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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην αποκατάσταση λειτουργίας και ασφαλούς χρήσης αθλητικών 

εγκατστάσεων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Οι παρεμβάσεις προβλέπουν αναβάθμιση των  

αγωνιστικών αντικαθιστώντας τους κατεστραμμένους τάπητες.  

Η αποκατάσταση λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων για τον Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων  

εντάσσεται στα πλαίσια βελτίωσης της ποιότητας ζωής του πληθυσμού και ειδικότερα στην αντιμετώπιση 

ανελαστικών αναγκών λειτουργίας και δυνατότητας χρήσης αθλητικών υποδομών ποδοσφαίρου, σε 

κλίμακες που ικανοποιούν τα πληθυσμιακά κριτήρια των νέων του Δήμου.  

 

Η παρούσα μελέτη αφορά αποκλειστικά και μόνον στις εργασίες αναβάθμισης αγωνιστικών χώρων των  

γηπέδων και δεν υποκαθιστά άλλες μελέτες που πιθανόν απαιτηθούν (Μ.Π.Ε, κ.λ.π.).  

 

Ειδικότερα η παρούσα μελέτη αφορά παρεμβάσεις αναβάθμισης των αγωνιστικών χώων στα κάτωθι 

αθλητικά γήπεδα 

1. Γήπεδο ποδοσφαίρου της Τ.Κ. Καταρράκτη της Δε Αγνάντων  

2. Γήπεδο τένις  της Τ.Κ. Καταρράκτη της Δε Αγνάντων 

3. Γήπεδο μπάσκετ της Τ.Κ. Καταρράκτη της Δε Αγνάντων 

4. Γήπεδο μπάσκετ της Τ.Κ. Αγνάντων της ΔΕ Αγνάντων  

5. Γήπεδο μπάσκετ της Τ.Κ. Αθαμανίου  της ΔΕ Αθαμανίας   

 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΗΠΕΔΩΝ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για την αναβάθμιση των αγωνιστικών χώρων στα κυριότερα γήπεδα 

ποδοσφαίρου ιδιοκτησίας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη τα οποία υφίστανται εντατική χρήση λόγω 

του πλήθους των νέων χρηστών.  

Εστιάζεται έτσι η λειτουργική αποκατάσταση του αγωνιστικού χώρου στα κάτωθι γήπεδα  

 

2.1 Γήπεδο ποδοσφαίρου της Τ.Κ. Καταρράκτη της Δε Αγνάντων 

στο κυριότερο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δήμου στην ΔΕ Αγνάντων με συνολική επιφάνεια 7.080,00 μ2 

και διαστάσεις  68,70x103,00 m  

Στο εν λόγω γήπεδο ο  υφιστάμενος φυσικός χλοοτάπητας του αγωνιστικού χώρου λόγω παλαιότητας και 

εντατικής  χρήσης έχει καταστραφεί, με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η χρήση λόγω κινδύνου 

ατυχημάτων από τους αθλούμενους. 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η αντικατάσταση του φθαρμένου συνθετικού  χλοοτάπητα με 

παράλληλη ανανέωση της τελευταίας στρώσης υπόβασης για την αποκατάσταση των κλίσεων για 

καλύτερη απορροή των ομβρίων. 

2.1.1  Προβλεπόμενες εργασίες – Τεχνικές Προδιαγραφές  

2.1.1.i Εκσκαφές - εξυγίανση εδάφους  

Απόξεση  του  παλαιού  φυτικού  υποστρώματος και γενικές εκσκαφές µε  μηχανικά  μέσα,  για τη διαμόρφωση της 

σκάφης  έδρασης  των  υποβάσεων  και  του  συστήματος  του  σύνθετου  τεχνητού χλοοτάπητα.    

Τα  κάθε  είδους  προϊόντα  αποξήλωσης  και  εκσκαφών  θα  απομακρυνθούν  από  το γήπεδο και θα απορριφθούν 

σε κατάλληλο χώρο.   

To  βάθος  εκσκαφής  θα διαμορφωθεί ώστε να  αφαιρεθούν  όλα  τα  ακατάλληλα υλικά και µετά την μόρφωση και 

συμπύκνωση της σκάφης και των υλικών βάσης του χλοοτάπητα (σκύρα - γαρμπίλι  -  άμμος  κλπ)  ώστε  η  

επιφάνεια  του  χλοοτάπητα  να  διαθέτει  τελικά  τις  επιθυμητές στάθμες και κλίσεις. 

2.1.1.ii Εργασίες Κατασκευής Υπόβασης και Βάσης 

Τα υλικά της επιδομής, τα οποία θα διαστρωθούν και θα  συμπυκνωθούν κατάλληλα, µε  την  χρήση 

μηχανικών μέσων (μηχανικών διαμορφωτήρων (grader), οδοστρωτήρων κλπ.), ώστε  να  επιτευχθεί  το  

επιθυμητό  γεωμετρικό  σχήμα,  θα  γίνει  µε  την  ακόλουθη  σειρά: 
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(i) Μηχανική σταθεροποίηση - εξυγίανση με διάστρωση  σκύρων   κοκκομετρίας 31,5/63mm 

μεταβλητού πάχους. Θα προέρχεται από θράυση πετρωμάτων και θα είναι ιδανικό για 

αποστραγγιστικά έργα, μπάζωμα χώρων, καθώς και για την διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου 

(ii) Διάστρωση χαλικιού κοκκομετρίας 16/31,5 mm ενδεικτικού πάχους στρώσης 10cm.  

(iii) Κατασκευή στρώσης στράγγισης µε σκύρα οδοστρωσίας ΠΤΠ 0180  (31-81 mm) µέσου πάχους  

0,15µ., 

(iv) Κατασκευή στρώσης στράγγισης με γαρμπίλι κοκκομετρίας 4/10 mm ενδεικτικού πάχους στρώσης 

5cm 

(v) Τελική διάστρωση  µε στρώση από άµµο λατοµείου κοκκομετρίας 0/4 mm ενδεικτικού πάχους 

στρώσης 0,03cm,. άμμος λατομείου θραυστή (διπλής θραύσεως), πρέπει να είναι καθαρή 

απαλλαγμένη από αργιλικές προσμίξεις και λοιπά βλαπτικά στοιχεία με πλήρη και ομαλή 

κοκκομετρική σύνθεση. Η άμμος που προέρχεται από θραύση, πρέπει να είναι προελεύσεως 

λατομείου της έγκρισης της Υπηρεσίας, κατάλληλη ανάλογα με τη χρήση του κονιάματος. Πρέπει να 

έχει επίσης επαρκή μηχανική αντοχή και να μην αποσαθρώνεται. Η άμμος πρέπει να είναι 

απαλλαγμένη από επιβλαβείς ουσίες, όπως άργιλο, οργανικά συστατικά, τάλκη, μαρμαρυγία κτλ 

Τα υλικά πρέπει να μεταφερθούν από τον χώρο παραγωγής και θα τοποθετηθούν διαβαθμισμένα σε 

επάλληλες στρώσεις στην "σκάφη" του γηπέδου διαμορφώνοντας τελική επιφάνεια με κλίση κατά πλάτος 

εκατέρωθεν του κεντρικού κατά μήκος άξονα 0,5%. Η κλίση θα διαμορφωθεί κατά το δυνατό από την 

πρώτη στρώση των υλικών (σκύρο λατομείου) και θα ακολουθούν οι επάλληλες στρώσεις κατά ύψος. 

Το υψόμετρο της τελικής επιφάνειας θα είναι το ίδιο με της αρχικής επιφάνειας (πριν την αφαίρεση του 

εδαφικού υποστρώματος). 

Είναι πολύ σημαντική η εργασία συμπλήρωσης των υλικών να γίνεται τμηματικά κατά στρώσεις με 

σταδιακή συμπίεση αυτών. (Επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης 90%-95% μέγιστης ξηρής πυκνότητας). 

Επιτρέπεται μεταβολή των προς προμήθεια υλικών μεταξύ τους, ανάλογα με τις απαιτήσεις της υπό 

διαμόρφωση επιφάνειας για την δημιουργία του τελικού αποτελέσματος. 

Το  νέο  γήπεδο,  με  την  ολοκλήρωση  του  θα  έχει  επιφανειακές  κλίσεις  πολύ  μικρές,  της τάξεως  του  

0,5  έως  0,7%  και  τα  όμβρια  ύδατα  θα  πρέπει  να  απορροφούνται  κατακόρυφα.  Το  κατώτερο όριο 

υδροπερατότητας μετρούμενο συμφώνως της μεθόδου ΕΝ 12616 δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 

τα  180 χιλιοστά ανά ώρα,. 

Απαιτούμενες πιστοποιήσεις  

Πριν την ενσωμάτωση των ανωτέρω υλικών στο έργο ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τις κάτωθι 

πιστοποιήσεις στην επιβλέπουσα υπηρεσία για  να λάβει τη έγκρισή της: 

α. Για το σκύρο, αντίγραφο πιστοποίησης κατά ΕΝ 13242 ή άλλο ισοδύναμο αναφορικά με τον 

προσδιορισμό της κοκκομετρίας του υλικού. 

β. Για το χονδρόκοκκο χαλίκι και το γαρμπίλι αντίγραφο δήλωσης επίδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

13043 ή άλλο ισοδύναμο αναφορικά με τον προσδιορισμό της κοκκομετρίας του υλικού. 

γ. Για την άμμο λατομείου αντίγραφο δήλωσης επίδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13043 ή άλλο 

ισοδύναμο αναφορικά με τον προσδιορισμό της κοκκομετρίας του υλικού καθώς και αντίγραφο 

έκθεσης δοκιμών κατά ΕΝ 1097-6 ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο για τον προσδιορισμό της 

υδατοαπορροφητικότητας. 

2.1.1.iii Εργασίες Δικτύων Απορροής Ομβρίων 

Περιμετρικό κανάλι απορροής 

Η λειτουργική αναβάθμιση του νέου αγωνιστικού χώρου απαιτεί την κατασκευή κατάλληλου δικτύου 

απορροής, με την κατασκευή περιμετρικού καναλιού από οπλισμένο σκυρόδεμα . 

Αφορά την κατασκευή καναλιού απορροής με ηλεκτροπρεσσαριστή γαλβανισμένη μεταλλική σχάρα 

(Αντοχής κλάσης Α15) με λάμα 30cmX6mm και με βρόχο 30cm X70cm ενδεικτικού βάρους 13kgr. 

Η τοποθέτηση των καναλιών πρέπει να γίνει περιμετρικά στις διαμήκεις πλευρές της επιφάνειας των 

γηπέδων εσωτερικά της περίφραξης.  

 

Φρεάτια αποστράγγισης - υδροσυλλογής 
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Τοποθέτηση φρεατίων αποστράγγισης στα δύο άκρα της επιφάνειας του γηπέδου εσωτερικά της 

περίφραξης. Στα φρεάτια θα απορρέουν τα κανάλια αποστράγγισης καθώς και οι πλευρικοί διάτρητοι 

αγωγοί αποστράγγισης.  

Για την επίτευξη της επιπεδότητας της επιφάνειας του φρεατίου καθώς και για την σταθερότητα του 

πρέπει να τοποθετηθεί σκυρόδεμα C16/20 κάτω και περιμετρικά αυτού όπου επάνω θα εγκιβωτιστεί το 

φρεάτιο. 

Τα φρεάτια υδροσυλλογής θα είναι προκατασκευασμένα  από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, 

ενδεικτικού βάρους 1000 kgr εξωτερικών διαστάσεων 110cm x 80cm x 80 cm, πάχους τοιχώματος 13cm, 

ανοιχτό στο κάτω μέρος 

Απαιτούμενες πιστοποιήσεις 

Πριν την ενσωμάτωση των φρεατίων στο έργο ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην επιβλέπουσα 

υπηρεσία, Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος και τις κάτωθι πιστοποιήσεις στην επιβλέπουσα υπηρεσία για να 

λάβει τη έγκρισή της: 

(i). Έκθεση δοκιμών αντοχής σκυροδέματος C20/25 κατά ΕΛΟΤ 722 ή ισοδύναμο 

 

Δίκτυο σωλήνων αποστράγγισης  

Η αποστράγγιση του αγωνιστικού χώρου θα γίνεται μέσω αποστραγγιστικού δικτύου  από:  

Δίκτυο σωλήνων αποστράγγισης με εύκαμπτους διάτρητους σωλήνες αποστράγγισης DN/OD   90MM-

SN8 

Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από σωλήνες αποστράγγισης διπλού δομημένου τοιχώματος που 

παράγονται από υψηλής ποιότητας Πολυαιθυλένιο (HDPE) βάση των ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝISO 9969 - 

DIN 4262-1. 

Τα τυπικά τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων θα είναι: 

 Η εξωτερική τους επιφάνεια πρέπει να είναι κυματοειδής χρώματος μαύρου ενώ η εσωτερική να είναι 

λεία χρώματος πράσινου. 

 Η ακαμψία δακτυλίου πρέπει να είναι SN 8KN/m2 και πρέπει να είναι διάτρητος περιμετρικά κατά 360° 

ώστε να απορρέει νερό σε μεγάλη απόσταση και να διατηρεί χαμηλά το επίπεδο του υδροφόρου 

ορίζοντα. 

 Η επιφάνεια της διάτρησης πρέπει να είναι >50cm
2
/m. 

 Το προϊόν πρέπει να είναι ανθεκτικό έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας και ανθεκτικό στα χημικά και την 

διάβρωση. Θα πρέπει να έχει αντοχή στην γήρανση καθώς και θα είναι μη ελκυστικό στα τρωκτικά 

 Πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με την οδηγία κατά RoHS και τον κανονισμό REACH. 

 Το μήκος κάθε κουλούρας πρέπει να είναι 50μ ώστε να αποφεύγονται οι πολλαπλές συνδέσεις. 

Η εγκατάσταση του σωλήνα θα γίνεται εντός ορύγματος με προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται μια ομαλή 

και ομοιόμορφη επιφάνεια έδρασης. Το όρυγμα θα ανοιχθεί πριν την τοποθέτηση του σωλήνα και η 

επίχωση θα γίνει μετά την τοποθέτηση του. 

Προσοχή πρέπει να δοθεί: 

Η κλίση και η στάθμη του πυθμένα να είναι σύμφωνες με τις προβλεπόμενες υψομετρικές διαφορές. 

Οι διαστάσεις του ορύγματος να είναι ικανοποιητικές ώστε να τοποθετήσει ο σωλήνας και να περιβληθεί 

με πλυμένο (τελείως απαλλαγμένο παιπάλης) αδρανούς (γαρμπίλι) το οποίο θα λειτουργεί σαν φίλτρο 

ξένων προσμίξεων. 

Το όρυγμα περιμετρικά θα καλυφθεί από γεωύφασμα και μετά την τοποθέτηση του σωλήνα και του 

πλυμένου αδρανούς πρέπει να καλύψει επιφανειακά το όρυγμα. 

Ο σωλήνας πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να ακουμπά την επιφάνεια του ορύγματος καθόλο το 

μήκος. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η τοποθέτηση στρώσης 10εκ. από αδρανές υλικό καθόλο το μήκος 

του ορύγματος. 

Απαιτούμενες πιστοποιήσεις 

Πριν την ενσωμάτωση των σωλήνων στο έργο ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην επιβλέπουσα 

υπηρεσία, Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος και τις κάτωθι πιστοποιήσεις στην επιβλέπουσα υπηρεσία για να 

λάβει τη έγκρισή της: 

(i). Πιστοποιητικό δοκιμών υλικού ότι είναι σύμφωνο με τις ανωτέρω προδιαγραφές σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 10204-2.2 ή ισοδύναμο. 
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(ii). Δήλωση συμμόρφωσης ότι τα προϊόντα δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μεγαλύτερες από αυτές 

που ορίζει η οδηγία DIRECTIVE 2011/65/EU ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο. 

Δίκτυο σωλήνων αποστράγγισης με εύκαμπτους διάτρητους σωλήνες αποστράγγισης DN/OD 200ΜΜ - 

SN8 

Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από σωλήνες αποστράγγισης διπλού δομημένου τοιχώματος που 

παράγονται από υψηλής ποιότητας Πολυαιθυλένιο (HDPE) βάση των ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ ISO 9969 

- DIN 4262-1. 

Τα τυπικά τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων θα είναι: 

 Η εξωτερική τους επιφάνεια πρέπει να είναι κυματοειδής χρώματος μαύρου ενώ η εσωτερική να 

είναι λεία χρώματος πράσινου. 

 Η ακαμψία δακτυλίου πρέπει να είναι SN 8KN/m2 και θα είναι διάτρητος περιμετρικά κατά 360° ώστε 

να απορρέει νερό σε μεγάλη απόσταση KOL να διατηρεί χαμηλά το επίπεδο του υδροφόρου ορίζοντα. 

 Η επιφάνεια της διάτρησης πρέπει να είναι >50cm2/m. 

 Το προϊόν πρέπει να είναι ανθεκτικό έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας και ανθεκτικό στα χημικά και 

την διάβρωση. Πρέπει να έχει αντοχή στην γήρανση καθώς KOL θα είναι μη ελκυσηκό στα τρωκτικά 

 Πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με την οδηγία κατά RoHS και τον κανονισμό REACH. 

 Το μήκος κάθε κουλούρας πρέπει να είναι 25μ ώστε να αποφεύγονται οι πολλαπλές συνδέσεις. 

Η εγκατάσταση του σωλήνα θα γίνεται εντός ορύγματος με προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται μια ομαλή 

και ομοιόμορφη επιφάνεια έδρασης. Το όρυγμα θα ανοιχθεί πριν την τοποθέτηση του σωλήνα και η 

επίχωση θα γίνει μετά την τοποθέτηση του. 

Προσοχή θα δοθεί: 

Η κλίση και η στάθμη του πυθμένα να είναι σύμφωνες με τις προβλεπόμενες υψομετρικές διαφορές. 

Οι διαστάσεις του ορύγματος να είναι ικανοποιητικές ώστε να τοποθετήσει ο σωλήνας και να περιβληθεί 

με πλυμένο (τελείως απαλλαγμένο παιπάλης) αδρανούς (γαρμπίλι) το οποίο θα λειτουργεί σαν φίλτρο 

ξένων προσμίξεων. 

