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ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  --  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  
 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην συντήρηση και επισκευή των ξύλινων 

κουφωμάτων των κτιρίων, Δημοτικό Ωδείο, Ζουμπούλειο και Εικαστικό Σχολείο, 

με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι πλέον άμεσες και επείγουσες ανάγκες 

συντήρησης και επισκευής των ξύλινων κουφωμάτων τους. 

 

Πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

 

 Επισκευή και συντήρηση ξύλινων θυρών, παραθύρων, 

μπαλκονοθυρών, εξώφυλλων κτλ.  

Θα γίνει πλήρη αποκατάσταση της φθαρμένης/σαθρής ξυλείας, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων υλικών και των απαραίτητων 

εργασιών που χρειάζονται για την επισκευή τους και την παράδοση τους σε 

πλήρη,  έντεχνη και ασφαλή λειτουργία.  

Προβλέπεται η αφαίρεση και η αντικατάσταση των οποιονδήποτε σαθρών 

τμημάτων (περσίδων, ταμπλάδων, καιτιών, κάσας, πρεβαζιών με γλυφές η μη, 

εσωτερικών η εξωτερικών κ.λ.π.) με νέα ξυλεία (τύπου όμοιας με την 

υφιστάμενη), σε οποιεσδήποτε διαστάσεις απαιτηθεί (σύμφωνα με τις υφιστάμενες 

διατομές ) προκειμένου να γίνει πλήρη αποκατάσταση τους. Θα ακολουθήσει 

προετοιμασία της επιφάνειας (σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, 

διάστρωση αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών) για τον 

χρωματισμό τους με διάστρωση βερνικοχρώματος. 

 

 Χρωματισμοί και προετοιμασία ξύλινων κουφωμάτων. 

Το σύνολο των χρωματισμών και η προετοιμασία των ξύλινων επιφανειών (για 

όλα τα κτίρια) θα γίνουν σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 "Χρωματισμοί 

ξύλινων επιφανειών". Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα προηγηθεί απόξεση, 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 

ΕΡΓΟ:  

Επισκευές ξύλινων κουφωμάτων των 

κτιρίων Δημοτικό Ωδείο – Ζουμπούλειο -  

Εικαστικό Σχολείο. 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
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αστάρωμα, σπατουλάρισμα, στοκαρίσματα, ψιλοστοκαρίσματα, διάστρωση 

αλκυδικού υποστρώματος ή υποστρώματος δύο συστατικών και διάστρωση με 

ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως 

νερού η διαλύτου, κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους και ανθεκτικό στην 

υπεριώδη ακτινοβολία, σε χρώμα και απόχρωση ίδια με την υπάρχουσα και με την 

σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και της υπηρεσίας. 

 

 Αποκατάσταση λειτουργίας ξύλινων θυρών, παραθύρων, 
μπαλκονοθυρών, εξώφυλλων κτλ.  

 

Προβλέπονται όλες οι απαραίτητες εργασίες (πλάνισμα, ρυθμίσεις, επισκευές), 

είδη κιγκαλερίας, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (μεντεσέδες, 

μάσκουλα, μηχανισμοί, κλειδαριές, χειρολαβές, ελαστικά παρεμβύσματα ή άλλα 

μικρουλικά), προκειμένου να αποκατασταθούν οι φθορές (που προέρχονται από 

διάβρωση, μηχανικές καταπονήσεις, γήρανση των υλικών κτλ.) και να 

εξασφαλιστεί πλήρως η σωστή και ασφαλής λειτουργία τους. 

 

 Αντικατάσταση σε ξύλινες ποδιές παραθύρων και επικαλύψεων 
ανοιγμάτων από ξύλινα πλαίσια. 

 

Αρχικά θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση στις προβλεπόμενες ξύλινες ποδιές των 

παραθύρων και στα αντίστοιχα ξύλινα ορθογωνικά πλαίσια (φατνώματα) που 

παρεμβάλλονται και πλαισιώνουν τον χώρο μεταξύ των διπλών παραθύρων (ενός 

στην εξωτερική και ενός στην εσωτερική πλευρά του κτιρίου). 

