνβακκέλε ζην εξγνζηάζην, επίπεδε, ηξαπεδνεηδή ή απιαθσηή (ζηελ εζσηεξηθή θαη 
εμσηεξηθή πιεπξά), θαη ελδηάκεζα κε ζεξκνκνλσηηθό πιηθό από αθξώδε πνιπνπξεζάλε (CFC & HCFC Free), κε ηηο 
πξνβιεπόκελεο από ηελ κειέηε απαηηήζεηο ερνκόλσζεο θαη ππξαληνρήο, θαη θαηά ηα ινηπά ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 
03-05-02-01 "Δπηζηεγάζεηο κε κεηαιιηθά θύιια απηνθεξόκελα". 
 
3. Μικποςλικά ζςνδεζεων 
Σα πιηθά, εμαξηήκαηα θαη εηδηθά ηεκάρηα επί ηνπνπ ηνπ έξγνπ,  
Σα πιηθά θαη ηα κηθξνπιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηηο ζπλδέζεηο ησλ επη κέξνπο κεξώλ ηεο θαηαζθεπήο ζα 
είλαη αξηζηεο πνηόηεηαο γαιβαληζκέλα από ράιπβα 8.8., εηνη θνριίεο (κπνπιόληα) κε δηπιά πεξηθόριηα κέζα από 
εηδηθά δηαλνηγόκελεο νπέο θαη κε παξεκβνιή ηκεκάησλ ειαζκάησλ, ή κε ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, ζύκθσλα κε ηελ 
κειέηε πνπ ζα εθπνλεζεί  θαη έδξαζή ηνπο επί ησλ ζηνηρείσλ ζεκειίσζεο ή ινηπώλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ κε ρξήζε κε 
ζπξξηθλσκέλνπ θνληάκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504 (κε ζήκαλζε CE). Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ζεξκήο έιαζεο απαηηείηαη 
λα θαζαξηζηνύλ κε βηνκεραληθή ακκνβνιή πνηόηεηαο SA 2 ½, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 8504-1. 
ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-07-02-01 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ζηδεξνθαηαζθεπώλ πδξαπιηθώλ έξγσλ".  
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4. Υπωμαηιζμοί 
Όια ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία ζα είλαη βακέλα κε θαηάιιειεο βαθέο, ζπγθεθξηκέλα:  
-ζα θαζαξηζηνύλ κε βηνκεραληθή ακκνβνιή. 
-ζα εθαξκνζηεί αληηζθσξηαθή βαθή κε ηελ απαηηνύκελε πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-00 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκόο ζηδεξώλ επηθαλεηώλ".  Αλαιπηηθόηεξα ζα γίλεη 
εθαξκνγή αληηζθσξηαθνύ ππνζηξώκαηνο δύν ή ηξηώλ ζπζηαηηθώλ δηαιύηνπ (primer), κε βάζε επνμεηδηθό, 
πνιπνπξεζαληθό ή αλόξγαλν ππξηηηθό ςεπδάξγπξν. Θα εθαξκνζηνύλ δύν ζηξσζεηο ηνπιάρηζηνλ παρνπο 50mm ε 
θαζεκηα. 
-Σέινο ζα γίλεη εθαξκνγή αληηζθσξηαθνύ επνμεηδηθνύ, πνιπνπξεζαληθνύ ή αθξπιηθνύ ηειηθνύ ρξώκαηνο δύν 
ζπζηαηηθώλ. Δθαξκνγή ηνπ πιηθνύ επί θαηάιιεια επεμεξγαζκέλσλ κεηαιιηθώλ επηθαλεηώλ, κε αληηδηαβξσηηθά 
ππνζηξώκαηα δύν ζπζηαηηθώλ, ζε κηα ζηξσζε ζπλνιηθνύ πάρνπο μεξνύ πκέλα ηειηθνύ ρξώκαηνο πάρνπο 
ηνπιαρηζηνλ 50 κηθξά. 
 
5. Μεηαθοπέρ- Δπγαζίερ 
Πεξηιακβάλεηαη ε κεηαθνξά όισλ ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ θαη κηθξνπιηθώλ επη ηόπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία 
ζπλαξκνιόγεζεο ησλ δηαθόξσλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ κεηαμύ ηνπο θαη ηνπ κεηαιιηθνύ θνξέα κε ηα ζηνηρεία 
ζεκειίσζεο θαζώο θαη ν απαηηνύκελνο αλπςσηηθόο εμνπιηζκόο θαη  ηθξηώκαηα θαη ε εξγαζία  ηνπνζέηεζεο θαη 
ζηεξέσζε ζηηο ππάξρνπζεο ηεγίδεο κε απηνθνριηνύκελνπο ζπλδέζκνπο πςειήο αληνρήο ζε νπνηαδήπνηε ζέζε από ην 
εδαθνο ή ην δάπεδν εξγαζίαο.   
 