Το όρυγμα περιμετρικά πρέπει να καλυφθεί από γεωυφασμα και μετά την τοποθέτηση του σωλήνα και 

του πλυμένου αδρανούς θα καλύψει επιφανειακά το όρυγμα. 

Ο σωλήνας πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να ακουμπά την επιφάνεια του ορύγματος καθόλα το 

μήκος. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η τοποθέτηση στρώσης 10εκ. από αδρανές υλικό καθόλα το μήκος 

του ορύγματος. 

Απαιτούμενες πιστοποιήσεις 

Πριν την ενσωμάτωση των σωλήνων στο έργο ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην επιβλέπουσα 

υπηρεσία Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος και τις κάτωθι πιστοποιήσεις στην επιβλέπουσα υπηρεσία για να 

λάβει τη έγκρισή της: 

(i). Πιστοποιητικό δοκιμών υλικού ότι είναι σύμφωνο με τις ανωτέρω προδιαγραφές σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 10204-2.2 ή ισοδύναμο. 

(ii). Δήλωση συμμόρφωσης ότι τα προϊόντα δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μεγαλύτερες από αυτές 

που ορίζει η οδηγία DIRECTIVE 2011/65/EU ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο. 

Δίκτυο σωλήνων αποστράγγισης με εύκαμπτους διάτρητους σωλήνες αποστράγγισης DN/OD 315ΜΜ -

SN8 

Προμήθεια   Σωλήνων   διπλού    δομημένου   τοιχώματος   που   παράγονται   από   υψηλής   ποιότητας 

Πολυαιθυλένιο (HDPE) βάση των ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 1277. 

Τα τυπικά τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων θα είναι: 

•  Η εξωτερική τους επιφάνεια πρέπει να είναι κυματοειδής χρώματος μαύρου ενώ η εσωτερική να 

είναι λεία χρώματος κίτρινου. Η σύνδεση τους θα γίνεται με διαμορφωμένο θηλυκό και αρσενικό 

άκρο και με χρήση ελαστικού δακτυλίου στεγάνωσης. 

• Η ακαμψία δακτυλίου πρέπει να είναι SN 8KN/m
2
. 

• Η αντοχή του στην κρούση πρέπει να είναι TIR<10% και η αντοχή του στον ερπυσμό <4 (βάση των 

ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 744-ΕΝ IS09967). 

• Η στεγανότητα του πρέπει να είναι χωρίς διαρροές (βάση ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 1277) 

• Πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με την οδηγία κατά RoHS και τον κανονισμό REACH. 

• Το μήκος κάθε τεμαχίου πρέπει να είναι ευθύγραμμο 6μ μήκους. 
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Η εγκατάσταση του σωλήνα θα γίνεται εντός ορύγματος με προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται μια ομαλή 

και ομοιόμορφη επιφάνεια έδρασης. Το όρυγμα θα ανοιχθεί πριν την τοποθέτηση του σωλήνα και η 

επίχωση θα γίνει μετά την τοποθέτηση του. 

Προσοχή πρέπει να δοθεί: 

Η κλίση και η στάθμη του πυθμένα να είναι σύμφωνες με τις προβλεπόμενες υψομετρικές διαφορές 

Οι διαστάσεις του ορύγματος να είναι ικανοποιητικές ώστε να τοποθετήσει ο σωλήνας και να περιβληθεί 

με σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 ώστε να εγκιβωτίσει και να σταθεροποιηθεί. 

Ανά 10 μέτρα μήκους θα τοποθετηθεί Ταυ 90° με έξοδο προς τα πάνω παροχής DN160 όπου θα συνδεθεί 

με το κανάλι αποστράγγισης. Ο σκοπός είναι τα κανάλια αποστράγγισης να απορρέουν εντός του σωλήνα 

ώστε τα όμβρια να οδηγούνται μέσω αυτού στο φρεάτιο συλλογής. 

Ο σωλήνας πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να ακουμπά την επιφάνεια του ορύγματος καθόλα το 

μήκος. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η τοποθέτηση στρώσης 10εκ. από αδρανές υλικό καθόλα το μήκος 

του ορύγματος. Η κλίση εγκατάστασης προτείνεται να είναι μεταξύ 0,8-1% ώστε να υπάρχει ταχεία 

εκκένωση του σωλήνα από τα όμβρια εντός του φρεατίου συλλογής. 

Απαιτούμενες πιστοποιήσεις 

Πριν την ενσωμάτωση των σωλήνων στο έργο ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην επιβλέπουσα 

υπηρεσία, Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος και τις κάτωθι πιστοποιήσεις στην επιβλέπουσα υπηρεσία για να 

λάβει τη έγκρισή της: 

(i) Δήλωση συμμόρφωσης προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13746-3:2007Α1:2009 ή ισοδύναμο. 

(ii) Δήλωση συμμόρφωσης ότι τα προϊόντα δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μεγαλύτερες από αυτές 

που ορίζει η οδηγία DIRECTIVE 2011/65/EU ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο. 

2.1.1.iv Τεχνητός χλοοτάπητας ποδοσφαίρου  

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα, πράσινου χρώματος τελευταίας γενιάς με ίνες 

πολυαιθυλενίου μονόκλωνες (monofilament) πάχους πέλους τουλάχιστον 400 micron, πάχους πέλους 

τουλάχιστον 1,80χιλ., γραμμικής πυκνότητας θυσάνου τουλάχιστον 16000 dtex, με ύψος πέλους 

τουλάχιστον 60mm. Θα αγκυρούνται εντός της πρωτεύουσας, πλήρως υδροπερατής βάσης από πολλαπλή 

διαστρωμάτωση υφασμένου ή μη υφασμένου πολυπροπυλενίου/ πολυαμιδίου ή/και γεωυφασμάτων και 

πρέπει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την επιφάνεια, δια επιπάσεως από πολυουρεθάνη (PU) για 

μέγιστη αντοχή. 

Ο συνθετικός χλοοτάπητας πρέπει να έχει βάρος πέλους (ινών) τουλάχιστον 1900gr/m και άνω. Τα ρολά 

του συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει κατά την τοποθέτησή τους να απλωθούν και να τεντωθούν 

αποκλειστικά με ειδικά μηχανικά εργαλεία ώστε να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες ή σκαλοπάτια στον 

αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις. Τα ρολά, πλάτος περίπου 400εκ (+/-20εκ), αφού 

απλωθούν συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες πάνω στις οποίες διαστρώνεται κόλλα 

πολυουρεθάνης δύο συστατικών ώστε να επιτυγχάνεται άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους.  

Η πλήρωση του χλοοτάπητα πρέπει να γίνει με ισόκκοκη και στρογγυλή χαλαζιακή άμμο πλυμένη και 

στεγνωμένη για την πρώτη στρώση σταθεροποίησης και με κόκκους ελαστικού καουτσούκ (sbr) για τη 

δεύτερη στρώση, σε κατά βάρος αναλογία και κοκκομετρία σύμφωνη με τις καταναλώσεις που υπάρχουν 

στο πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (Laboratory test report) του τάπητα.  

Η γραμμογράφηση του συνθετικού χλοοτάπητα γίνεται με την τοποθέτηση λωρίδων πάχους 10cm ίδιων 

προδιαγραφών κατά τα λοιπά με τον υπόλοιπο αλλά χρώματος λευκού, σύμφωνα, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανονισμούς. Η ένωση των τεμαχίων γραμμογράφησης και υπόλοιπου χλοοτάπητα πρέπει να 

γίνει με χρήση ειδικών ταινιών ή και κόλλας, ανθεκτικών σε υγρασία, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες 

και γήρανση, όμοια με τα λοιπά τεμάχια χλοοτάπητα.  

Συγκεντρωτικά, οι απαιτούμενες ελάχιστες τιμές των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος συνθετικού 

χλοοτάπητα (πλέον των όσων αναφέρονται παραπάνω) και η μέθοδος εφαρμογής της επίστρωσής που θα 

πρέπει να πληρούνται, αναφέρονται και αναπτύσσονται αναλυτικά στο Τεύχος 1 «Τεχνική έκθεση – 

Τεχνικές Προδιαγραφές» της μελέτης του έργου.  

Η πλήρωση και διάστρωση του πέλους με τη χαλαζιακή άμμο και των κόκκων ελαστικού SBR που πρέπει 

να ακολουθήσει σε όλη την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνο 

με εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό τύπο SMG SANDMATIC ή ισοδύναμου.  
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Μετά την πλήρωση εκτελείται μηχανικός ινιδισμός για τη σταθεροποίηση της γέμισης, ώστε να 

ανασηκωθεί το πέλος και να δημιουργηθεί η τελική επιφάνεια. Η εφαρμογή θα γίνει σε στεγνό και καθαρό 

δάπεδο, με καλές καιρικές συνθήκες.  

Απαιτούμενες πιστοποιήσεις  

Πριν την ενσωμάτωση του συστήματος χλοοτάπητα στο έργο ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει και τα 

κάτωθι δικαιολογητικά στην επιβλέπουσα υπηρεσία για να λάβει την έγκρισή της :  

 Πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους και των επί μέρους λειτουργιών στην Ελληνική. 

Κάθε αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση, θα έχει συνημμένα τα απαραίτητα prospectus, 

τεχνικά φυλλάδια, και ότι άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που αποδεικνύει την συμμόρφωση του 

προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να είναι εύκολη η 

αξιολόγηση του συστήματος από την Επιβλέπουσα υπηρεσία.  

Τα Prospectus θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους (κατασκευαστή). Σε 

αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον 

ανάδοχο, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα 

στοιχεία του εγχειριδίου (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

Τα τεχνικά φυλλάδια του κάθε προσφερόμενου είδους υποβάλλονται στην Ελληνική ή στην 

Αγγλική γλώσσα. 

 Εργαστηριακός έλεγχος προσφερόμενου συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα (Fifa Lab Test 

Report) αναγνωρισμένου εργαστηρίου από την FIFA όπου θα πιστοποιούνται (δοκιμασμένο με 

ισοδύναμα υλικά πληρώσεως, χαλαζιακής άμμου και κόκκους ελαστικού SBR) στα αποτελέσματα 

μέτρησης, τα παραπάνω χαρακτηριστικά του συνθετικού χλοοτάπητα και να καλύπτονται τα 

κριτήρια του ισχύοντος προτύπου κατά FIFA QUALITY και FIFA QUALITY PRO, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων του “F.I.F.A. QUALITY CONCEPT FOR FOOTBALL TURF Oct/2015 και 

μετέπειτα».  

 Αποτελέσματα εργαστηριακής δοκιμής μακροχρόνιας φθοράς προσφερόμενου συνθετικού 

χλοοτάπητα με την μέθοδο Lisport XL για 15.000 κύκλους. 

 Αποτελέσματα εργαστηριακής δοκιμής προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα με το 

πρότυπο REACH. 

 Αποτέλεσμα εργαστηριακής δοκιμής προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 15330-1. 

 Αποτέλεσμα εργαστηριακής δοκιμής προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα με το 

πρότυπο NF P90-112. 

 Πιστοποιητικό γηπέδου (Field certificate) του προσφερόμενου συστήματος συνθετικού 

χλοοτάπητα εγκατεστημένου σε γήπεδο ποδοσφαίρου, κατά FIFA QUALITY ή FIFA QUALITY PRO.  

To πιστοποιητικό γηπέδου είναι αποδεκτό όταν, έχει εκδοθεί με το νέο πρότυπο ελέγχου της FIFA 

(TM 2015) και αποδεικνύει την συμφωνία του με τον εργαστηριακό έλεγχο (ίδιο όνομα).  

 Πιστοποίηση οίκου παραγωγής συνθετικού χλοοτάπητα ότι ανήκει στους προτεινόμενους 

παραγωγούς από την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου (PREFFERED PRODUCER FOR 

FOOTBALL TURF). 

 Εργαστηριακός έλεγχος προσφερόμενων υλικών που συνθέτουν το σύστημα συνθετικού 

χλοοτάπητα :  

- Εργαστηριακός έλεγχος χαλαζιακής άμμου ότι το ποσοστό του Si02 ανέρχεται πάνω από 98% 

καθώς και τα επίπεδα του CaCO3 είναι <2%.  

- Εργαστηριακός έλεγχος τοξικολογικής ανάλυσης για το καουτσούκ σύμφωνα με το πρότυπο DIN 

18035-7. 

 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’75) του αναδόχου, όπως 

εκάστοτε ισχύει, ότι τα υλικά πλήρωσης εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της F.I.F.A. όπως αυτές 

αναφέρονται στο τεύχος F.I.F.A. GUIDE TO ARTIFICIAL SURFACES H F.I.F.A. QUALITY CONCEPT FOR 

FOOTBALL TURFS, HANDBOOK OF REQUIREMENTS, έκδοση 2015 και μετέπειτα.  

 Γραπτή εγγύηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα για επτά (7) έτη.  
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 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’75) του αναδόχου, στην οποία 

θα αναφέρεται :  

 Η χώρα προέλευσης των τελικών προϊόντων. Σε περίπτωση που τα προϊόντα παράγονται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται να δηλωθεί προέλευση Ε.Ε.  

 Η δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαίωση των οίκων παραγωγής των υλικών του συστήματος 

συνθετικού χλοοτάπητα όπου θα βεβαιώνεται η διαθεσιμότητα των ποσοτήτων των υλικών και η 

συμφωνία τους με τις προδιαγραφές της μελέτης. 

 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’75) του αναδόχου, στην οποία 

θα αναφέρεται: η διάρκεια της περιόδου εγγύησης για το σύστημα του συνθετικού χλοοτάπητα 

με τα υλικά της πλήρωσής του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) έτη. 

Επιπλέον, θα αναφέρει το προτεινόμενο διάστημα αποκατάστασης βλάβης το οποίο δεν μπορεί 

να είναι μεγαλύτερο από ένα (1) μήνα μετά από έγγραφη ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή 

καθώς και τον τρόπο που θα αντιμετωπίζονται τα θέματα συντήρησης και επισκευής (υποβολή 

τεύχους οδηγιών συντήρησης του χλοοτάπητα στην Ελληνική γλώσσα) σε αυτό το διάστημα. 

 Τα παραπάνω έγγραφα (πιστοποιητικά) που αφορούν την απόδειξη τεχνικών προδιαγραφών της 

μελέτης πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους καθώς και θα είναι στην Ελληνική ή 

Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που δεν είναι σε μία από τις παραπάνω γλώσσες θα είναι 

μεταφρασμένα επίσημα στην Ελληνική γλώσσα. 

 Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω έγγραφα που αφορούν τον οίκο κατασκευής / παραγωγής δεν 

απαιτείται να φέρουν ψηφιακή υπογραφή ή θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.  

O ανάδοχος προ της εγκατάστασης του χλοοτάπητα στο έργο για να λάβει έγγραφη έγκριση της 

Επιβλέπουσας υπηρεσίας για την ενσωμάτωση στο έργο μετά την υποβολή των αναγκαίων 

απαιτούμενων πιστοποιήσεων ως ανωτέρω 

2.1.1.v Άρδευση 

Η παρούσα μελέτη δεν περιλαμβάνει δίκτυο άρδευσης για το πότισμα του γηπέδου πριν την κάθε χρήση του 

αγωνιστικού χώρου.  

Θα γίνει χρήση του υφισταμένου δικτύου άρδευσης  και τη συντήρηση του αναλαμβάνει ο οικείος δήμος με δικές 

του δαπάνες.  

2.2 Γήπεδο μπάσκετ  της Τ.Κ. Καταρράκτη της Δε Αγνάντων 

Η μελέτη αφορά την αναβάθμιση του αγωνιστικού χώρου ο οποίος αποτελείται από ασφαλτοτάπητα.  

Προβλέπεται η επίστρωση της επιφάνειας του γηπέδου με ελαστικοσυνθετικό  τάπητα πάχους 1,8- 

2,0 χιλ. (περιλαμβανομένων των ειδικών διαγραμμίσεων) και η τοποθέτηση μπασκετών.  

2.2.1 Ακρυλικός συνθετικός τάπητας 

Ο συνδυασμός των αποχρώσεων στις διάφορες περιοχές του γηπέδου θα επιλεγεί από την επιβλέπουσα 
υπηρεσία.  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Τάπητας  μη  υδατοπερατός,  συνολικού  πάχους  1,6-2  χιλ.,  ακρυλικής  βάσης,  
εμπλουτισμένος  με λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή (π.χ. χαλαζιακή άμμος), ιδιαίτερα ανθεκτικός στις 
υπεριώδεις ακτίνες και στην εντατική χρήση, με τελική επιφάνεια ενιαία (χωρίς αρμούς), ματ, αδρή και 
αντιολισθηρή.   
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:    Σταθερή  υπόβαση  από  ασφαλτοτάπητα.  Η επιφάνεια της ασφάλτου πρέπει 
να είναι καθαρή και  απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους ρύπους.  
Θα γίνει  επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας και επούλωση λάκκων βάθους έως 2,50 εκ. ή ρωγμών με 
μίγμα ειδικού ακρυλικού γαλακτώματος, τσιμέντου  και χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,2-0,5 mm, σε 
αναλογίες που θα υποδειχθούν  από  τον  προμηθευτή  του  υλικού.  Το  μίγμα  θα  εφαρμοσθεί    είτε  με  
πήχυ  είτε  με  ρακλέτα  είτε  με σπάτουλα, ανάλογα με το βάθος της λακούβας. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται υλικά και εργασία.   
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:   
 Στρώση εξομάλυνσης:  Διαστρώνεται μίγμα από ειδικό ασφαλτικό γαλάκτωμα και λεπτόκοκκα 

αδρανή (π.χ. χαλαζιακή άμμος), σε τρείς (3) επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις, ώστε να 
καλυφθούν οι ατέλειες της ασφάλτου και να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που θα υποδεχθεί 
τον ακρυλικό τάπητα.    
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 Ακρυλικός συνθετικός τάπητας (στρώση πλαστικοποίησης): Διαστρώνεται χυτός, σε δύο (2) 

επάλληλες και διασταυρούμενες  στρώσεις,  με  τη  χρήση  ειδικής  ελαστικής  σπάτουλας  (ρακλέτας).  