Ενδεχόμενες φθορές σε τοιχοποιία, επιχρίσματα ή χρώματα, κατά την αποξήλωση 

τους, θα αποκατασταθούν. 

Στην συνέχεια θα κατασκευαστούν και θα τοποθετηθούν νέες ποδιές και 

ορθογωνικά πλαίσια όμοια με τα υφιστάμενα (σε διαστάσεις και είδος ξυλείας). 

Η βαφή τους θα είναι κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους και ανθεκτική στην 

υπεριώδη ακτινοβολία, σε χρώμα και απόχρωση ίδια με την υπάρχουσα και με την 

σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και της υπηρεσίας. (βλ. & παράγραφο για τους 

χρωματισμούς) 

 

 Αντικατάσταση υφιστάμενων ξύλινων κουφωμάτων 

Η αντικατάσταση των υφιστάμενων ξύλινων κουφωμάτων (θύρες, παράθυρα, 

εξωστόθυρες, εξώφυλλα κτλ) θα γίνει με νέα κουφώματα από ξυλεία Νιαγκόν, 
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εκτός της θύρας κεντρικής εισόδου του Εικαστικού Σχολείου, η οποία θα είναι από 

ξυλεία Ιρόκο.  

Θα προηγηθεί πλήρη αποξήλωση των παλαιών κουφωμάτων ( αφαίρεση της 

κάσας, των φύλλων, των υαλοπινάκων, των πρεβαζιών κτλ.) και επισκευή 

φωλεών ή φθορών (τοιχοποιίας/δαπέδου/οροφής), επιχρισμάτων ή χρώματος, 

που ενδεχομένως να εμφανιστούν κατά την αποξήλωση τους. 

Τα νέα κουφώματα θα είναι πανομοιότυπου σχεδίου και διαστάσεων με τα 

υφιστάμενα και θα κατασκευαστούν σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα 

κουφώματα". Θα παραδοθούν σε πλήρη και έντεχνη λειτουργία (με την κάσσα, τα 

πλαίσια των φύλλων (τελάρα), τα πρεβάζια (με γλυφές ή όχι), με ή χωρίς 

υαλοδόχους πήχεις (καϊτια) για διπλούς υαλοπίνακες, με διπλούς υαλοπίνακες, 

χρωματισμένα, με όλα τα απαραίτητα μεταλλικά στοιχεία ανάρτησης, λειτουργίας, 

στήριξης, στροφής, ασφάλισης κτλ.  

Η τοποθέτηση των διπλών θερμομονωτικών – ηχομονωτικών – ανακλαστικών 

υαλοπινάκων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί 

υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". 

Η βαφή τους θα είναι κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους και ανθεκτική στην 

υπεριώδη ακτινοβολία, σε χρώμα και απόχρωση ίδια με την υπάρχουσα και με την 

σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και της υπηρεσίας. (βλ. & παράγραφο για τους 

χρωματισμούς) 

 

Εργασίες ανά κτίριο 

 

Δημοτικό Ωδείο. 

Στις θέσεις των ανοιγμάτων του κτιρίου υπάρχουν διπλά κουφώματα και οι 

προβλεπόμενες αλλαγές σε θύρες και παράθυρα που περιγράφονται παρακάτω, 

αφορούν την αντικατάσταση και των δύο κουφωμάτων (ένα στην εξωτερική και 

ένα στην εσωτερική πλευρά του κτιρίου). 

Αναλυτικότερα, πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

 

1. Αντικατάσταση διπλής εξώθυρας (2 τεμάχια ) στο ισόγειο στην δυτική όψη του 

κτιρίου (αίθουσα 13). 

2. Αντικατάσταση τριών διπλών παραθύρων (6 τεμάχια) στον όροφο του κτιρίου. 