Όια ηα πιηθά πνπ ζα ελζσκαησζνύλ ζηνλ θνξέα ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
ζηαηηθήο κειέηεο θαη ζα πιεξνύλ όιεο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ, θαλνληζκνύο, πξόηππα, νδεγίεο, αθόκα θη 
αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηα ζπκβαηηθα ηεπρε). Σα πηζηνπνηεηηθά θαη ινηπά έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο ησλ πιηθώλ ζα 
ππνβιεζνύλ πξνο έγθξηζε ζηελ Γ/ζα ππεξεζία πξηλ ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζην έξγν. 
 
ε θάζε πεξίπησζε ζηα θαη’ απνθνπή ηηκήκαηα πεξηέρεηαη: 
1. Ζ αμία επί ηόπνπ ησλ έξγσλ θαη εηνίκσλ γηα ρξήζε, όισλ ησλ απαηηνπκέλσλ αξίζηεο πνηόηεηαο πιηθά, 
ελζσκαησκέλσλ ή όρη, θπξίσλ θαη βνεζεηηθώλ, νπσζδήπνηε απαηηνπκέλσλ θαη απαξαηηήησλ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε 
θαη έληερλε εκθάληζε ησλ εξγαζηώλ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηνπο όξνπο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, 
έζησ θαη κε ξεηώο θαζνξηδνκέλσλ ζην ηηκνιόγην, ηα ζρέδηα θαη ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεύρε. 
2. Ζ δαπάλε γηα ηελ θζνξά θαη απνκείσζε ησλ πιηθώλ γεληθά. 
3. Ζ δαπάλε πξνζθόκηζεο θαη πξνζέγγηζεο όισλ ησλ πιηθώλ κέρξη ηα ζεκεία ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο. 
4. Οη δαπάλεο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εκεξνκηζζίσλ θαη ησλ αλαινγνπζώλ αζθαιηζηηθώλ θ.ι.π. εηζθνξώλ θαη 
επηβαξύλζεσλ (ΗΚΑ, ΣΔΑΔΓΔΞ θ.ι.π.) πνπ αθνξνύλ ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ θπξίσλ θαη βνεζεηηθώλ εξγαζηώλ, γηα 
ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ έξγσλ. 
5. Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηελ εθηέιεζε θάζε επί κέξνπο εξγαζίαο κεραλεκάησλ, ήηνη 
κηζζώκαηα, απαηηνύκελα θαύζηκα θαη ιηπαληηθά, ή ιόγσ εκεξαξγηώλ από νπνηαδήπνηε αηηία επηβάξπλζε, νη 
δαπάλεο εγθαηάζηαζεο, ηα αζθάιηζηξα ηνπο θαη ε απόζβεζή ηνπο. 
6. Ζ δαπάλε γηα ηελ εθπόλεζε ηεο ζηαηηθήο κειέηεο ηνπ θνξέα (ζεκειησζε- ζηέγαζηξν)  
7. Ωο πξνο ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ επί κέξνπο εξγαζηώλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ έξγνπ,   
ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα από ηνπο ζπκβαηηθνύο όξνπο θαη ηα άξζξα ηηκώλ ηεο ηζρύνπζαο θαηά πεξίπησζε  
αλάιπζεο ηηκώλ (ΑΣΟΔ, ΑΣΖΔ,, ΑΣΔΟ θ.ι.π.), ηνπο όξνπο ηεο εηδηθήο ζπγγξαθήο ππνρξεώζεσλ ηνπ παξόληνο 
ηηκνινγίνπ θαη ησλ ινηπώλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ θαη ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ειήθζεζαλ δε ππ’ όςε ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ θαη’ απνθνπή ηηκεκάησλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ.  
9.  ε όια ηα θαη’ απνθνπή ηηκήκαηα ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε θάζε 
εξγαζίαο, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ή πεξηγξάθεηαη ξεηώο ζην παξόλ ηηκνιόγην, άιια πξνθύπηεη ε 
ζπκβαηηθή ππνρξέσζε εθηειέζεσο ηεο από ηα ππόινηπα ηεύρε ηνπ έξγνπ θαη ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο εθαξκνγήο, 
πνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο αιιεινζπκπιεξώλνληαη. 
 
Σηκή θαη' απνθνπή ζε ΔΤΡΩ    
(ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΩ)   40.000,00 
(ΟΛΟΓΡΑΦΩ)   ΑΡΑΝΣΑ ΥΗΛΗΑΓΔ 
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