Το  υλικό  που χρησιμοποιείται περιέχει στυροακρυλικά πολυμερή και άλλα λεπτόκοκκα αδρανή 

(χαλαζιακή άμμος), που προσδίνουν  πολύ  καλή  αντοχή  στην  τριβή.  Ο  χρωματικός  συνδυασμός  

θα  υποδειχθεί  από  την επιβλέπουσα υπηρεσία.    

 Διαγράμμιση:  Η  χάραξη  και  η  διαγράμμιση  του  γηπέδου  γίνεται  στις  διαστάσεις  που  

καθορίζονται  στις σχετικές  πρότυπες  προδιαγραφές  της  Γ.Γ.Α.  και    με    ανεξίτηλα    χρώματα,  

συμβατά  με  τον  ακρυλικό  τάπητα.  

2.2.2 Γραμμογράφηση επιφανειών συνθετικού τάπητα  

Διαγράμμιση  επιφανειών  συνθετικού  τάπητα  σύμφωνα με  τις  διεθνείς  προδιαγραφές, με λευκές  ή 

έγχρωμες γραμμές πάχους 50mm, με χρώματα πολυουρεθάνης συμβατά με τη συνθετική επιφάνεια του 

τάπητα και ανθεκτικά στη χρήση και την  υπεριώδη  ακτινοβολία.  Δηλαδή  υλικά,  μικροϋλικά  και  

εργασία  πλήρους  και  έντεχνης  κατασκευής  της γραμμογράφησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 

υλικών.  

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:  

 η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή 

αποθήκευση (αν απαιτείται)  

 η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών.  

 ο καθαρισμός του συνθετικού τάπητα από κάθε είδους χαλαρά υλικά   

 η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)   

 η  εφαρμογή  της  διαγράμμισης  με  διαγραμμιστικό  μηχάνημα,  κατάλληλο  για  τον  τύπο  του  

χρησιμοποιουμένου υλικού   

 η  λήψη  μέτρων  για  την  προστασία  της  νωπής  διαγράμμισης  μέχρι  την  πλήρη  στερεοποίησή  

τους  και  στην συνέχεια η άρση τους 

 

O ανάδοχος προ της εγκατάστασης του τάπητα στο έργο για να λάβει έγγραφη έγκριση της 

Επιβλέπουσας υπηρεσίας για την ενσωμάτωση στο έργο θα υποβάλει: 

 Για την εταιρία εφαρμογής του τάπητα, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ΕΝ  ISO 9001 και ISO 

14001 ή άλλων ισοδυνάμων, στο πεδίο τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων  

 Για τον τάπητα πιστοποιητικό έγκρισης διεθνούς ομοσπονδίας  

 

2.3 Γήπεδο Τέννις   της Τ.Κ. Καταρράκτη της Δε Αγνάντων 

Η μελέτη αφορά την αναβάθμιση του αγωνιστικού χώρου ο οποίος αποτελείται από σκυρόδεμα .  

Προβλέπεται η επίστρωση της επιφάνειας του γηπέδου με ελαστικοσυνθετικό  τάπητα πάχους 1,8- 

2,0 χιλ. (περιλαμβανομένων των ειδικών διαγραμμίσεων).   

2.3.1 Ακρυλικός συνθετικός τάπητας 

Ο συνδυασμός των αποχρώσεων στις διάφορες περιοχές του γηπέδου θα επιλεγεί από την επιβλέπουσα 

υπηρεσία.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Τάπητας  μη  υδατοπερατός,  συνολικού  πάχους  1,6-2  χιλ.,  ακρυλικής  βάσης,  

εμπλουτισμένος  με λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή (π.χ. χαλαζιακή άμμος), ιδιαίτερα ανθεκτικός στις 

υπεριώδεις ακτίνες και στην εντατική χρήση, με τελική επιφάνεια ενιαία (χωρίς αρμούς), ματ, αδρή και 

αντιολισθηρή.   

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:    Σταθερή  υπόβαση  από  σκυρόδεμα.  Η επιφάνεια του σκυροδέματος  πρέπει 

να είναι καθαρή και  απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους ρύπους.  

Θα γίνει  επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας και επούλωση λάκκων βάθους έως 2,50 εκ. ή ρωγμών με 

μίγμα ειδικού ακρυλικού γαλακτώματος, τσιμέντου  και χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,2-0,5 mm, σε 

αναλογίες που θα υποδειχθούν  από  τον  προμηθευτή  του  υλικού.  Το  μίγμα  θα  εφαρμοσθεί    είτε  με  

πήχυ  είτε  με  ρακλέτα  είτε  με σπάτουλα, ανάλογα με το βάθος της λακούβας. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται υλικά και εργασία.   

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:   
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 Στρώση εξομάλυνσης:  Διαστρώνεται μίγμα από ειδικό ασφαλτικό γαλάκτωμα και λεπτόκοκκα 

αδρανή (π.χ. χαλαζιακή άμμος), σε τρείς (3) επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις, ώστε να 

καλυφθούν οι ατέλειες της υπόβασης και να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που θα υποδεχθεί 

τον ακρυλικό τάπητα.    

 Ακρυλικός συνθετικός τάπητας (στρώση πλαστικοποίησης): Διαστρώνεται χυτός, σε δύο (2) 

επάλληλες και διασταυρούμενες  στρώσεις,  με  τη  χρήση  ειδικής  ελαστικής  σπάτουλας  (ρακλέτας).  

Το  υλικό  που χρησιμοποιείται περιέχει στυροακρυλικά πολυμερή και άλλα λεπτόκοκκα αδρανή 

(χαλαζιακή άμμος), που προσδίνουν  πολύ  καλή  αντοχή  στην  τριβή.  Ο  χρωματικός  συνδυασμός  

θα  υποδειχθεί  από  την επιβλέπουσα υπηρεσία.    

 Διαγράμμιση:  Η  χάραξη  και  η  διαγράμμιση  του  γηπέδου  γίνεται  στις  διαστάσεις  που  

καθορίζονται  στις σχετικές  πρότυπες  προδιαγραφές  της  Γ.Γ.Α.  και    με    ανεξίτηλα    χρώματα,  

συμβατά  με  τον  ακρυλικό  τάπητα.  

2.2.2 Γραμμογράφηση επιφανειών συνθετικού τάπητα  

Διαγράμμιση  επιφανειών  συνθετικού  τάπητα  σύμφωνα με  τις  διεθνείς  προδιαγραφές, με λευκές  ή 

έγχρωμες γραμμές πάχους 50mm, με χρώματα πολυουρεθάνης συμβατά με τη συνθετική επιφάνεια του 

τάπητα και ανθεκτικά στη χρήση και την  υπεριώδη  ακτινοβολία.  Δηλαδή  υλικά,  μικροϋλικά  και  

εργασία  πλήρους  και  έντεχνης  κατασκευής  της γραμμογράφησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 

υλικών.  

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:  

 η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή 

αποθήκευση (αν απαιτείται)  

 η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών.  

 ο καθαρισμός του συνθετικού τάπητα από κάθε είδους χαλαρά υλικά   

 η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)   

 η  εφαρμογή  της  διαγράμμισης  με  διαγραμμιστικό  μηχάνημα,  κατάλληλο  για  τον  τύπο  του  

χρησιμοποιουμένου υλικού   

 η  λήψη  μέτρων  για  την  προστασία  της  νωπής  διαγράμμισης  μέχρι  την  πλήρη  στερεοποίησή  

τους  και  στην συνέχεια η άρση τους 

 

O ανάδοχος προ της εγκατάστασης του τάπητα στο έργο για να λάβει έγγραφη έγκριση της 

Επιβλέπουσας υπηρεσίας για την ενσωμάτωση στο έργο θα υποβάλει: 

 Για την εταιρία εφαρμογής του τάπητα, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ΕΝ  ISO 9001 και ISO 

14001 ή άλλων ισοδυνάμων, στο πεδίο τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων  

 Για τον τάπητα πιστοποιητικό έγκρισης διεθνούς ομοσπονδίας  

 

2.4 Γήπεδο μπάσκετ  της Τ.Κ. Αθαμανίου  της ΔΕ Αθαμανίας  

Η μελέτη αφορά την αναβάθμιση του αγωνιστικού χώρου ο οποίος αποτελείται από ασφαλτοτάπητα.  

Προβλέπεται η επίστρωση της επιφάνειας του γηπέδου με ελαστικοσυνθετικό  τάπητα πάχους 1,8- 

2,0 χιλ. (περιλαμβανομένων των ειδικών διαγραμμίσεων) και η τοποθέτηση μπασκετών.  

2.4.1 Ακρυλικός συνθετικός τάπητας 

Ο συνδυασμός των αποχρώσεων στις διάφορες περιοχές του γηπέδου θα επιλεγεί από την επιβλέπουσα 

υπηρεσία.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Τάπητας  μη  υδατοπερατός,  συνολικού  πάχους  1,6-2  χιλ.,  ακρυλικής  βάσης,  

εμπλουτισμένος  με λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή (π.χ. χαλαζιακή άμμος), ιδιαίτερα ανθεκτικός στις 

υπεριώδεις ακτίνες και στην εντατική χρήση, με τελική επιφάνεια ενιαία (χωρίς αρμούς), ματ, αδρή και 

αντιολισθηρή.   

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:    Σταθερή  υπόβαση  από  ασφαλτοτάπητα.  Η επιφάνεια της ασφάλτου πρέπει 

να είναι καθαρή και  απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους ρύπους.  

Θα γίνει  επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας και επούλωση λάκκων βάθους έως 2,50 εκ. ή ρωγμών με 

μίγμα ειδικού ακρυλικού γαλακτώματος, τσιμέντου  και χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,2-0,5 mm, σε 
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αναλογίες που θα υποδειχθούν  από  τον  προμηθευτή  του  υλικού.  Το  μίγμα  θα  εφαρμοσθεί    είτε  με  

πήχυ  είτε  με  ρακλέτα  είτε  με σπάτουλα, ανάλογα με το βάθος της λακούβας. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται υλικά και εργασία.   

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:   

 Στρώση εξομάλυνσης:  Διαστρώνεται μίγμα από ειδικό ασφαλτικό γαλάκτωμα και λεπτόκοκκα 

αδρανή (π.χ. χαλαζιακή άμμος), σε τρείς (3) επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις, ώστε να 

καλυφθούν οι ατέλειες της ασφάλτου και να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που θα υποδεχθεί 

τον ακρυλικό τάπητα.    

 Ακρυλικός συνθετικός τάπητας (στρώση πλαστικοποίησης): Διαστρώνεται χυτός, σε δύο (2) 

επάλληλες και διασταυρούμενες  στρώσεις,  με  τη  χρήση  ειδικής  ελαστικής  σπάτουλας  (ρακλέτας).  

Το  υλικό  που χρησιμοποιείται περιέχει στυροακρυλικά πολυμερή και άλλα λεπτόκοκκα αδρανή 

(χαλαζιακή άμμος), που προσδίνουν  πολύ  καλή  αντοχή  στην  τριβή.  Ο  χρωματικός  συνδυασμός  

θα  υποδειχθεί  από  την επιβλέπουσα υπηρεσία.    

 Διαγράμμιση:  Η  χάραξη  και  η  διαγράμμιση  του  γηπέδου  γίνεται  στις  διαστάσεις  που  

καθορίζονται  στις σχετικές  πρότυπες  προδιαγραφές  της  Γ.Γ.Α.  και    με    ανεξίτηλα    χρώματα,  

συμβατά  με  τον  ακρυλικό  τάπητα.  

2.4.2 Γραμμογράφηση επιφανειών συνθετικού τάπητα  

Διαγράμμιση  επιφανειών  συνθετικού  τάπητα  σύμφωνα με  τις  διεθνείς  προδιαγραφές, με λευκές  ή 

έγχρωμες γραμμές πάχους 50mm, με χρώματα πολυουρεθάνης συμβατά με τη συνθετική επιφάνεια του 

τάπητα και ανθεκτικά στη χρήση και την  υπεριώδη  ακτινοβολία.  Δηλαδή  υλικά,  μικροϋλικά  και  

εργασία  πλήρους  και  έντεχνης  κατασκευής  της γραμμογράφησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 

υλικών.  

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:  

 η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή 

αποθήκευση (αν απαιτείται)  

 η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών.  

 ο καθαρισμός του συνθετικού τάπητα από κάθε είδους χαλαρά υλικά   

 η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)   

 η  εφαρμογή  της  διαγράμμισης  με  διαγραμμιστικό  μηχάνημα,  κατάλληλο  για  τον  τύπο  του  

χρησιμοποιουμένου υλικού   

 η  λήψη  μέτρων  για  την  προστασία  της  νωπής  διαγράμμισης  μέχρι  την  πλήρη  στερεοποίησή  

τους  και  στην συνέχεια η άρση τους 

 

O ανάδοχος προ της εγκατάστασης του τάπητα στο έργο για να λάβει έγγραφη έγκριση της 

Επιβλέπουσας υπηρεσίας για την ενσωμάτωση στο έργο θα υποβάλει: 

 Για την εταιρία εφαρμογής του τάπητα, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ΕΝ  ISO 9001 και ISO 

14001 ή άλλων ισοδυνάμων, στο πεδίο τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων  

 Για τον τάπητα πιστοποιητικό έγκρισης διεθνούς ομοσπονδίας  

 

2.5 Γήπεδο μπάσκετ  της Τ.Κ. Αγνάντων  της ΔΕ Αγνάντων 

Η μελέτη αφορά την αναβάθμιση του αγωνιστικού χώρου ο οποίος αποτελείται από ασφαλτοτάπητα.  

Προβλέπεται η επίστρωση της επιφάνειας του γηπέδου με ελαστικοσυνθετικό  τάπητα πάχους 1,8- 

2,0 χιλ. (περιλαμβανομένων των ειδικών διαγραμμίσεων) και η τοποθέτηση μπασκετών.  

2.5.1 Ακρυλικός συνθετικός τάπητας 

Ο συνδυασμός των αποχρώσεων στις διάφορες περιοχές του γηπέδου θα επιλεγεί από την επιβλέπουσα 

υπηρεσία.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Τάπητας  μη  υδατοπερατός,  συνολικού  πάχους  1,6-2  χιλ.,  ακρυλικής  βάσης,  

εμπλουτισμένος  με λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή (π.χ. χαλαζιακή άμμος), ιδιαίτερα ανθεκτικός στις 

υπεριώδεις ακτίνες και στην εντατική χρήση, με τελική επιφάνεια ενιαία (χωρίς αρμούς), ματ, αδρή και 

αντιολισθηρή.   
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:    Σταθερή  υπόβαση  από  ασφαλτοτάπητα.  Η επιφάνεια της ασφάλτου πρέπει 

να είναι καθαρή και  απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους ρύπους.  

Θα γίνει  επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας και επούλωση λάκκων βάθους έως 2,50 εκ. ή ρωγμών με 

μίγμα ειδικού ακρυλικού γαλακτώματος, τσιμέντου  και χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,2-0,5 mm, σε 

αναλογίες που θα υποδειχθούν  από  τον  προμηθευτή  του  υλικού.  Το  μίγμα  θα  εφαρμοσθεί    είτε  με  

πήχυ  είτε  με  ρακλέτα  είτε  με σπάτουλα, ανάλογα με το βάθος της λακούβας. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται υλικά και εργασία.   

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:   

 Στρώση εξομάλυνσης:  Διαστρώνεται μίγμα από ειδικό ασφαλτικό γαλάκτωμα και λεπτόκοκκα 

αδρανή (π.χ. χαλαζιακή άμμος), σε τρείς (3) επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις, ώστε να 

καλυφθούν οι ατέλειες της ασφάλτου και να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που θα υποδεχθεί 

τον ακρυλικό τάπητα.    

 Ακρυλικός συνθετικός τάπητας (στρώση πλαστικοποίησης): Διαστρώνεται χυτός, σε δύο (2) 

επάλληλες και διασταυρούμενες  στρώσεις,  με  τη  χρήση  ειδικής  ελαστικής  σπάτουλας  (ρακλέτας).  

Το  υλικό  που χρησιμοποιείται περιέχει στυροακρυλικά πολυμερή και άλλα λεπτόκοκκα αδρανή 

(χαλαζιακή άμμος), που προσδίνουν  πολύ  καλή  αντοχή  στην  τριβή.  Ο  χρωματικός  συνδυασμός  

θα  υποδειχθεί  από  την επιβλέπουσα υπηρεσία.    

 Διαγράμμιση:  Η  χάραξη  και  η  διαγράμμιση  του  γηπέδου  γίνεται  στις  διαστάσεις  που  

καθορίζονται  στις σχετικές  πρότυπες  προδιαγραφές  της  Γ.Γ.Α.  και    με    ανεξίτηλα    χρώματα,  

συμβατά  με  τον  ακρυλικό  τάπητα.  

2.5.2 Γραμμογράφηση επιφανειών συνθετικού τάπητα  

Διαγράμμιση  επιφανειών  συνθετικού  τάπητα  σύμφωνα με  τις  διεθνείς  προδιαγραφές, με λευκές  ή 

έγχρωμες γραμμές πάχους 50mm, με χρώματα πολυουρεθάνης συμβατά με τη συνθετική επιφάνεια του 

τάπητα και ανθεκτικά στη χρήση και την  υπεριώδη  ακτινοβολία.  Δηλαδή  υλικά,  μικροϋλικά  και  

εργασία  πλήρους  και  έντεχνης  κατασκευής  της γραμμογράφησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 

υλικών.  

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:  

 η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή 

αποθήκευση (αν απαιτείται)  

 η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών.  