3. Αντικατάσταση στις τρεις ξύλινες ποδιές και στα αντίστοιχα ξύλινα ορθογωνικά 

πλαίσια (φατνώματα) που παρεμβάλλονται και πλαισιώνουν τον χώρο μεταξύ 
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των διπλών παραθύρων (στην εξωτερική και εσωτερική πλευρά του κτιρίου), 

τα οποία προβλέπεται να αντικατασταθούν σύμφωνα με την προηγούμενη 

παράγραφο. 

 

Ζουμπούλειο. 

Πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

4. Επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργίας των δύο ξύλινων 

θυρών εισόδων του κτιρίου (από οδό Π. Καίσαρη) και επαναχρωματισμός 

τους.  

5. Επισκευή και συντήρηση της θύρας στον χώρο της κουζίνας, στο υπόγειο του 

κτιρίου (νότια όψη) και επαναχρωματισμός της. 

6. Αλλαγή ενός σταθερού και ενός συρόμενου/επάλληλου παραθύρου στην 

αίθουσα χορού στο υπόγειο του κτιρίου. 

7. Αλλαγή εξώθυρας (μπαλκονόπορτα χωρίς εξώφυλλα) στην βορεινή όψη 

(όροφος – χώρος αναμονής). 

8. Αλλαγή τριών εξώφυλλων (γαλλικού τύπου) σε τρεις αντίστοιχες εξώθυρες 

στον όροφο του κτιρίου (δύο στην αίθουσα χορού και μία στην βορεινή όψη). 

9. Επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργίας των τριών 

εξώθυρων, στις οποίες προβλέπεται η αλλαγή εξώφυλλων (σύμφωνα με την 

προηγούμενη παράγραφο) και επαναχρωματισμός τους. 

 

Εικαστικό Σχολείο. 

Πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

 

10. Αντικατάσταση της Κεντρικής θύρας εισόδου (επί της οδού Ναυαρίνου) με 

νέα, από ξυλεία ιρόκο, ίδιων διαστάσεων και πανομοιότυπου σχεδίου με την 

υπάρχουσα (βλ. σχέδιο 1, λεπτομέρεια πόρτας εισόδου), 

συμπεριλαμβανομένων των μεταλλικών αρχιτεκτονικών στοιχείων της όψης 

(περίτεχνες μεταλλικές σιδεριές) και του μηχανισμού επαναφοράς. 

11. Επισκευή και επαναχρωματισμός της δυτικής θύρας εισόδου και αλλαγή του 

μηχανισμού επαναφοράς. 

12. Αλλαγή εξώφυλλων σε δύο παράθυρα στην δυτική όψη, στο υπόγειο του 

κτιρίου. 

13. Επαναχρωματισμός των δύο παραθύρων (της προηγούμενης παραγράφου), 

στα οποία θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή των εξώφυλλων. 
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14.  Αλλαγή εξώφυλλων (γαλλικού τύπου) σε τρεις εξώθυρες στον όροφο του 

κτιρίου. 

15.  Επαναχρωματισμός των τριών εξώθυρων (της προηγούμενης παραγράφου), 

στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή των εξώφυλλων. 

 

Το σύνολο των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, θα φέρουν την σύμφωνη γνώμη 

του επιβλέποντα και την έγκριση της υπηρεσίας. 

Το σύνολο των εργασιών θα πραγματοποιηθούν, αφενός σύμφωνα με τους 

προβλεπόμενους (από την κείμενη νομοθεσία) κανονισμούς υγιεινής και 

ασφάλειας και αφετέρου με τις υποδείξεις του επιβλέποντα.  

 

 

Το παραπάνω έργο αναφέρεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας για 

το οικονομικό έτος 2015, με Κ.Α. 30.7331.14 έχει πίστωση 24.000€ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ. 

 

 

 

 

Ο Μελετητής 
 
   

 
 
 
 
 

Φώτης Μάραντος 

Πολιτικός Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος του 
τμήματος Μελετών 

 

 
 
 
 
 

Παναγιώτης Δ. Νασόπουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 
 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ  

Πολιτικός Μηχανικός 
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  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΙΙΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ  OOIIKKOO∆∆ΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ  NNEETT  
OOIIKK  ––  EEKK∆∆ΟΟΣΣΗΗ  33..00  

 



 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
  

 
 

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις 

οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης 
που ορίζονται στη διακήρυξη. 