 ο καθαρισμός του συνθετικού τάπητα από κάθε είδους χαλαρά υλικά   

 η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)   

 η  εφαρμογή  της  διαγράμμισης  με  διαγραμμιστικό  μηχάνημα,  κατάλληλο  για  τον  τύπο  του  

χρησιμοποιουμένου υλικού   

 η  λήψη  μέτρων  για  την  προστασία  της  νωπής  διαγράμμισης  μέχρι  την  πλήρη  στερεοποίησή  

τους  και  στην συνέχεια η άρση τους 

 

O ανάδοχος προ της εγκατάστασης του τάπητα στο έργο για να λάβει έγγραφη έγκριση της 

Επιβλέπουσας υπηρεσίας για την ενσωμάτωση στο έργο θα υποβάλει: 

 Για την εταιρία εφαρμογής του τάπητα, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ΕΝ  ISO 9001 και ISO 

14001 ή άλλων ισοδυνάμων, στο πεδίο τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων  

 Για τον τάπητα πιστοποιητικό έγκρισης διεθνούς ομοσπονδίας  

 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 474.747,13 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 382.860,59 €, ΦΠΑ 24%: 91.886,54 €) 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων με 

χρηματοδότηση  από ιδίους πόρους του Δήμου   ή οποιαδήποτε άλλης πρόσφορης χρηματοδότησης.  

Σχετικό CPV: 45236110-4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΓΗΠΕΔΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
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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 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 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,  

(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 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 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: 



(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 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. 

 

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 

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.  

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 



α/α Είδος Συντελεστής 

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 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

 

2,50 

,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 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

 

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 

14 Αράχωβας καφέ 

 

5. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών 

(νερόλουστρο) 

6. 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 €/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 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 

(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 Δημοπρατούσα Αρχή θα 

προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων 

και μαρμάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 

 



ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Α . Τ.: 1.1 ( ΟΙΚ -20.02.) Κωδ. Αναθ/σης: ΟΙΚ 2112: 100,00% 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την δηµιουργία  υπογείων 
κλπ χώρων,  σύµφωνα  µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών 
έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας 
των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου 
χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' 
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του 
πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων 
εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. 
Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Τρία και εβδομήντα πέντε λεπτά (3,75) 
 
 
Α.Τ. 1.2 (ΟΙΚ-20.05) Κωδ. Αναθ/σης: ΟΙΚ 2124: 100,00% 
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηνανικών μέσων 
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 ιτι ή μεγαλυτέρου των 
3,00 πι αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 πν\ σε βάθος μέχρι 2.00 πτ από το χαμηλότερο χείλος της διατομής 
εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 ιπ. του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με 
εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποίο πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταοη των προϊόντων, την μόρφωση 
των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή- 20.05.01 σε εδάφη ναιώδη-ηυιβραχώδη 
Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Πέντε και σαράντα πέντε λεπτά (5,45) 
 
 



Α.Τ.: 2.1 ( ΟΙΚ -38.03 ) Κωδ. Αναθ/σης: ΟΙΚ 3816: 100,00% 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816) 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, πεδίλων, 

υπερθύρων,  κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθµένα του 

ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-

00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία 

ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών 

που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.  

Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Δέκα πέντε και Εβδοµήντα λεπτά (15,70) 

 

 

Α.Τ.: 2.2 ( ΟΙΚ -32.01.04 ) Κωδ. Αναθ/σης: ΟΙΚ 3214: 100,00% 

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 

Προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού- Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214) 

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 

ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ),  µε την διάστρωση 

µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος,  χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε 

την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", 01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέµατος", 01-01-03-

00 "Συντήρηση σκυροδέµατος", 

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος", 01-01-05-00 "Δονητική συµπύκνωση 

σκυροδέµατος", 01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου.  Επίσης 

απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 

λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη 

συνθέσεως. Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
α.  Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το 
σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος,  η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του 
σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία 
περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη 
της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του 
Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ.  Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των 
σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου 
αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος 
(βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η 
περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. 



ε. Δεν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιοµηχανικό δάπεδο). 
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Ενενήντα (90,00) 
 

Α.Τ.: 2.3 ( ΟΙΚ -38.20.02 ) Κωδ. Αναθ/σης: ΟΙΚ 3873: 100,00% 
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος κατηγορίας B500C 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873) 
Προµήθεια  και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών,  
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του  σύµφωνα µε τα σχέδια 
οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 
έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. Εάν 
οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα 
του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της 
τοποθέτησης του οπλισµού. 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, 
τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά 
διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογρά-
φονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1  του ΚΤΧ-2008,  ο 
οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του 
µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολο-γίου. 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm
2
) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

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 

 



Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 
 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 

εναλλάξ 
 Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 
 Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του 

έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 
 Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 

απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
 Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 
Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Ενα και Επτά λεπτά (1,07) 
  
 

Α.Τ.: 2.4 ΥΔΡ 11.02.03  Κωδ. Αναθ/σης: ΥΔΡ 6752  100,00%  
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές. 
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες ηλεκτρο-πρεσσαριστές, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 Έσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροττρεσσαριστές" 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η 
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός 
του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών (αντικατάσταση 
εσχαρών). 
Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους πίνακες βαρών του 
κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και 
λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Κg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 
Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Τρία και δέκα  λεπτά (3,10) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.  3.1 (ΥΔΡ-11.15.Ν2) Κωδ. Αναθ/σης  ΥΔΡ 6620.1: 100% 

Προκατασκευασμένα φρεάτια αποστράγγισης – υδροσυλλογής 

Προκατασκευασμένα φρεάτια αποστράγγισης στα δύο άκρα της επιφάνειας των γηπέδων εσωτερικά της 

περίφραξης. Στα φρεάτια θα απορρέουν τα κανάλια αποστράγγισης καθώς και οι πλευρικοί διάτρητοι 

αγωγοί αποστράγγισης.  

Για την επίτευξη της επιπεδότητας της επιφάνειας του φρεατίου καθώς και για την σταθερότητα του πρέπει 

να τοποθετηθεί σκυρόδεμα C16/20 κάτω και περιμετρικά αυτού όπου επάνω θα εγκιβωτιστεί το φρεάτιο. 

Τα φρεάτια υδροσυλλογής θα είναι προκατασκευασμένα  από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, ενδεικτικού 

βάρους 1000 kgr εξωτερικών διαστάσεων 110cm x 80cm x 80 cm, πάχους τοιχώματος 13cm,  

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια υλικών, μικρουλικώνν σκυροδέματος σταθεροποίησης, η  

μεταφορά  τους στο έργο και η εργασία τοποθέτησης σε θέση καλής λειτουργίας 

Απαιτούμενες πιστοποιήσεις 

Πριν την ενσωμάτωση των φρεατίων στο έργο ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην επιβλέπουσα 

υπηρεσία Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος και τις κάτωθι πιστοποιήσεις στην επιβλέπουσα υπηρεσία για να 

λάβει τη έγκρισή της: 

(i) Έκθεση δοκιμών αντοχής σκυροδέματος C20/25 κατά ΕΛΟΤ 722 ή ισοδύναμο 

Tιμή ανά τεμάχιο (τεμ) τοποθετημένου και σε λειτουργία φρεατίου 

Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ  Τριακόσια ενεν’ήντα έξι και δέκα έξι λεπτά  (396,16) 

 

 

 

Α.Τ.  3.2 (ΟΔΟ – Σ76.Ν1) Κωδ. Αναθ/σης  ΟΔΟ  6620.1: 100% 

Εύκαμπτοι διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης DN/OD 90MM-SN8 

Δίκτυο αποστράγγισης-υδροσυλλογής από σωλήνες αποστράγγισης DN/OD 90mm-SN8 διπλού δομημένου 

τοιχώματος που παράγονται από υψηλής ποιότητας Πολυαιθυλένιο (HDPE) βάση των ευρωπαϊκών 

προτύπων ΕΝISO 9969 - DIN 4262-1. 

Τα τυπικά τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων θα είναι: 

 Η εξωτερική τους επιφάνεια πρέπει να είναι κυματοειδής χρώματος μαύρου ενώ η εσωτερική να είναι 

λεία χρώματος πράσινου. 

 Η ακαμψία δακτυλίου πρέπει να είναι SN 8KN/m2 και πρέπει να είναι διάτρητος περιμετρικά κατά 360° 

ώστε να απορρέει νερό σε μεγάλη απόσταση και να διατηρεί χαμηλά το επίπεδο του υδροφόρου 

ορίζοντα. 

 Η επιφάνεια της διάτρησης πρέπει να είναι >50cm2/m. 

 Το προϊόν πρέπει να είναι ανθεκτικό έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας και ανθεκτικό στα χημικά και την 

διάβρωση. Θα πρέπει να έχει αντοχή στην γήρανση καθώς και θα είναι μη ελκυστικό στα τρωκτικά 

 Πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με την οδηγία κατά RoHS και τον κανονισμό REACH. 

 Το μήκος κάθε κουλούρας πρέπει να είναι 50μ ώστε να αποφεύγονται οι πολλαπλές συνδέσεις. 

Η εγκατάσταση του σωλήνα θα γίνεται εντός ορύγματος με προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται μια ομαλή και 

ομοιόμορφη επιφάνεια έδρασης. Το όρυγμα θα ανοιχθεί πριν την τοποθέτηση του σωλήνα και η επίχωση θα 

γίνει μετά την τοποθέτηση του. 

Προσοχή πρέπει να δοθεί: 

Η κλίση και η στάθμη του πυθμένα να είναι σύμφωνες με τις προβλεπόμενες υψομετρικές διαφορές. 

Οι διαστάσεις του ορύγματος θα είναι ικανοποιητικές ώστε να τοποθετήσει ο σωλήνας και να περιβληθεί με 

πλυμένο (τελείως απαλλαγμένο παιπάλης) αδρανούς (γαρμπίλι) το οποίο θα λειτουργεί σαν φίλτρο ξένων 

προσμίξεων. 

Το όρυγμα περιμετρικά θα καλυφθεί από γεωύφασμα και μετά την τοποθέτηση του σωλήνα και του 

πλυμένου αδρανούς πρέπει να καλύψει επιφανειακά το όρυγμα. 

Ο σωλήνας πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να ακουμπά την επιφάνεια του ορύγματος καθ όλο το 

μήκος. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η τοποθέτηση στρώσης 10εκ. από αδρανές υλικό καθ όλο το μήκος του 

ορύγματος. 

Απαιτούμενες πιστοποιήσεις 



Πριν την ενσωμάτωση των σωλήνων στο έργο ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην επιβλέπουσα 

υπηρεσία Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος και τις κάτωθι πιστοποιήσεις στην επιβλέπουσα υπηρεσία για να 

λάβει τη έγκρισή της: 

(i). Πιστοποιητικό δοκιμών υλικού ότι είναι σύμφωνο με τις ανωτέρω προδιαγραφές σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 10204-2.2 ή ισοδύναμο. 

(ii). Δήλωση συμμόρφωσης ότι τα προϊόντα δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μεγαλύτερες από αυτές που 

ορίζει η οδηγία DIRECTIVE 2011/65/EU ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια του σωλήνα και τα μικρουλικά συνδεσμολογίας, η 

μεταφορά στον τόπο του έργου και η τοποθέτηση σε θέση καλής λειτουργίας. Η εκσκαφή του ορύγματος 

τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά 

τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα  του  τιμολογίου. 

Tιμή ανά μέτρο  (m)  τοποθετημένου και σε λειτουργία σωλήνα. 

Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Επτά και τριάντα τρία λεπτά (7,33) 

 

 

Α.Τ.  3.3 (ΟΔΟ – Σ76.Ν2) Κωδ. Αναθ/σης  ΟΔΟ  6620.1: 100% 

Εύκαμπτοι διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης DN/OD  200ΜΜ - SN8 

Δίκτυο αποστράγγισης-υδροσυλλογής από σωλήνες αποστράγγισης DN/OD 200ΜΜ - SN8 διπλού δομημένου 

τοιχώματος που παράγονται από υψηλής ποιότητας Πολυαιθυλένιο (HDPE) βάση των ευρωπαϊκών 

προτύπων ΕΝ ISO 9969 - DIN 4262-1. 

Τα τυπικά τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων θα είναι: 

 Η εξωτερική τους επιφάνεια πρέπει να είναι κυματοειδής χρώματος μαύρου ενώ η εσωτερική να είναι 

λεία χρώματος πράσινου. 

 Η ακαμψία δακτυλίου πρέπει να είναι SN 8KN/m2 και θα είναι διάτρητος περιμετρικά κατά 360° ώστε να 

απορρέει νερό σε μεγάλη απόσταση KOL να διατηρεί χαμηλά το επίπεδο του υδροφόρου ορίζοντα. 

 Η επιφάνεια της διάτρησης πρέπει να είναι >50cm2/m. 

 Το προϊόν πρέπει να είναι ανθεκτικό έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας και ανθεκτικό στα χημικά και την 

διάβρωση. Πρέπει να έχει αντοχή στην γήρανση καθώς KOL θα είναι μη ελκυσηκό στα τρωκτικά 

 Πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με την οδηγία κατά RoHS και τον κανονισμό REACH. 

 Το μήκος κάθε κουλούρας πρέπει να είναι 25μ ώστε να αποφεύγονται οι πολλαπλές συνδέσεις. 

Η εγκατάσταση του σωλήνα θα γίνεται εντός ορύγματος με προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται μια ομαλή και 

ομοιόμορφη επιφάνεια έδρασης. Το όρυγμα θα ανοιχθεί πριν την τοποθέτηση του σωλήνα και η επίχωση θα 

γίνει μετά την τοποθέτηση του. 

Προσοχή θα δοθεί: 

Η κλίση και η στάθμη του πυθμένα να είναι σύμφωνες με τις προβλεπόμενες υψομετρικές διαφορές. 

Οι διαστάσεις του ορύγματος να είναι ικανοποιητικές ώστε να τοποθετήσει ο σωλήνας και να περιβληθεί με 

πλυμένο (τελείως απαλλαγμένο παιπάλης) αδρανούς (γαρμπίλι) το οποίο θα λειτουργεί σαν φίλτρο ξένων 

προσμίξεων. 

Το όρυγμα περιμετρικά πρέπει να καλυφθεί από γεωυφασμα και μετά την τοποθέτηση του σωλήνα και του 

πλυμένου αδρανούς θα καλύψει επιφανειακά το όρυγμα. 

Ο σωλήνας πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να ακουμπά την επιφάνεια του ορύγματος καθόλα το 

μήκος. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η τοποθέτηση στρώσης 10εκ. από αδρανές υλικό καθόλα το μήκος 

του ορύγματος. 

Απαιτούμενες πιστοποιήσεις 

Πριν την ενσωμάτωση των σωλήνων στο έργο ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην επιβλέπουσα 

υπηρεσία Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος και τις κάτωθι πιστοποιήσεις στην επιβλέπουσα υπηρεσία για να 

λάβει τη έγκρισή της: 

(i). Πιστοποιητικό δοκιμών υλικού ότι είναι σύμφωνο με τις ανωτέρω προδιαγραφές σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 10204-2.2 ή ισοδύναμο. 

(ii). Δήλωση συμμόρφωσης ότι τα προϊόντα δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μεγαλύτερες από αυτές που 

ορίζει η οδηγία DIRECTIVE 2011/65/EU ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο. 



Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια του σωλήνα και τα μικρουλικά συνδεσμολογίας, η 

μεταφορά στον τόπο του έργου και η τοποθέτηση σε θέση καλής λειτουργίας. Η εκσκαφή του ορύγματος 

τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά 

τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα  του  τιμολογίου. 

Tιμή ανά μέτρο  (m)  τοποθετημένου και σε λειτουργία σωλήνα. 

Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Δέκα τρία και δέκα εννέα  λεπτά (13,19) 

 

 

Α.Τ.  3.4 (ΟΔΟ – Σ76.Ν3) Κωδ. Αναθ/σης  ΟΔΟ  6620.1: 100% 

Εύκαμπτοι διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης DN/OD 315ΜΜ -SN8 

Δίκτυο αποστράγγισης-υδροσυλλογής από σωλήνες αποστράγγισης DN/OD  315ΜΜ -SN8 διπλού    

δομημένου   τοιχώματος   που   παράγονται   από   υψηλής   ποιότητας Πολυαιθυλένιο (HDPE) βάση των 

ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 1277. 

Τα τυπικά τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων θα είναι: 

•  Η εξωτερική τους επιφάνεια πρέπει να είναι κυματοειδής χρώματος μαύρου ενώ η εσωτερική να είναι 

λεία χρώματος κίτρινου. Η σύνδεση τους θα γίνεται με διαμορφωμένο θηλυκό και αρσενικό άκρο και με 

χρήση ελαστικού δακτυλίου στεγάνωσης. 

• Η ακαμψία δακτυλίου πρέπει να είναι SN 8KN/m2. 

• Η αντοχή του στην κρούση πρέπει να είναι TIR<10% και η αντοχή του στον ερπυσμό <4 (βάση των 

ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 744-ΕΝ IS09967). 

• Η στεγανότητα του πρέπει να είναι χωρίς διαρροές (βάση ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 1277) 

• Πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με την οδηγία κατά RoHS και τον κανονισμό REACH. 

• Το μήκος κάθε τεμαχίου πρέπει να είναι ευθύγραμμο 6μ μήκους. 

Η εγκατάσταση του σωλήνα θα γίνεται εντός ορύγματος με προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται μια ομαλή και 

ομοιόμορφη επιφάνεια έδρασης. Το όρυγμα θα ανοιχθεί πριν την τοποθέτηση του σωλήνα και η επίχωση θα 

γίνει μετά την τοποθέτηση του. 

Προσοχή πρέπει να δοθεί: 

Η κλίση και η στάθμη του πυθμένα να είναι σύμφωνες με τις προβλεπόμενες υψομετρικές διαφορές 

Οι διαστάσεις του ορύγματος να είναι ικανοποιητικές ώστε να τοποθετήσει ο σωλήνας και να περιβληθεί με 

σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 ώστε να εγκιβωτίσει και να σταθεροποιηθεί. 

Ανά 10 μέτρα μήκους θα τοποθετηθεί Ταυ 90° με έξοδο προς τα πάνω παροχής DN160 όπου θα συνδεθεί με 

το κανάλι αποστράγγισης. Ο σκοπός είναι τα κανάλια αποστράγγισης να απορρέουν εντός του σωλήνα ώστε 

τα όμβρια να οδηγούνται μέσω αυτού στο φρεάτιο συλλογής. 

Ο σωλήνας πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να ακουμπά την επιφάνεια του ορύγματος καθόλα το 

μήκος. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η τοποθέτηση στρώσης 10εκ. από αδρανές υλικό καθόλα το μήκος του 

ορύγματος. Η κλίση εγκατάστασης προτείνεται να είναι μεταξύ 0,8-1% ώστε να υπάρχει ταχεία εκκένωση του 

σωλήνα από τα όμβρια εντός του φρεατίου συλλογής. 

Απαιτούμενες πιστοποιήσεις 

Πριν την ενσωμάτωση των σωλήνων στο έργο ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην επιβλέπουσα 

υπηρεσία Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος και τις κάτωθι πιστοποιήσεις στην επιβλέπουσα υπηρεσία για να 

λάβει τη έγκρισή της: 

(i) Δήλωση συμμόρφωσης προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13746-3:2007Α1:2009 ή ισοδύναμο. 

(ii) Δήλωση συμμόρφωσης ότι τα προϊόντα δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μεγαλύτερες από αυτές που 

ορίζει η οδηγία DIRECTIVE 2011/65/EU ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια του σωλήνα και τα μικρουλικά συνδεσμολογίας, η 

μεταφορά στον τόπο του έργου και η τοποθέτηση σε θέση καλής λειτουργίας. Η εκσκαφή του ορύγματος 

τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά 

τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα  του  τιμολογίου. 

Tιμή ανά μέτρο  (m)  τοποθετημένου και σε λειτουργία σωλήνα. 

Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Είκοσι τέσσερα και δύο λεπτά (24,02) 



Α.Τ.  4.1 (ΟΔΟ Α-23) Κωδ. Αναθ/σης  ΟΔΟ3121Α: 100% 

Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους     

Κατασκευή   στρώσης   μεταβλητού   πάχους,   είτε   για   αποστράγγιση   είτε   για εξυγιαντικές στρώσεις, υπό 

τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20  cm, 

προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

•   Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου -   σκύρων   με   βαθμό   

συμπύκνωσης   τουλάχιστον   90%   της   πυκνότητας,   που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

(Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) 

•   Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του απαιτούμενου 

νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,  

•   Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών,  

Η   επιμέτρηση   γίνεται   επί   συμπυκνωμένου   όγκου   με   λήψη   αρχικών   και   τελικών διατομών. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

Τιµή εφαρμογής: ΕΥΡΩ Δέκα επτά και είκοσι λεπτά (17.20) 
 

Α.Τ.  4.2 (ΥΔΡ-5.10) Κωδ. Αναθ/σης  ΟΔΟ2815: 100% 

Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή 

Κατασκευή φίλτρων αποστράγγισης απο κατάλληλα διαβαθμισμένα θραυστά αδρανή, μονοβαθμίων ή 

διβαθμίων, γραμμικών στραγγιστηρίων (περιβολή διάτρητων σωλήνων, πλήρωση αποστραγγιστικών 

τάφρων) και επιφανειακών αποστραγγίσεων (φίλτρα πρανών, στρώσεις στράγγισης με ή χωρίς γεωσυνθετικά 

κ.λπ.), στις θέσεις και με τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την μελέτη, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-03-

02-00 ‘’Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια αδρανών της προβλεπόμενης κοκκομετρικής διαβάθμισης, η 

μεταφορά τους στην θέση ενσωμάτωσης από οποιαδήποτε απόσταση, η προσέγγιση, η διάστρωση και 

συμπύκνωσή τους (ελαφρά στην περίπτωση των γραμμικών στραγγιστηρίων, σύμφωνα με την μελέτη για τις 

αποστραγγιστικές στρώσεις). 

Επιμέτρηση εντός των ορίων των διαστάσεων της μελέτης (διατομή γραμμικού στραγγιστηρίου, πάχος 

αποστραγγιστικής στρώσης). Κατά την επιμέτρηση του όγκου του φίλτρου των γραμμικών στραγγιστηρίων θα 

αφαιρείται η διατομή του διατρήτου σωλήνα. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο τοποθετημένου υλικού φίλτρου 

Τιµή εφαρμογής: ΕΥΡΩ Εννέα και τριάντα λεπτά  (9.30) 
 
Α.Τ.: 4.32    ΝΑΠΡΣΝ\Ε13.2 Κωδ. Αναθ/σης: ΠΡΣ5510 100,00%  

Τεχνητός χλοοτάπητας ποδοσφαίρου 

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα, πράσινου χρώματος τελευταίας γενιάς με ίνες 

πολυαιθυλενίου μονόκλωνες (monofilament) πάχους πέλους τουλάχιστον 400 micron, πάχους πέλους 

τουλάχιστον 1,80χιλ., γραμμικής πυκνότητας θυσάνου τουλάχιστον 16000 dtex, με ύψος πέλους τουλάχιστον 

60mm. 

Θα αγκυρούνται εντός της πρωτεύουσας, πλήρως υδροπερατής βάσης από πολλαπλή διαστρωμάτωση 

υφασμένου ή μη υφασμένου πολυπροπυλενίου/ πολυαμιδίου ή/και γεωυφασμάτων και πρέπει να είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες με την επιφάνεια, δια επιπάσεως από πολυουρεθάνη (PU) για μέγιστη αντοχή. 

Ο συνθετικός χλοοτάπητας πρέπει να έχει βάρος πέλους (ινών) τουλάχιστον 1900gr/m και άνω. Τα ρολά του 

συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει κατά την τοποθέτησή τους να απλωθούν και να τεντωθούν αποκλειστικά με 

ειδικά μηχανικά εργαλεία ώστε να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες ή σκαλοπάτια στον αγωνιστικό χώρο, 

ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις. Τα ρολά, πλάτος περίπου 400εκ (+/-20εκ), αφού απλωθούν 

συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες πάνω στις οποίες διαστρώνεται κόλλα πολυουρεθάνης δύο 

συστατικών ώστε να επιτυγχάνεται άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους.  

Η πλήρωση του χλοοτάπητα πρέπει να γίνει με ισόκκοκη και στρογγυλή χαλαζιακή άμμο πλυμένη και 

στεγνωμένη για την πρώτη στρώση σταθεροποίησης και με κόκκους ελαστικού καουτσούκ (sbr) για τη 

δεύτερη στρώση, σε κατά βάρος αναλογία και κοκκομετρία σύμφωνη με τις καταναλώσεις που υπάρχουν στο 

πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (Laboratory test report) του τάπητα.  

Η γραμμογράφηση του συνθετικού χλοοτάπητα γίνεται με την τοποθέτηση λωρίδων πάχους 10cm ίδιων 

προδιαγραφών κατά τα λοιπά με τον υπόλοιπο αλλά χρώματος λευκού, σύμφωνα, σύμφωνα με τους 



ισχύοντες κανονισμούς. Η ένωση των τεμαχίων γραμμογράφησης και υπόλοιπου χλοοτάπητα πρέπει να γίνει 

με χρήση ειδικών ταινιών ή και κόλλας, ανθεκτικών σε υγρασία, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και 

γήρανση, όμοια με τα λοιπά τεμάχια χλοοτάπητα.  

Συγκεντρωτικά, οι απαιτούμενες ελάχιστες τιμές των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος συνθετικού 

χλοοτάπητα (πλέον των όσων αναφέρονται παραπάνω) και η μέθοδος εφαρμογής της επίστρωσής που θα 

πρέπει να πληρούνται, αναφέρονται και αναπτύσσονται αναλυτικά στο Τεύχος 1 «Τεχνική έκθεση – Τεχνικές 

Προδιαγραφές» της μελέτης του έργου.  

Η πλήρωση και διάστρωση του πέλους με τη χαλαζιακή άμμο και των κόκκων ελαστικού SBR που πρέπει να 

ακολουθήσει σε όλη την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνο με 

εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό τύπο SMG SANDMATIC ή ισοδύναμου. Μετά την πλήρωση εκτελείται 

μηχανικός ινιδισμός για τη σταθεροποίηση της γέμισης, ώστε να ανασηκωθεί το πέλος και να δημιουργηθεί η 

τελική επιφάνεια. Η εφαρμογή θα γίνει σε στεγνό και καθαρό δάπεδο, με καλές καιρικές συνθήκες.  

Απαιτούμενες πιστοποιήσεις  

Πριν την ενσωμάτωση του συστήματος χλοοτάπητα στο έργο ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει και τα 

κάτωθι δικαιολογητικά στην επιβλέπουσα υπηρεσία για να λάβει την έγκρισή της :  

 Πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους και των επί μέρους λειτουργιών στην Ελληνική. Κάθε 

αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση, θα έχει συνημμένα τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, 

και ότι άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις 

απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση του συστήματος από την 

Επιβλέπουσα υπηρεσία. Τα Prospectus θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους 

(κατασκευαστή). Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση 

υπογεγραμμένη από τον ανάδοχο, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία 

ταυτίζονται με τα στοιχεία του εγχειριδίου (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 

Τα τεχνικά φυλλάδια του κάθε προσφερόμενου είδους υποβάλλονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική 

γλώσσα. 

 Εργαστηριακός έλεγχος προσφερόμενου συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα (Fifa Lab Test Report) 

αναγνωρισμένου εργαστηρίου από την FIFA όπου θα πιστοποιούνται (δοκιμασμένο με ισοδύναμα υλικά 

πληρώσεως, χαλαζιακής άμμου και κόκκους ελαστικού SBR) στα αποτελέσματα μέτρησης, τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά του συνθετικού χλοοτάπητα και να καλύπτονται τα κριτήρια του ισχύοντος προτύπου 

κατά FIFA QUALITY και FIFA QUALITY PRO, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κριτηρίων του “F.I.F.A. 

QUALITY CONCEPT FOR FOOTBALL TURF Oct/2015 και μετέπειτα».  

 Αποτελέσματα εργαστηριακής δοκιμής μακροχρόνιας φθοράς προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα 

με την μέθοδο Lisport XL για 15.000 κύκλους. 

 Αποτελέσματα εργαστηριακής δοκιμής προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα με το 

πρότυπο REACH. 

 Αποτέλεσμα εργαστηριακής δοκιμής προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΝ 15330-1. 

 Αποτέλεσμα εργαστηριακής δοκιμής προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα με το πρότυπο 

NF P90-112. 

 Πιστοποιητικό γηπέδου (Field certificate) του προσφερόμενου συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα 

εγκατεστημένου σε γήπεδο ποδοσφαίρου, κατά FIFA QUALITY ή FIFA QUALITY PRO.  

To πιστοποιητικό γηπέδου είναι αποδεκτό όταν, έχει εκδοθεί με το νέο πρότυπο ελέγχου της FIFA (TM 

2015) και αποδεικνύει την συμφωνία του με τον εργαστηριακό έλεγχο (ίδιο όνομα).  

 Πιστοποίηση οίκου παραγωγής συνθετικού χλοοτάπητα ότι ανήκει στους προτεινόμενους παραγωγούς 

από την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου (PREFFERED PRODUCER FOR FOOTBALL TURF). 

 Εργαστηριακός έλεγχος προσφερόμενων υλικών που συνθέτουν το σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα :  

- Εργαστηριακός έλεγχος χαλαζιακής άμμου ότι το ποσοστό του Si02 ανέρχεται πάνω από 98% καθώς 

και τα επίπεδα του CaCO3 είναι <2%.  

- Εργαστηριακός έλεγχος τοξικολογικής ανάλυσης για το καουτσούκ σύμφωνα με το πρότυπο DIN 

18035-7. 

 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’75) του αναδόχου, όπως εκάστοτε 

ισχύει, ότι τα υλικά πλήρωσης εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της F.I.F.A. όπως αυτές αναφέρονται στο 

τεύχος F.I.F.A. GUIDE TO ARTIFICIAL SURFACES H F.I.F.A. QUALITY CONCEPT FOR FOOTBALL TURFS, 

HANDBOOK OF REQUIREMENTS, έκδοση 2015 και μετέπειτα.  

 Γραπτή εγγύηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα για επτά (7) έτη.  



 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’75) του αναδόχου, στην οποία θα 

αναφέρεται :  

 Η χώρα προέλευσης των τελικών προϊόντων. Σε περίπτωση που τα προϊόντα παράγονται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται να δηλωθεί προέλευση Ε.Ε. Η δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαίωση των 

οίκων παραγωγής των υλικών του συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα όπου θα βεβαιώνεται η 

διαθεσιμότητα των ποσοτήτων των υλικών και η συμφωνία τους με τις προδιαγραφές της μελέτης. 

 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’75) του αναδόχου, στην οποία θα 

αναφέρεται: η διάρκεια της περιόδου εγγύησης για το σύστημα του συνθετικού χλοοτάπητα με τα υλικά 

της πλήρωσής του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) έτη. Επιπλέον, θα αναφέρει το 

προτεινόμενο διάστημα αποκατάστασης βλάβης το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από ένα (1) 

μήνα μετά από έγγραφη ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και τον τρόπο που θα 

αντιμετωπίζονται τα θέματα συντήρησης και επισκευής (υποβολή τεύχους οδηγιών συντήρησης του 

χλοοτάπητα στην Ελληνική γλώσσα) σε αυτό το διάστημα. 

 Τα παραπάνω έγγραφα (πιστοποιητικά) που αφορούν την απόδειξη τεχνικών προδιαγραφών της 

μελέτης πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους καθώς και θα είναι στην Ελληνική ή Αγγλική 

γλώσσα. Σε περίπτωση που δεν είναι σε μία από τις παραπάνω γλώσσες θα είναι μεταφρασμένα 

επίσημα στην Ελληνική γλώσσα. 

 Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω έγγραφα που αφορούν τον οίκο κατασκευής / παραγωγής δεν 

απαιτείται να φέρουν ψηφιακή υπογραφή ή θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.  

Η τιμή της προσφοράς του συμμετέχοντος πρέπει να είναι ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένου 

συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα και να περιλαμβάνει :  

1. Την αξία προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου. 

2. Εγκατάσταση νέου συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα με πλήρη και μακρόχρονη συνοχή των 

ενώσεων (η ένωση των ρολών και η συγκόλληση τους στην κάτω πλευρά θα γίνει με χρήση ειδικών 

ταινιών ή και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών, ανθεκτικών σε υγρασία, σε υψηλές και 

χαμηλές θερμοκρασίες και γήρανση. Τα ρολά θα πρέπει κατά την τοποθέτηση τους να απλωθούν και 

να τεντωθούν με ειδικά εργαλεία-μηχανήματα, ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες ή «κυματισμός» 

στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις.  

3. Αμμοδιανομή άμμου και διανομή ελαστικών μικροσφαιριδίων SBR σε κατά βάρος αναλογία και 

κοκκομετρία υλικών σύμφωνη με τις καταναλώσεις που υπάρχουν στο πιστοποιητικό εργαστηριακής 

εξέτασης (Laboratory test report) του τάπητα. Η διανομή θα είναι ομοιόμορφη σε όλη την επιφάνεια 

του αγωνιστικού χώρου. Για την επίτευξη της ισοκατανομής είναι απολύτως απαραίτητη η χρήση 

ειδικού μηχανήματος διάστρωσης τύπου SMG SANDMATIC, το οποίο παράλληλα να βουρτσίζει την 

επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα δίνοντας του την τελική του μορφή. 

4. Η διανομή των ανωτέρω υλικών πλήρωσης θα γίνει σε επάλληλες στρώσεις ώστε να επιτευχθεί η 

απόλυτη ομοιομορφία στη διασπορά των υλικών.  

5. Το χτένισμα των ινών με ειδική βούρτσα από συνθετικές ίνες.  

6. Γραμμογράφηση που θα αποτελείται από λουρίδες λευκού χρώματος ίδιου τύπου με τον βασικό 

συνθετικό χλοοτάπητα (όχι βαμμένη επάνω στο πράσινο) σε αποστάσεις, συνδεδεμένη με τον ίδιο 

τρόπο των τεμαχίων του βασικού χλοοτάπητα, και αποστάσεων σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται 

από τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA και της Ελληνικής Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου. 

7. Τη δαπάνη φθοράς και απομείωσης των υλικών, τη δαπάνη προσέγγισης όλων των υλικών μέχρι τα 

σημεία που θα χρησιμοποιηθούν, τη σταλία αυτοκινήτων, τις δαπάνες για την καταβολή 

ημερομισθίων και συναφών με αυτά εισφορών και επιβαρύνσεων (Ι.Κ.Α, κ.λ.π.), που αφορούν την 

πλήρη και έντεχνη εκτέλεση εκτέλεση όλων των εργασιών κύριων και βοηθητικών, τις δαπάνες 

λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε εργασίας, όπως μισθώματα, 

καύσιμα, λιπαντικά, επιβάρυνση ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία, δαπάνες εγκατάστασης, 

επισκευής και συντήρησης αυτών, ασφάλιστρα και αποσβέσεις τους.  
Tιµή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας ευρώ #         28,00 
Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Είκοσι οκτώ    (28,00) 
 

Α.Τ.  4.4 (ΟΙΚ Ν. 7373.1) Κωδ. Αναθ/σης  ΟΙΚ 7373: 100% 

Ακρυλικός συνθετικός τάπητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Τάπητας  μη  υδατοπερατός,  συνολικού  πάχους  1,6-2  χιλ.,  ακρυλικής  βάσης,  

εμπλουτισμένος  με λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή (π.χ. χαλαζιακή άμμος), ιδιαίτερα ανθεκτικός στις 



υπεριώδεις ακτίνες και στην εντατική χρήση, με τελική επιφάνεια ενιαία (χωρίς αρμούς), ματ, αδρή και 

αντιολισθηρή.   

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:    Σταθερή  υπόβαση  από  ασφαλτοτάπητα.  Η επιφάνεια της ασφάλτου πρέπει να 

είναι καθαρή και  απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους ρύπους.  