1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες 
περαιωµένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν 
στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαµβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του 
έργου, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και 
των υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για 
την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή 
διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και την 
απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων. 

1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή 
διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο 
περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, 
ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί 
φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού 
και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που 
θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να 
εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε 
ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, 
εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους 
ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 
απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων.  

1.3.2 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 λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύµφωνα µε την 
Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.3.3 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 κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του 
πάσης φύσεως προσωπικού (επιστηµονικού, εργατοτεχνικού όλων των 
ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών 
οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ηµεδαπού ή 
αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή 
οπουδήποτε αλλού. 

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, 
ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, 
εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και 
αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών 
απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
και αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες 
αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

1.3.6 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. 

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος, 
και προκατασκευασµένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωµάτωση 
στο έργο) 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 Εργο, 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)  Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί 
από το ∆ηµόσιο 

(β)  Οταν 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. 

 
1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις µεταφορές, τα 

µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις 
λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων του Εργου. 

 

1.3.9 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 τρίτων, της αποφυγής 
ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των µέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και 
µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.3.10 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 κλπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται 
για την κατασκευή 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 Εργου), η 
αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο.  

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

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, 
µηχανηµάτων κ.λπ. 

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

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα  
(β)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους 

αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  
(γ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 

εµποδίων,  
(δ)  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  

(ε) 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.). 

 
1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) 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. 

 

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης 
του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 
θεµέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής 
Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του 



Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και 
Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.15 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 επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των 
πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων 
(όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης 
κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε". 

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την 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. 

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου 
του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, 
προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, µετά το τέλος 
των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε 
προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους 
ορίζεται. 

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

1.3.20 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 συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης 
των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 
(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει 
έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.3.21 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 κλπ) που οφείλονται σε µη τήρηση των 
συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων 
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης. 

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 
σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ. 

1.3.24 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. 

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, 
όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους περιβαλλοντικούς 



όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και 
γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως 
αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης του Έργου. 

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 

1.3.28 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 
  
1.4 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 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%) ή είκοσι 
οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει 
βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. 
 

1.5  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει 
τον Κύριο του Έργου. 

 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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 ΕΙ∆ΙΚΩΝ 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. 

 
2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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  ΕΙ∆Η 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 

- 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 ∆ηµοσίων 
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.  

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) 

δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

7. Προπετάσµατα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα 

 

2,50 



α/α Είδος Συντελεστής 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 

γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 

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  

1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα 
ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα: 

 
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 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο 

11 ∆ιονύσου 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 

14 Αράχωβας καφέ 

 
2.  Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η 

στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 
3.  Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό 

τσιµέντο. 
 

2.2.5.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 
 

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 ∆ηµοπρατούσα 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 €/m
3
.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  

 � εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

Πρόσθετη τιµη για παρατεταµένη αναµονή 
φορτοεκφόρτωσης ( ασφαλτικά – εκσκαφές 
θεµελείων 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 (m

3
), 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 m

3
 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 ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής 
(περιπτώσεις ξυλείας, καραµικών πλακιδίων και µαρµάρων διαφόρων 
κατηγοριών και ποιοτήτων). 

 

 



 

 

A.T.: 001

100,00%

     

 03-08-01-00

1.  (

2.
 

3.
 03-10-05-00

4.
 (LAMINATED),

 03-08-07-02

5.

6.

MEL 49 (2015) 1 8



 

850,00   

A.T.: 002

100,00%

     

 03-08-01-00

1.  (

2.
 

3.
 03-10-05-00

4.
 (LAMINATED),

 03-08-07-02

5.

6.

155,00   

MEL 49 (2015) 2 8



 

A.T.: 003

100,00%

     

 03-08-01-00
 ,

1.  (

2.
 