Θα γίνει  επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας και επούλωση λάκκων βάθους έως 2,50 εκ. ή ρωγμών με 

μίγμα ειδικού ακρυλικού γαλακτώματος, τσιμέντου  και χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,2-0,5 mm, σε 

αναλογίες που θα υποδειχθούν  από  τον  προμηθευτή  του  υλικού.  Το  μίγμα  θα  εφαρμοσθεί    είτε  με  

πήχυ  είτε  με  ρακλέτα  είτε  με σπάτουλα, ανάλογα με το βάθος της λακούβας. Στην τιμή περιλαμβάνονται 

υλικά και εργασία.   

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:   

 Στρώση εξομάλυνσης:  Διαστρώνεται μίγμα από ειδικό ασφαλτικό γαλάκτωμα και λεπτόκοκκα αδρανή 

(π.χ. χαλαζιακή άμμος), σε τρείς (3) επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις, ώστε να καλυφθούν οι 

ατέλειες της ασφάλτου και να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που θα υποδεχθεί τον ακρυλικό 

τάπητα.    

 Ακρυλικός συνθετικός τάπητας (στρώση πλαστικοποίησης): Διαστρώνεται χυτός, σε δύο (2) επάλληλες 

και διασταυρούμενες  στρώσεις,  με  τη  χρήση  ειδικής  ελαστικής  σπάτουλας  (ρακλέτας).  Το  υλικό  

που χρησιμοποιείται περιέχει στυροακρυλικά πολυμερή και άλλα λεπτόκοκκα αδρανή (χαλαζιακή 

άμμος), που προσδίνουν  πολύ  καλή  αντοχή  στην  τριβή.  Ο  χρωματικός  συνδυασμός  θα  υποδειχθεί  

από  την επιβλέπουσα υπηρεσία.    

 Διαγράμμιση:  Η  χάραξη  και  η  διαγράμμιση  του  γηπέδου  γίνεται  στις  διαστάσεις  που  καθορίζονται  

στις σχετικές  πρότυπες  προδιαγραφές  της  Γ.Γ.Α.  και    με    ανεξίτηλα    χρώματα,  συμβατά  με  τον  

ακρυλικό  τάπητα.  

Γραμμογράφηση επιφανειών συνθετικού τάπητα  

Διαγράμμιση  επιφανειών  συνθετικού  τάπητα  σύμφωνα με  τις  διεθνείς  προδιαγραφές, με λευκές  ή 

έγχρωμες γραμμές πάχους 50mm, με χρώματα πολυουρεθάνης συμβατά με τη συνθετική επιφάνεια του 

τάπητα και ανθεκτικά στη χρήση και την  υπεριώδη  ακτινοβολία.  Δηλαδή  υλικά,  μικροϋλικά  και  εργασία  

πλήρους  και  έντεχνης  κατασκευής  της γραμμογράφησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών.  

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:  

 η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή 

αποθήκευση (αν απαιτείται)  

 η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών.  

 ο καθαρισμός του συνθετικού τάπητα από κάθε είδους χαλαρά υλικά   

 η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)   

 η  εφαρμογή  της  διαγράμμισης  με  διαγραμμιστικό  μηχάνημα,  κατάλληλο  για  τον  τύπο  του  

χρησιμοποιουμένου υλικού   

 η  λήψη  μέτρων  για  την  προστασία  της  νωπής  διαγράμμισης  μέχρι  την  πλήρη  στερεοποίησή  τους  

και  στην συνέχεια η άρση τους 

O ανάδοχος προ της εγκατάστασης του τάπητα στο έργο για να λάβει έγγραφη έγκριση της Επιβλέπουσας 

υπηρεσίας για την ενσωμάτωση στο έργο θα υποβάλει: 

 Για την εταιρία εφαρμογής του τάπητα, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ΕΝ  ISO 9001 και ISO 

14001 ή άλλων ισοδυνάμων, στο πεδίο τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων  

 Για τον τάπητα πιστοποιητικό έγκρισης διεθνούς ομοσπονδίας  
Tιµή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας ευρώ #         15,00 
Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Δέκα πέντε (15,00) 
 
 



Α.Τ.: 5.1  ΟΙΚ Ν. 64.26.03   Κωδ. Αναθ/σης: ΟΙΚ 6428  100,00%  
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων  γαλβανισμένοι Φ 3"    

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή 

βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση συμπεριλαμβανομένων των 

ειδικών τεμαχίων τοποθέτησης και σύνδεσης 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα. 

Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Εντεκα και εξήντα εννέα λεπτά (11,69) 

 
 
Α.Τ.: 5.2  ΟΙΚ Ν.64.48.10    Κωδ. Αναθ/σης: ΟΙΚ 6448  100,00%  
Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6448 
Συρματόπλεγμα διαστάσεων ρομβοειδούς οπής, 40χ40, πάχους 3mm  τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε 
σκελετό περιφραγμάτων. Στην τιμή περιλαμβάνονται το σύνολο των απαιτουμένων υλικών για πλήρως 
περαιωμένο αντικείμενο μαζί με το σύρμα στερέωσης όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και η 
διαμόρφωση της πόρτας εισόδου 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας περιφράγματος. 
Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Τέσσερα και τριάντα έξι λεπτά (4,36) 
 
 
Α.Τ.: 5.3  ΟΙΚ Ν.64.26.03.1   Κωδ. Αναθ/σης: ΟΙΚ 6428 100,00%  
Θύρα περίφραξης από σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων  γαλβανισμένοι Φ 3"   και Συρματόπλεγμα με 
ρομβοειδή οπή 
Θύρα περίφραξης δίφυλλη διαστάσεων φύλλου 1.50Χ2.50 από σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων  
γαλβανισμένους Φ 3", με ειδικά τεμάχια σύνδεσης οριζοντίων και κατακορύφων πλευρών των πλαισίων, 
αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, μεντεσσέδων, και συρματόπλεγμα 
ρομβοειδούς οπής, 40χ40, πάχους 3mm  τοποθετημένο στο σκελετό. Στην τιμή περιλαμβάνονται το σύνολο 
των απαιτουμένων υλικών για πλήρως περαιωμένο αντικείμενο μαζί με το σύρμα στερέωσης όπως 
περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και η διαμόρφωση της πόρτας εισόδου 
Τιμή ανά δίφυλη θύρα 
Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Τετρακόσια τριάντα και εξήντα τέσσερα λεπτά (430,64) 
 
 
 
Α.Τ.: 5.4   (ΟΙΚ  Ν.6423.2)       Κωδ. Αναθ/σης: ΟΙΚ 6448  100,00% 
Δίχτυ περίφραξης  
Δίχτυ περίφραξης με μάτι 8.5x8.5cm πολυαιθυλενίου, στριφτό με κόμπο πάχους 2.5mm, πράσινο και αντηλιακή 
U.V. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας περιφράγματος. 
Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Ένα και πενήντα έξι (1,56) 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 --------------  

1 ΟΙΚ -001Η H µεροµίσθιο    Εργάτη    ανειδίκευτου 
(χειρώνακτα).        Ηµ. 64,99 
2 ΟΙΚ -002Η Ηµεροµίσθιο Βοηθού  (εν γένει βοηθός 
ή χειριστή ειδικού τεχνίτη χωµατουρ- 
γός, ειδικευµένος εργάτης      Ηµ. 71,48 
3 ΟΙ Κ -003Η Τεχνίτης    (λατόµος,   υπονονοποιός, 
φρεατωρύχος, σκυροκονιαστής, κτίστης, 
λιθοξόος, ξυλουργός, σιδηρουργός, µε- 
ταλλοτεχνίτης,  υδραυλικός,  ηλεκτρο 
τεχνίτης,   παρκετοποιός,   µωσαϊκός, 
πλακοστρωτής, µαρµαροτεχνίτης, ελαιο- 
χρ/στής, γυψαδόρος, κλαδεύσεων, ψεκα 

σµών κλ       Ηµ. 84,31 
Yδωρ                                               Μ3 2,67 
Ασβέστης άνυδρος σε βώλους                  Χγρ. 0,07 
Τσιµέντο κοινό µε την αξία χαρτοσάκκων          Χγρ.          0,0999 
Αµµος κονιαµάτων      Μ3 14,63 
Λίθοι αργοί λατοµείου      Μ3 10,46 

Πλάκες τσιµέντου πάχους 5 εκ. τετρα 
γωνικές, πλευράς άνω των 30 εκ. ηµί- 
λευκες Α κατηγορίας      Μ2 6,36 

Μορφοσίδηρος όλων των απλών διατοµών 
ύψους ή πλευράς κάτω των 8 cm    Χγρ. 0,6327 

Δικτυωτό έλασµα (µετάλ ντεπλουαγέ) 
οπής 10 Χ 4 cm και πάχους 3 χλστ.             Μ2       4,1202 
12 ΟΔΟ -111Η H µεροµίσθιο    Εργάτη    ανειδίκευτου 
(χειρώνακτα).         Ηµ. 64,99 
13 ΟΔΟ -112Η Ηµεροµίσθιο εργάτη ειδικευµένου (χω- 
µατουργός, ασφαλτεργάτης, βοηθός τεχ 
νίτη,  βοηθός χειριστή ελαφρού µηχα 
νήµατος, εργάτης σκυροδέµατος, για 
φύτευση δένδρων - θάµνων κλπ (φυτών), 
ναύτης κλπ)         Ηµ. 71,48 
14 ΟΔΟ -113Η Τεχνίτης    (λατόµος,   υπονονοποιός, 
φρεατωρύχος, σκυροκονιαστής, κτίστης, 
λιθοξόος, ξυλουργός, σιδηρουργός, µε- 
ταλλοτεχνίτης,  υδραυλικός,  ηλεκτρο 
τεχνίτης,   παρκετοποιός,   µωσαϊκός, 
πλακοστρωτής, µαρµαροτεχνίτης, ελαιο- 
χρ/στής, γυψαδόρος, κλαδεύσεων, ψεκα 
σµών κλ         Ηµ. 84,31 
15 ΟΔΟ -114Η Ηµεροµίσθιο χειριστή  βαριού µηχανή- 
µατος   (οδοστρωτήρα,   διαµορφωτήρα, 
προωθητήρα,    µηχανικού    εκσκαφέα, 
θραυστήρα, γεωτρυπάνου, χωµατοσυλλέ- 
κτη, πασσαλοπήκτη κ.λ.π.)       Ηµ. 126,65 
16 ΟΔΟ -115Η Ηµεροµίσθιο χειριστή ελαφρού µηχανή- 
µατος (αεροσφύρας, αεροσυµπιεστή, υδραντλίας, αναµικτήρα σκυροδέµατος,  
προθερµαντήρα,    ψήκτρας,   κοσκίνου 

4 ΟΙ
Κ -021 
5 ΟΙ 
Κ -022 
6 ΟΙ
Κ -026 

 ΟΙ
10 ΟΙ
Κ -266 



κ.λ.π.) Ηµ. 115,48 
17 ΟΔΟ -116Η Υπονοµοποιός (λατόµος, πιστολαδόρος)       Ηµ. 84,31 

18 ΟΔΟ -117Η Ηµεροµίσθιο οδηγού αυτοκινήτου, ελκυστήρα  Ηµ. 89,14 
19 ΟΔΟ -211 Πετρέλαιο ακάθαρτο (Ντήζελ)    Λιτρ. 1,2431 

20 ΟΔΟ -212 Βενζίνη Λιτρ. 1,4341 

21 ΟΔΟ -213 Ζελατοδυναµίτιδα 30%     Χγρ. 1,9495 

22 ΟΔΟ -214 Ορυκτέλαιο      Χγρ. 4,55 

23 ΟΔΟ -222.0 Τσιµέντο καθαρό (χωρίς θηραϊκή γη): µε την αξία των χαρτοσάκκων Χγρ. 0,1162 
24 ΟΔΟ -231 Καρφοβελόνες Χγρ. 0,895 

25 ΟΔΟ -251 Ξυλεία ξυλοτύπων πελεκητή εσωτερικού        Μ3 290,00 

26 ΟΔΟ -252.0 Ξυλεία: Ξυλοτύπων πριστή εσωτερικού   Μ3 290,00 
27 ΟΔΟ -403 Φορτωτής 3/4 yd3 (ισχύος 40 µέχρι 45 HP)   Ηµ. 103,36 
28 ΟΔΟ -407 Αεροσυµπιεστής   160   κυβ.ποδ./λεπτό (60 ΗΡ) χωρίς πιστολέττα Ηµ. 55,21 
29 ΟΔΟ -408 Αερόσφυρα περιστροφική ή  κρουστική (πιστολέττο) των 24 χγρ. Ηµ. 4,53 
30 ΟΔΟ -409 Αυτοκίνητο    ανατρεπόµενο   ωφελίµου φορτίου 6 τόννων Ηµ. 126,08 
31 ΟΔΟ -411 Αναµικτήρας σκυροδέµατος των 250 λίτρων Ηµ. 27,37 
32 ΟΔΟ -412 Υδραντλία πετρελαιοκίνητη 2ins (συγκρότηµα µε σωλήνες και λοιπά εξαρτήµατα) Ηµ. 2,99 
33 ΟΔΟ -417 Θραυστήρας παραγωγής 80-120 m3/ηµερ πλήρης µε τριβείο, µεταφορέα, κόσκινο 
                                       και χοάνη Ηµ. 134,53 
34 ΥΔΡ -112Η Ηµεροµίσθιο εργάτη ειδικευµένου (χωµατουργός, ασφαλτεργάτης, βοηθός τεχνίτη,  βοηθός 

χειριστή ελαφρού µηχανήµατος, εργάτης σκυροδέµατος, για φύτευση δένδρων - θάµνων κλπ 

(φυτών), 

ναύτης κλπ) Ηµ. 71,48 
35 ΥΔΡ -114Η Ηµεροµίσθιο χειριστή βαριού µηχανήµατος   (οδοστρωτήρα,   διαµορφωτήρα, προωθητήρα,    

µηχανικού    εκσκαφέα, θραυστήρα, γεωτρυπάνου, χωµατοσυλλέκτη, πασσαλοπήκτη κ.λ.π.) Ηµ.

 126,65 
36 ΥΔΡ -118Η Ηµεροµίσθιο βοηθού χειριστή  βαριού µηχανήµατος Ηµ. 53,82 
37 ΥΔΡ -211 Πετρέλαιο ακάθαρτο (Ντήζελ) Λιτρ. 1,2431 

38 ΥΔΡ -212 Βενζίνη Λιτρ. 1,4341 

39 ΥΔΡ -214 Ορυκτέλαιο Χγρ. 4,55 

40 ΗΜΧ -813.1.3       Αγωγός γυµνός χάλκινος: µονόκλωνος: διατ. 6 mm2  MM 0,724 
41 ΗΜΧ -813.2.2       Αγωγός γυµνός χάλκινος: πολύκλωνος: διατ. 16 mm2  MM 1,9317 
42 ΗΜΧ -813.2.5       Αγωγός γυµνός χάλκινος: πολύκλωνος: διατ. 50 mm2  MM 6,0367 
43 ΗΜΧ -820.5.4        Καλώδιον τύπου J1VV-U,R,S (Ν.Υ.Υ.): τετραπολικόν: διατ. 4 x 6 mm2 MM 3,1564 
44 ΗΜΧ -820.6.4       Καλώδιον τύπου J1VV-U,R,S (Ν.Υ.Υ.): πενταπολικό: διατ. 5 x 6 mm2 MM 3,918 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
 ----------------  

1 ΟΙΚ -000.1 Α       Ποσοστό Ασφαλιστικής κάλυψης Εργατο- 
τεχνιτών     Σ/της 65,266 

2 ΟΙΚ -000.1Ε        Ποσοστό Επιβαρύνσεων Εργατοτεχνιτών    Σ/της 13,58 
3 ΟΙΚ -000.1ΙΚΑ     Συνολικό   Ποσοστό Επιβαρύνσεων και 

Ασφαλιστικής κάλυψης Εργατοτεχνιτών     Σ/της 87,71 
Συνολικό Ποσοστό Επιβαρύνσεων και Ασφαλιστικής κάλυψης Εργατοτεχνιτών 

(    65,266+     13,58+     13,58* 65,266/100)=       87,71 Αρα 
συνολικό ποσοστό :   #       87,71 

4 ΟΙΚ -000ΩΡΕΣ.1     Ωρες εργασίας Εργατών-τεχνιτών         Σ/της 7,75 
5 ΟΔΟ -000.1Α       Ποσοστό Ασφαλιστικής κάλυψης Εργατο- 

τεχνιτών     Σ/της 65,266 
6 ΟΔΟ -000.1 Ε        Ποσοστό Επιβαρύνσεων Εργατοτεχνιτών    Σ/της 13,58 
7 ΟΔΟ -000.1ΙΚΑ     Συνολικό   Ποσοστό Επιβαρύνσεων και 

Ασφαλιστικής κάλυψης Εργατοτεχνιτών     Σ/της 87,71 
Συνολικό Ποσοστό Επιβαρύνσεων και Ασφαλιστικής κάλυψης Εργατοτεχνιτών 

(    65,266+     13,58+     13,58* 65,266/100)=       87,71 Αρα 
συνολικό ποσοστό :   #       87,71 

8 ΟΔΟ -000.3Α       Ποσοστό Ασφαλιστικής κάλυψης Χειρι- 
στών Μηχανηµάτων έργων    Σ/της 31,21 

9 ΟΔΟ -000.3Ε        Ποσοστό Επιβαρύνσεων Χειριστών Μηχα- 
νηµάτων έργων Σ/της 14,99 

10 ΟΔΟ -000.3ΙΚΑ     Συνολικό   Ποσοστό Επιβαρύνσεων και 
Ασφαλιστικής κάλυψης Χειριστών Μηχα 
νηµάτων έργων        Σ/της 50,88 
Συνολικό Ποσοστό Επιβαρύνσεων και Ασφαλιστικής κάλυψης 
Χειριστών Μηχανηµάτων έργων 



(     31,21+     14,99+     14,99*   31,21/100)=       50,88 
Αρα συνολικό ποσοστό :   #       50,88 

11 ΟΔΟ -000.4Α        Ποσοστό Ασφαλιστικής κάλυψης Οδηγών    Σ/της 31,21 
12 ΟΔΟ -000.4Ε        Ποσοστό Επιβαρύνσεων Οδηγών  Σ/της 14,76 
13 ΟΔΟ -000.4ΙΚΑ     Συνολικό   Ποσοστό Επιβαρύνσεων και 

Ασφαλιστικής κάλυψης Οδηγών   Σ/της 50,58 
Συνολικό Ποσοστό Επιβαρύνσεων και Ασφαλιστικής κάλυψης 

Οδηγών (     31,21+     14,76+     14,76*   31,21/100)=       
50,58 Αρα συνολικό ποσοστό :   #       50,58 

14 ΟΔΟ -000ΩΡΕΣ.1     Ωρες εργασίας Εργατών-τεχνιτών         Σ/της 7,75 
15 ΟΔΟ -000ΩΡΕΣ.2    Ωρες εργασίας Χειριστών, Βοηθών χει- 

ριστών, οδηγών Σ/της 8,00 
16 ΥΔΡ -000.1ΙΚΑ     Συνολικό   Ποσοστό Επιβαρύνσεων και 

Ασφαλιστικής κάλυψης Εργατοτεχνιτών     Σ/της 87,71 
Συνολικό Ποσοστό Επιβαρύνσεων και Ασφαλιστικής κάλυψης Εργατοτεχνιτών 

(    65,266+     13,58+     13,58* 65,266/100)=       87,71 Αρα 
συνολικό ποσοστό :   #       87,71 

17 ΥΔΡ -000.2Α       Ποσοστό Ασφαλιστικής κάλυψης Βοηθών 
Χειριστών Μηχανηµάτων έργων    Σ/της 31,21 

18 ΥΔΡ -000.2Ε        Ποσοστό Επιβαρύνσεων Βοηθών Χειρι- 
στών Μηχανηµάτων έργων    Σ/της 13,30 

19 ΥΔΡ -000.2ΙΚΑ     Συνολικό   ποσοστό Επιβαρύνσεων και 
Ασφαλιστικής κάλυψης Βοηθών Χειριστών 
Μηχανηµάτων έργων     Σ/της 48,66 

Συνολικό ποσοστό Επιβαρύνσεων και Ασφαλιστικής κάλυψης 
Βοηθών Χειριστών Μηχανηµάτων έργων 

(     31,21+     13,30+     13,30*   31,21/100)=       48,66 
Αρα συνολικό ποσοστό :   #       48,66 

20 ΥΔΡ -000.3ΙΚΑ     Συνολικό   Ποσοστό Επιβαρύνσεων και 
Ασφαλιστικής κάλυψης Χειριστών Μηχα 
νηµάτων έργων        Σ/της 50,88 
Συνολικό Ποσοστό Επιβαρύνσεων και Ασφαλιστικής κάλυψης 
Χειριστών Μηχανηµάτων έργων 

(     31,21+     14,99+     14,99*   31,21/100)=       50,88 
Αρα συνολικό ποσοστό :   #       50,88 

21 ΥΔΡ -000ΩΡΕΣ.1     Ωρες εργασίας Εργατών-τεχνιτών         Σ/της 7,75 
22 ΥΔΡ -000ΩΡΕΣ.2    Ωρες εργασίας Χειριστών, Βοηθών χει- 

ριστών, οδηγών    Σ/της 8,00 



ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
 --------------  

1. ΟΙΚ -001 
Ηµεροµίσθιο εργάτη ανειδίκευτου, προσαυξηµένο κατά τη 
µέση εργοδοτική επιβάρυνση ΙΚΑ, διά των ωρών εργασίας 
ηµερησίως: 

(       64,99+    64,99*     87,71/100)/        7,75=       
15,74 Αρα ωροµίσθιο ευρώ :   #       
15,74 

2. ΟΙΚ -002 
Ηµεροµίσθιο Βοηθού, προσαυξηµένο κατά τη µέση 
εργοδοτική επιβάρυνση ΙΚΑ, διά των ωρών εργασίας 
ηµερησίως: 

(       71,48+     71,48*     87,71/100)/        7,75=       
17,31 Αρα ωροµίσθιο ευρώ :   #       
17,31 

3. ΟΙΚ -003 
Ηµεροµίσθιο Τεχνίτη, προσαυξηµένο κατά τη µέση 
εργοδοτική επιβάρυνση ΙΚΑ, διά των ωρών εργασίας ηµερησίως: 

(       84,31+     84,31*     87,71/100)/        7,75=       
20,42 Αρα ωροµίσθιο ευρώ :   #       
20,42 

4. ΟΙΚ -1407 

Υλικά πολτού ασβέστου 

. (1 m3) 

α) Ασβεστος άνυδρος (022) kg 480 *        0,07=        33,60 

β) Υδωρ (021)  m3 1.50 * 2,67= 4,01 
 --------------------  

Αθροισµα 37,61 

Τιµή ενός m3 ευρώ   # 37,61 

5. ΟΙΚ -1444 
Υλικά τσιµεντοκονιάµατος των 600 kg 
τσιµέντου. (1 m3) 
α) Τσιµέντον (026)  kg 600 *       0,0999=        59,94 
β) Αµµος κονιαµάτων (051)  m3 1.00 *        14,63=        14,63 
γ) Υδωρ (021)  m3 0.25 * 2,67= 0,67 

 --------------------  

Αθροισµα 75,24 

Τιµή ενός m3 ευρώ   # 75,24 

6. ΟΙΚ -1449 
Υλικά τσιµεντοασβεστοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου και 0,04 m3 πολτού 
ασβέστου . (1 m3) 
α) Υλικά πολτού ασβέστου     (1407) m3 0.04 *       37,61= 1,50 
β) Τσιµέντον (026)  kg 350 *       0,0999=        34,97 
γ) Αµµος κονιαµάτων (051)  m3 1.06 *        14,63=        15,51 
δ) Υδωρ (021)  m3 0.25 * 2,67= 0,67 

 --------------------  

Αθροισµα 52,65 
Τιµή ενός m3 ευρώ   # 52,65 

7. ΟΔΜ -623_Τ 



Ψηφίδες εξ υλικού λατοµείου διαστάσεων 0,5-2,5εκ οιασδήποτε κοκοµετρικής 
διαβαθµίσεως (ανά m3 ασυµπίεστου υλικού µετρουµένου επ'αυτοκινήτου ή εις 
σωρούς). 
Παραγωγή αργού υλικού θραυστού εκ λίθων λατοµείου,διαστάσεων 0,5-2,5εκ., µετά 
της εργασίας εξορύξεως και θραύσεως των υλικών, της µεταφοράς αυτών εις θέσεις 
αποθηκεύσεως εις περιοχήν λατοµείου και της εργασίας φορτώσεως επ'αυτοκινήτου 
προς αποκόµισιν. (1 m3) 
α) Αεροσυµπιεστής (508)/200     0.005* 0.85*     590,62=        2,51 
β) Εκρηκτική ύλη κλπ ανηγµένη 

εις ζελατοδυναµίτιδα       (213) kg      0.10* 1,9495=        0,19 
 

γ) Υπονοµοποιός (116)   h       0.20* 0.85*      20,42=        3,47 
δ) Φόρτωσις επ'αυτοκινήτου (των αργών 

λίθων εις θέσιν εξορύξεως και του 
ετοίµου προϊόντος εις θέσιν 
αποθηκεύσεως)    Φορτωτής (504)/200     0.005* 0.85*     388,63=        1,65 

ε) Μεταφορά δι'αυτοκινήτου (των 
αργών λίθων από θέσεως εξορύξεως 
µέχρι θραυστήρος και του ετοίµου 
προϊόντος από τον θραυστήρα εις 
θέσιν αποθηκεύσεως) 
Αυτοκ.ανατρεπόµεν.6 τον.    (509)/200     0.005* 0.85*     420,77=        1,79 

στ) Θραυστήρ (518)/100       0.01* 0.85*     912,63=        7,76 
ζ) Δαπάναι εγκαταστάσεως θραυστήρος 

και λοιπαί βοηθητικαί εργασίαι 
ανηγµέναι εις εργασίαν εργάτου 
ειδικευµένου (112)   h       0.10* 0.85*       17,31=        1,47 

 ---------------------------  

Αθροισµα BT 18,84 

Τιµή ενός m3 ευρώ # 18,84 

8. ΟΔΜ -625_Τ 
Αµµος τριβείου εξ υλικού λατοµείου (ανά m3,ασυµπίεστου υλικού µετρουµένου 
επ'αυτοκινήτου ή εις σωρούς). 
Παραγωγή άµµου διά τριβείου, διερχοµένης διά του υπ'αριθ. 4 και συγκρατουµένης 
επί του υπ'αριθ. 200 Αµερικανικού Προτύπου κοσκίνου µετά της εργασίας 
εξορύξεως θραύσεως και τριβής των   υλικών, της µεταφοράς αυτών εις θέσεις 
αποθηκεύσεως εις περιοχήν λατοµείου και της εργασίας φορτώσεως επ'αυτοκινήτου 
προς αποκόµισιν. 
(1 m3) 
α) Αεροσυµπιεστής (508)/200     0.005* 0.85*     590,62=        2,51 
β) Εκρηκτική ύλη κλπ ανηγµένη εις 

ζελατοδυναµίτιδα (213) kg      0.10* 1,9495=        0,19 
γ) Υπονοµοποιός (116)   h       0.20* 0.85*      20,42=        3,47 
δ) Φόρτωσις επ'αυτοκινήτου (των αργών 

λίθων εις θέσιν εξορύξεως και του 
ετοίµου προϊόντος εις θέσιν 
αποθηκεύσεως)     Φορτωτής (504)/200     0.005* 0.85*     388,63=        1,65 

ε) Μεταφορά δι'αυτοκινήτου (των αργών 
λίθων από θέσεως εξορύξεως µέχρι 
θραυστήρος και του ετοίµου 
προϊόντος από τον θραυστήρα εις 
θέσιν αποθηκεύσεως) 
Αυτοκ.ανατρεπόµεν.6 τον.    (509)/200     0.005* 0.85*     420,77=        1,79 

στ) Θραυστήρ (518)/ 70     0.0143* 0.85*     912,63=       11,09 
ζ) Δαπάναι εγκαταστάσεως θραυστήρος 

και λοιπαί βοηθητικαί εργασίαι 
ανηγµέναι εις εργασίαν εργάτου 
ειδικευµένου (112)   h       0.10* 0.85*       17,31=        1,47 

 ---------------------------  



Αθροισµα BT 22,17 
Τιµή ενός m3 ευ ρώ # 22,17 

9. ΟΔΜ -630_Τ 
Υδωρ (ανά m3) 
Αντλησις ύδατος,  µετά της µεταφοράς   αυτού  διά σωλήνων µέχρι  µεγίστης 
αποστάσεως 50µ. και της εργασίας πληρώσεως της δεξαµενής του αυτοκινήτου ή 
του 
βυτιοφόρου. 
(1 m3) 
Αντλητ. συγκρότηµα 2ον (512) ΗΔ 0.02 * 0.85*        107,97=        1,84 

 ------------------------  

Αθροισµα BT 1,84 

Τιµή ενός m3 ευ ρώ # 1,84 

10. ΟΔΜ -641 
 

Ξυλότυποι θεµελιώσεων, τοίχων,  βάθρων και υποστυλωµάτων οιουδήποτε ύψους ή 
βάθους από της στάθµης του φυσικού εδάφους και ως ξυλότυποι πλακών ,δοκών, 
πλακοδοκών,   ύψους κατωτάτης επιφανείας µέχρι 7,00 µ. από της στάθµης του 
φυσικού εδάφους,  ως αύτη διεµορφώθη  µε εντολή της υπηρεσίας,  προ της 
κατασκευής των σκυροδεµάτων. 
(1 m2) 
α) Ξυλεία πελεκητή (251) m3   0.0015 * 290,00= 0,44 
β) Ξυλεία πριστή (252) m3   0.0025 * 290,00= 0,73 
γ) Καρφοβελόνες (231) kg     0.20 * 0,895= 0,18 
δ) Τεχνίτης (113) h      0.15 * 0.85*       20,42= 2,60 
ε) Εργάτης ανειδίκευτος       (111) h     0.20 * 0.85*      15,74= 2,68 

 -------------------------  

Αθροισµα BT 6,63 

Τιµή ενός m2 ευρώ # 6,63 

11. ΟΔΟ -111 
Ηµεροµίσθιο εργάτη ανειδίκευτου, προσαυξηµένο κατά τη 
µέση εργοδοτική επιβάρυνση ΙΚΑ, διά των ωρών εργασίας 
ηµερησίως: 

(    64,99+      64,99*       87,71/100)/ 7,75=       15,74 
Αρα ωροµίσθιο ευρώ :   #       15,74 

12. ΟΔΟ -112 

Ηµεροµίσθιο ειδικευµένου εργάτη, προσαυξηµένο κατά τη µέση εργοδοτική 

επιβάρυνση ΙΚΑ, διά των ωρών εργασίας ηµερησίως: 

(    71,48+      71,48*       87,71/100)/ 7,75=       17,31 

Αρα ωροµίσθιο ευρώ :   #       17,31 

13. ΟΔΟ -113 
Ηµεροµίσθιο τεχνίτη, προσαυξηµένο κατά τη µέση 
εργοδοτική επιβάρυνση ΙΚΑ, διά των ωρών εργασίας 
ηµερησίως: 

(    84,31+      84,31*       87,71/100)/ 7,75=       20,42 
Αρα ωροµίσθιο ευρώ :   #       20,42 

14. ΟΔΟ -114 
Ηµεροµίσθιο χειριστή βαριού µηχανήµατος, προσαυξηµένο κατά τη µέση 
εργοδοτική επιβάρυνση ΙΚΑ, διά των ωρών εργασίας ηµερησίως: 

(    126,65+     126,65*       50,88/100)/ 8,00=       23,89 
Αρα ωροµίσθιο ευρώ :   #       23,89 

15. ΟΔΟ -115 



Ηµεροµίσθιο χειριστή ελαφρού µηχανήµατος, προσαυξηµένο κατά τη µέση 
εργοδοτική επιβάρυνση ΙΚΑ, διά των ωρών εργασίας ηµερησίως: 

(    115,48+     115,48*       50,88/100)/ 8,00=       21,78 
Αρα ωροµίσθιο ευρώ :   #       21,78 

16. ΟΔΟ -116 

Ηµεροµίσθιο υπονοµοποιού, προσαυξηµένο κατά τη µέση εργοδοτική 

επιβάρυνση ΙΚΑ, διά των ωρών εργασίας ηµερησίως: 

(    84,31+      84,31*       87,71/100)/ 7,75=       20,42 

Αρα ωροµίσθιο ευρώ :   #       20,42 

17. ΟΔΟ -117 
Ηµεροµίσθιο οδηγού αυτ/του-ελκυστήρα, προσαυξηµένο κατά τη µέση 
εργοδοτική επιβάρυνση ΙΚΑ, διά των ωρών εργασίας ηµερησίως: 

(     89,14+      89,14*       50,58/100)/ 8,00=       16,78 
Αρα ωροµίσθιο ευρώ :   #       16,78 

18. ΟΔΟ -504 
Φορτωτής 3/4 κ.υ. ισχύος 40-45 HP 
(ΗΔ) 
α) Μίσθωµα (403) η µ    1.00 * 103,36= 103,36 
β) Ακάθαρτον πετρέλαιον   (211) l   40.00 * 1,2431= 49,72 
γ) Λιπαντικά ανηγµένα 
εις ορυκτέλαια (214) kg    2.00 * 4,55=
 9,10 

δ) Χειριστής βαρ.µηχ.      (114)  h    8.00 * 23,89= 191,12 
 -----------------------  

Αθροισµα Α = 353,30 
Προσαύξησις διά συντή-
ρησιν, ηµεραργίας κλπ 

10 % Α        0.10 * 353,30= 35,33 
 -----------------------  

Αθροισµα 388,63 

ΗΔ ευρώ # 388,63 

19. ΟΔΟ -508 
Αεροσυµπιεστής 160 κ.π. µετά 2 
πιστολέττων (ΗΔ) 
α) Μίσθωµα αεροσυµ/στού   (407) η µ    1.00 * 55,21= 55,21 
β) Μίσθωµα πιστολέττων    (408) ηµ    2.00 * 4,53= 9,06 
γ) Ακάθαρτον πετρέλαιον   (211) l   40.00 * 1,2431= 49,72 
δ) Λιπαντικά ανηγµένα 
εις ορυκτέλαια (214) kg    2.00 * 4,55= 9,10 
ε)Χειριστής αεροσ/στού    (115) h    4.00 * 21,78= 87,12 
στ)Πιστολαδόρος 
(υπονοµοποιός) (116) h   16.00 * 20,42= 326,72 

 -----------------------  

Αθροισµα Α = 536,93 

Προσαύξησις διά συντή-

ρησιν, ηµεραργίας κλπ 

10 % Α        0.10 * 536,93= 53,69 
 -----------------------  

Αθροισµα 590,62 

ΗΔ ευρώ # 590,62 

20. ΟΔΟ -509 

Ανατρεπόµενον αυτοκίνητον ωφελίµου φορτίου 6 τόννων . 