3.
 03-10-05-00

4.
 (LAMINATED),

 03-08-07-02

5.

6.

( 1 m2 )

225,00   

MEL 49 (2015) 3 8



 

A.T.: 004

100,00%

     
 03-

08-01-00  

1.  (

2.
 

3.
 03-10-05-00

4.

5.

( 1 m2 )

171,00   

A.T.: 005

100,00%

     
 ,

03-08-01-00  

MEL 49 (2015) 4 8



 

1.  (

2.
 

3.
 03-10-05-00

 03-10-03-00

4.
 (LAMINATED),

 03-08-07-02

5.
 ,

6.

3500,00   

A.T.: 006

100,00%

     

 )

MEL 49 (2015) 5 8



 

50,00   

A.T.: 007

100,00%

     

40,00   

A.T.: 008

100,00%

     

1.

2.

3.
 03-10-05-00

4.

MEL 49 (2015) 6 8



 

5.

( 1 m2 )

52,00   

A.T.: 009

100,00%

     

3  Back Check

4.  Delay,

 5-7

104,00   

A.T.: 010

100,00%

     

( 1 m2 )

MEL 49 (2015) 7 8



 

13,50   

MEL 49 (2015) 8 8



 
 

1 001 1

2 002 1

3 003 m2 32

4 004 m2 26

5 005 1

6 006 6

7 007 6

8 008 m2 17,19

9 009 1

1 010 m2 135

MEL 49 (2015) 1 1



 
 

1 001
100,00%

1 850 850,00

2 002
100,00%

1 155 155,00

3 003
100,00%

m2 32 225 7.200,00

4 004
100,00%

m2 26 171 4.446,00

5
1

005
100,00%

1 3500 3.500,00

6 006
100,00%

6 50 300,00

7 007
100,00%

6 40 240,00

8 008
100,00%

m2 17,19 52 893,88

9
1

009
100,00%

1 104 104,00

17.688,88 17.688,88

1
1

010
100,00%

m2 135 13,5 1.822,50

1.822,50 1.822,50

0,00 19.511,38

MEL 49 (2015) 1 2



 

0,00 19.511,38

19.511,38
0,00%

19.511,38
0,00%

19.511,38
0,82

19.512,20

23,00% 4.487,80
24.000,00

MEL 49 (2015) 2 2



 

 

17.688,88

1.822,50

19.511,38
0,00%

19.511,38
0,00%

19.511,38
0,82

19.512,20

23,00% 4.487,80
24.000,00

MEL 49 (2015) 1 1
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 
1.1 Αντικείµενο της παρούσας µελέτης αποτελούν οι επισκευές ξύλινων κουφωµάτων των 

κτιρίων ∆ηµοτικό Ωδείο - Ζουµπούλειο - Εικαστικό Σχολείο  
1.2 Συµβατικές δε τιµές µονάδας εργασιών είναι οι τιµές µονάδας εργασιών του τιµολογίου 

και του προϋπολογισµού µελέτης. 
1.3 Αρχικό συµβατικό χρηµατικό αντικείµενο της παρούσας µελέτης (παροχή υπηρεσιών) 

είναι, η κατά την προσφορά, αξία της µελέτης.  
1.4 Η συνολική κατά την προσφορά δαπάνη του έργου είναι το αρχικό συµβατικό 

αντικείµενο όπως ορίζεται ανωτέρω προσαυξηµένο µε τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. 
 
 

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

2.1 Ο καθορισµός από την τεχνική προδιαγραφή των oποιανδήποτε στοιχείων και οδηγιών 
για την εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες επί µέρους διατάξεις και 
τρόπους εκτέλεσης των κατασκευών, δεν  απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση, 
να πάρει κάθε µέτρο για την άρτια  εκτέλεση και λειτουργικότητα των διαφόρων ειδών 
κατασκευών που συνθέτουν κάθε τµήµα του έργου. 

2.2 Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι έστω και αν δεν ορίζεται και 
από τα σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας είτε τέλος από τις 
οδηγίες ή διαταγές πρέπει να είναι άρτιο, ως προς την κατασκευή και άµεµπτη εµφανίση 
του όσο και ως προς την άµεση σύνδεσή του προς τα λοιπά τµήµατα του έργου. 

2.3 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής ο 
ανάδοχος υποχρεούται στην συµπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίζει η 
Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για 
λογαριασµό του άνευ ετέρου  και µε τιµή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής 

2.4 Για  κάθε υπέρβαση µε υπαιτιότητα του αναδόχου της συνολικής προθεσµίας πού τίθεται 
στην παρ. 2.8, επιβάλλονται οι καθοριζόµενες από το Νόµο ποινικές ρήτρες και για τα 
χρονικά διαστήµατα που καθορίζονται σε αυτό. 

2.5  Με τη σύµβαση ορίζονται οι ποινικές ρήτρες οι οποίες καταπίπτουν υπέρ του κυρίου του 
έργου, αν ο Ανάδοχος υπερβεί, µε υπαιτιότητά του, τη συνολική προθεσµία κατασκευής 
του έργου.   

2.6 Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Η κατάπτωση των 
ποινικών ρητρών για υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν ανακαλείται. Για κάθε 
ηµέρα καθυστέρησης περάτωσης του έργου µετά την προθεσµία που ορίστηκε και που 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

2.7 Το έργο θα εκτελεσθεί σε  60 Η.Η. 
 
 
 
 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 

Μελέτη:  
Επισκευές ξύλινων κουφωµάτων των 
κτιρίων ∆ηµοτικό Ωδείο - Ζουµπούλειο - 
Εικαστικό Σχολείο 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 24.000,00€ 
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4.  ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
 
Ο έλεγχος θα γίνεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης καθώς επίσης και κατά την ολοκλήρωση του 
έργου. 
Όλες οι εργασίες για την πλήρη και έντεχνη επισκευή των ξύλινων κουφωµάτων, θα γίνουν σε 
συνεργασία µε τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
 
5. ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
 

5.1. Η πληρωµή θα γίνεται µε την πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της 
παρεχοµένης υπηρεσίας, µετά την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων εργασιών του 
παραπάνω έργου και τη σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής. Το ποσό της 
πληρωµής θα ισούται µε τη πιστοποιηµένη δαπάνη.  

5.2  Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.  
5.3  Οι πληρωµές θα γίνονται µετά από την έκδοση τού σχετικού εντάλµατος πληρωµής. 
 
 
6. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Η παροχή των υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/06, του 
Π.∆. 28/80, την Υπ. Απ. 11389/93(ΕΚΠΟΤΑ), του Π.∆. 18/00, του Ν. 2286/95,  το Π.∆. 
346/98, το Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3801/2009, το Π.∆. 60/07, το 
Ν.3669/2008 και το Ν4281/2014, όπως αυτά ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της ανάθεσης.  
 

 

Καλαµάτα   .…..-……. - 2015 Καλαµάτα   …...-……. - 2015 Καλαµάτα   …...-……. - 2015 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας 
 
 
 

Φώτης Μάραντος 
  Πολιτικός Μηχανικός                    

Ο Προϊστάµενος                           
Τµήµατος Μελετών       

 
 

Παναγιώτης ∆. Νασόπουλος 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ο ∆ιευθυντής 
Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
 

Βασίλειος Τζαµουράνης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 



 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
∆ΑΠΑΝΗ 
(ΕΥΡΩ) 

1. 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
Επισκευές ξύλινων κουφωµάτων των 
κτιρίων ∆ηµοτικό Ωδείο - Ζουµπούλειο - 
Εικαστικό Σχολείο 

1  

ΣΥΝΟΛΟ:  

Φ.Π.Α. 23%:  

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ: 

 

 
  

Γενικό Σύνολο: ……………………………………………………………………… 

 

 

 

……… - ……… - 2015 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 
ΜΕΛΕΤΗ:  
Επισκευές ξύλινων κουφωµάτων των 
κτιρίων ∆ηµοτικό Ωδείο - Ζουµπούλειο - 
Εικαστικό Σχολείο 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 24.000,00€ 