(ΗΔ) 

α) Μίσθωµα (409) η µ    1.00 * 126,08= 126,08 



β) Πετρέλαιον (211) l   80.00 * 1,2431= 99,45 

γ) Λιπαντικά ανηγµένα 

εις ορυκτέλαιον        (214) kg    5.00 * 4,55= 22,75 

δ) Οδηγός (117) h    8.00 * 16,78= 134,24 
 -----------------------  

Αθροισµα Α = 382,52 
Προσαύξησις διά συντή-
ρησιν, ηµεραργίας κλπ 

10 % Α        0.10 * 382,52= 38,25 
 -----------------------  

Αθροισµα 420,77 

ΗΔ ευρώ # 420,77 

21. ΟΔΟ -511 
Αναµικτήρ σκυροδέµατος 250 λίτρων 
(ΗΔ) 
α) Μίσθωµα                  (411) ηµ    1.00 * 27,37=            27,37 
β) Βενζίνη                  (212) l   17.00 * 1,4341=            24,38 
γ) Λιπαντικά ανηγµένα 
εις ορυκτέλαιον           (214) kg    1.00 * 4,55=             4,55 
δ) Χειριστής ελαφρ.µηχ.    (115)  h    4.00 * 21,78=             87,12 
ε) Εργάται χωµατουργοί    (112) h   30.00 * 17,31=           519,30 

 -----------------------  

Αθροισµα Α = 662,72 
Προσαύξησις διά συντή-
ρησιν, ηµεραργίας κλπ 

10 % Α        0.10 * 662,72= 66,27 
 -----------------------  

Αθροισµα 728,99 

ΗΔ ευρώ # 728,99 

22. ΟΔΟ -512 
Αντλητικόν συγκρότηµα ύδατος 2'' 
(ΗΔ) 
α) Μίσθωµα αντλίας 
µετά σωλήνων και 
λοιπών 
εξαρτηµάτων (412) ηµ    1.00 * 2,99= 2,99 

β) Πετρέλαιον (211) l   10.00 * 1,2431= 12,43 
γ) Ορυκτέλαιον (214) kg    1.00 * 4,55= 4,55 
δ) Χειριστής ελαφρ.µηχ.    (115)  h    2.00 * 21,78= 43,56 
ε) Καθαρισµός 
σωλήνων, µετακίνησις 
αντλίας κλπ 
Εργάτης ειδικευµένος      (112) h    2.00 * 17,31= 34,62 

 -----------------------  

Αθροισµα Α = 98,15 

Προσαύξησις διά συντή-

ρησιν, ηµεραργίας κλπ 

10 % Α        0.10 * 98,15= 9,82 
 -----------------------  

Αθροισµα 107,97 

ΗΔ ευρώ # 107,97 

23. ΟΔΟ -518 
Θραυστήρ   παραγωγής 80-120m3 ηµερησίως, πλήρης µετά τριβείου,  µεταφορέως, 
κοσκίνου και χοάνης. (ΗΔ) 
α) Μίσθωµα (417) ηµ      1.00 * 134,53= 134,53 
β) Ακάθαρτον πετρέλαιον   (211) l   180.00 * 1,2431= 223,76 



γ) Λιπαντικά ανηγµένα 
εις ορυκτέλαιον (214) kg    12.00 * 4,55= 54,60 
δ) Βενζίνη (212) l      5.00 * 1,4341= 7,17 
ε) Χειριστής βαρ. µηχ.     (114)  h     8.00 * 23,89= 191,12 
στ) Βοηθός χειριστού       (118) h     8.00 * 10,00= 80,00 
ζ) Εργάτης χωµατουργός    (112) h      8.00 * 17,31= 138,48 

 -----------------------  

Αθροισµα Α = 829,66 

Προσαύξησις διά συντή-

ρησιν, ηµεραργίας κλπ 

10 % Α        0.10 * 829,66= 82,97 
 -----------------------  

Αθροισµα 912,63 

ΗΔ ευρώ # 912,63 

24. ΥΔΡ -112 

Ηµεροµίσθιο ειδικευµένου εργάτη, προσαυξηµένο κατά τη µέση εργοδοτική 

επιβάρυνση ΙΚΑ, διά των ωρών εργασίας ηµερησίως: 

(    71,48+      71,48*       87,71/100)/ 7,75=       17,31 

Αρα ωροµίσθιο ευρώ :   #       17,31 

25. ΥΔΡ -114 
Ηµεροµίσθιο χειριστή βαριού µηχανήµατος, προσαυξηµένο κατά τη 
µέση εργοδοτική επιβάρυνση ΙΚΑ, διά των ωρών εργασίας ηµερησίως: 

(    126,65+     126,65*       50,88/100)/ 8,00=       23,89 
Αρα ωροµίσθιο ευρώ :   #       23,89 

26. ΥΔΡ -118 
Ηµεροµίσθιο βοηθού χειριστή βαριού µηχανήµατος, προσαυξηµένο κατά τη 
µέση εργοδοτική επιβάρυνση ΙΚΑ, διά των ωρών εργασίας ηµερησίως: 

(     53,82+      53,82*       48,66/100)/ 8,00=       10,00 
Αρα ωροµίσθιο ευρώ :   #       10,00 

 
 



ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Α . Τ.: 1.1 ( ΟΙΚ -20.02.) Κωδ. Αναθ/σης: ΟΙΚ 2112: 100,00% 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την δηµιουργία  υπογείων 
κλπ χώρων,  σύµφωνα  µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών 
έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας 
των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου 
χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' 
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του 
πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων 
εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m. 

Ανάλυση υπολογισμου τιμής άρθρου                                       
Tιμή άρθρου χωρίς προσαύξηση                                      
Μεταφορά  

1 x 2,80 
 

2,80 

σε αστικές περιοχές απόσταση < 5 km x 0,28  €/m3.km = 

εκτός πόλεως οδοί 
καλής βατότητας απόστ.≥ 5 km 5 x 0,19  €/m3.km = 0,95 

εκτός πόλεως απόστ.≥ 5 km x 0,21  €/m3.km = 

Σύνολο 3,75 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. 
Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Τρία και εβδομήντα πέντε λεπτά (3,75) 
 
 
Α.Τ. 1.2 (ΟΙΚ-20.05) Κωδ. Αναθ/σης: ΟΙΚ 2124: 100,00% 
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηνανικών μέσων 
Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 ιτι ή μεγαλυτέρου των 
3,00 πι αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 πν\ σε βάθος μέχρι 2.00 πτ από το χαμηλότερο χείλος της διατομής 
εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 ιπ. του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με 
εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποίο πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταοη των προϊόντων, την μόρφωση 
των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή- 20.05.01     σε εδάφη ναιώδη-
ηυιβραχώδη 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 

Ανάλυση υπολογισμου τιμής άρθρου                                       
Tιμή άρθρου χωρίς προσαύξηση                                      
Μεταφορά  

1 x 4,50 
 

4,50 

σε αστικές περιοχές απόσταση < 5 km x 0,28  €/m3.km = 

εκτός πόλεως οδοί 
καλής βατότητας απόστ.≥ 5 km 5 x 0,19  €/m3.km = 0,95 

εκτός πόλεως απόστ.≥ 5 km x 0,21  €/m3.km = 

Σύνολο 5,45 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή- 
Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Πέντε και σαράντα πέντε λεπτά (5,45) 
 
 



Α.Τ.: 2.1 ( ΟΙΚ -38.03 ) Κωδ. Αναθ/σης: ΟΙΚ 3816: 100,00% 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816) 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, πεδίλων, 

υπερθύρων,  κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθµένα του 

ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-

00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία 

ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών 

που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 

 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας.  

Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Δέκα πέντε και Εβδοµήντα λεπτά (15,70) 

 

 

Α.Τ.: 2.2 ( ΟΙΚ -32.01.04 ) Κωδ. Αναθ/σης: ΟΙΚ 3214: 100,00% 

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 

Προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή 

πυργογερανού- Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214) 

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 

ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ),  µε την διάστρωση 

µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος,  χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε 

την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", 01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέµατος", 01-01-03-

00 "Συντήρηση σκυροδέµατος", 

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος", 01-01-05-00 "Δονητική συµπύκνωση 

σκυροδέµατος", 01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου.  Επίσης 

απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 

λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη 

συνθέσεως. Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
α.  Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 
απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το 
σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 
µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος,  η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του 
σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία 
περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη 
της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του 
Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από 
την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ.  Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των 
σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου 
αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος 
(βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η 
περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. 



ε. Δεν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιοµηχανικό δάπεδο). 
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Ενενήντα (90,00) 
 

Α.Τ.: 2.3 ( ΟΙΚ -38.20.02 ) Κωδ. Αναθ/σης: ΟΙΚ 3873: 100,00% 
Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος κατηγορίας B500C 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873) 
Προµήθεια  και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών,  
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του  σύµφωνα µε τα σχέδια 
οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 
έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. Εάν 
οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα 
του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της 
τοποθέτησης του οπλισµού. 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, 
τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά 
διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογρά-
φονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1  του ΚΤΧ-2008,  ο 
οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του 
µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολο-γίου. 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm
2
) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

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 

 



Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 
 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 

εναλλάξ 
 Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 
 Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του 

έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 
 Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 

απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
 Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 
Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Ενα και Επτά λεπτά (1,07) 
  
 

Α.Τ.: 2.4 ΥΔΡ 11.02.03  Κωδ. Αναθ/σης: ΥΔΡ 6752  100,00%  
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές. 
Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες ηλεκτρο-πρεσσαριστές, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-03 Έσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροττρεσσαριστές" 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης αυτής, η 
ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός 
του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών (αντικατάσταση 
εσχαρών). 
Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους πίνακες βαρών του 
κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και 
λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Κg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 
Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Τρία και δέκα  λεπτά (3,10) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Α.Τ.  3.1 (ΥΔΡ-11.15.Ν2) Κωδ. Αναθ/σης  ΥΔΡ 6620.1: 100% 

Προκατασκευασμένα φρεάτια αποστράγγισης – υδροσυλλογής 

Προκατασκευασμένα φρεάτια αποστράγγισης στα δύο άκρα της επιφάνειας των γηπέδων εσωτερικά της 

περίφραξης. Στα φρεάτια θα απορρέουν τα κανάλια αποστράγγισης καθώς και οι πλευρικοί διάτρητοι 

αγωγοί αποστράγγισης.  

Για την επίτευξη της επιπεδότητας της επιφάνειας του φρεατίου καθώς και για την σταθερότητα του πρέπει 

να τοποθετηθεί σκυρόδεμα C16/20 κάτω και περιμετρικά αυτού όπου επάνω θα εγκιβωτιστεί το φρεάτιο. 

Τα φρεάτια υδροσυλλογής θα είναι προκατασκευασμένα  από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, ενδεικτικού 

βάρους 1000 kgr εξωτερικών διαστάσεων 110cm x 80cm x 80 cm, πάχους τοιχώματος 13cm,  

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια υλικών, μικρουλικώνν σκυροδέματος σταθεροποίησης, η  

μεταφορά  τους στο έργο και η εργασία τοποθέτησης σε θέση καλής λειτουργίας 

Απαιτούμενες πιστοποιήσεις 

Πριν την ενσωμάτωση των φρεατίων στο έργο ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην επιβλέπουσα 

υπηρεσία Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος και τις κάτωθι πιστοποιήσεις στην επιβλέπουσα υπηρεσία για να 

λάβει τη έγκρισή της: 

(i) Έκθεση δοκιμών αντοχής σκυροδέματος C20/25 κατά ΕΛΟΤ 722 ή ισοδύναμο 

Tιμή ανά τεμάχιο (τεμ) τοποθετημένου και σε λειτουργία φρεατίου 

Ανάλυση τιμής  

Yλικά,                                                                                         (ΤΕ) m   1,00 *  300,00  =          300,00 

μικρουλικά και σκυρόδεμα εγκιβωτισμού                                       0,20 *    300,00  =            60,00 

Εργασία 

Εργ                                                                                            (001)   h   1,00 *  15,74=                 15,74 

Τεχν                                                                                           (003)   h   1,00 * 20,42=                 20,42 

                                                                                                                                            ------------------------------ 

                                                                                                                       Άθροισμα                    396,16 

Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ  Τριακόσια ενεν’ήντα έξι και δέκα έξι λεπτά  (396,16) 

 

 

 

Α.Τ.  3.2 (ΟΔΟ – Σ76.Ν1) Κωδ. Αναθ/σης  ΟΔΟ  6620.1: 100% 

Εύκαμπτοι διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης DN/OD 90MM-SN8 

Δίκτυο αποστράγγισης-υδροσυλλογής από σωλήνες αποστράγγισης DN/OD 90mm-SN8 διπλού δομημένου 

τοιχώματος που παράγονται από υψηλής ποιότητας Πολυαιθυλένιο (HDPE) βάση των ευρωπαϊκών 

προτύπων ΕΝISO 9969 - DIN 4262-1. 

Τα τυπικά τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων θα είναι: 

 Η εξωτερική τους επιφάνεια πρέπει να είναι κυματοειδής χρώματος μαύρου ενώ η εσωτερική να είναι 

λεία χρώματος πράσινου. 

 Η ακαμψία δακτυλίου πρέπει να είναι SN 8KN/m2 και πρέπει να είναι διάτρητος περιμετρικά κατά 360° 

ώστε να απορρέει νερό σε μεγάλη απόσταση και να διατηρεί χαμηλά το επίπεδο του υδροφόρου 

ορίζοντα. 

 Η επιφάνεια της διάτρησης πρέπει να είναι >50cm
2
/m. 

 Το προϊόν πρέπει να είναι ανθεκτικό έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας και ανθεκτικό στα χημικά και την 

διάβρωση. Θα πρέπει να έχει αντοχή στην γήρανση καθώς και θα είναι μη ελκυστικό στα τρωκτικά 

 Πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με την οδηγία κατά RoHS και τον κανονισμό REACH. 

 Το μήκος κάθε κουλούρας πρέπει να είναι 50μ ώστε να αποφεύγονται οι πολλαπλές συνδέσεις. 

Η εγκατάσταση του σωλήνα θα γίνεται εντός ορύγματος με προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται μια ομαλή και 

ομοιόμορφη επιφάνεια έδρασης. Το όρυγμα θα ανοιχθεί πριν την τοποθέτηση του σωλήνα και η επίχωση θα 

γίνει μετά την τοποθέτηση του. 

Προσοχή πρέπει να δοθεί: 

Η κλίση και η στάθμη του πυθμένα να είναι σύμφωνες με τις προβλεπόμενες υψομετρικές διαφορές. 



Οι διαστάσεις του ορύγματος θα είναι ικανοποιητικές ώστε να τοποθετήσει ο σωλήνας και να περιβληθεί με 

πλυμένο (τελείως απαλλαγμένο παιπάλης) αδρανούς (γαρμπίλι) το οποίο θα λειτουργεί σαν φίλτρο ξένων 

προσμίξεων. 

Το όρυγμα περιμετρικά θα καλυφθεί από γεωύφασμα και μετά την τοποθέτηση του σωλήνα και του 

πλυμένου αδρανούς πρέπει να καλύψει επιφανειακά το όρυγμα. 

Ο σωλήνας πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να ακουμπά την επιφάνεια του ορύγματος καθ όλο το 

μήκος. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η τοποθέτηση στρώσης 10εκ. από αδρανές υλικό καθ όλο το μήκος του 

ορύγματος. 

Απαιτούμενες πιστοποιήσεις 

Πριν την ενσωμάτωση των σωλήνων στο έργο ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην επιβλέπουσα 

υπηρεσία Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος και τις κάτωθι πιστοποιήσεις στην επιβλέπουσα υπηρεσία για να 

λάβει τη έγκρισή της: 

(i). Πιστοποιητικό δοκιμών υλικού ότι είναι σύμφωνο με τις ανωτέρω προδιαγραφές σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 10204-2.2 ή ισοδύναμο. 

(ii). Δήλωση συμμόρφωσης ότι τα προϊόντα δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μεγαλύτερες από αυτές που 

ορίζει η οδηγία DIRECTIVE 2011/65/EU ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια του σωλήνα και τα μικρουλικά συνδεσμολογίας, η 

μεταφορά στον τόπο του έργου και η τοποθέτηση σε θέση καλής λειτουργίας. Η εκσκαφή του ορύγματος 

τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά 

τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα  του  τιμολογίου. 

Tιμή ανά μέτρο  (m)  τοποθετημένου και σε λειτουργία σωλήνα. 

Ανάλυση τιμής  

Yλικά 

σωλήνες αποστράγγισης DN/OD 90mm-SN8                     (ΤΕ) m   1,00 *  1,74  =                1,74 

μικρουλικά (μούφες, σύνδεσμοι κλπ)                                                 0,10 *     1,74 =                0,17 

Εργασία 

Εργ                                                                                            (001)   h   0,15 *  15,74=               2.36 

Τεχν                                                                                           (003)   h   0,15 * 20,42=               3.06 

                                                                                                                                                        ----------------------- 

                                                                                                                        Άθροισμα                    7.33 

Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Επτά και τριάντα τρία λεπτά (7,33) 

 

 

Α.Τ.  3.3 (ΟΔΟ – Σ76.Ν2) Κωδ. Αναθ/σης  ΟΔΟ  6620.1: 100% 

Εύκαμπτοι διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης DN/OD  200ΜΜ - SN8 

Δίκτυο αποστράγγισης-υδροσυλλογής από σωλήνες αποστράγγισης DN/OD 200ΜΜ - SN8 διπλού δομημένου 

τοιχώματος που παράγονται από υψηλής ποιότητας Πολυαιθυλένιο (HDPE) βάση των ευρωπαϊκών 

προτύπων ΕΝ ISO 9969 - DIN 4262-1. 

Τα τυπικά τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων θα είναι: 

 Η εξωτερική τους επιφάνεια πρέπει να είναι κυματοειδής χρώματος μαύρου ενώ η εσωτερική να είναι 

λεία χρώματος πράσινου. 

 Η ακαμψία δακτυλίου πρέπει να είναι SN 8KN/m2 και θα είναι διάτρητος περιμετρικά κατά 360° ώστε να 

απορρέει νερό σε μεγάλη απόσταση KOL να διατηρεί χαμηλά το επίπεδο του υδροφόρου ορίζοντα. 

 Η επιφάνεια της διάτρησης πρέπει να είναι >50cm2/m. 

 Το προϊόν πρέπει να είναι ανθεκτικό έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας και ανθεκτικό στα χημικά και την 

διάβρωση. Πρέπει να έχει αντοχή στην γήρανση καθώς KOL θα είναι μη ελκυσηκό στα τρωκτικά 

 Πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με την οδηγία κατά RoHS και τον κανονισμό REACH. 

 Το μήκος κάθε κουλούρας πρέπει να είναι 25μ ώστε να αποφεύγονται οι πολλαπλές συνδέσεις. 

Η εγκατάσταση του σωλήνα θα γίνεται εντός ορύγματος με προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται μια ομαλή και 

ομοιόμορφη επιφάνεια έδρασης. Το όρυγμα θα ανοιχθεί πριν την τοποθέτηση του σωλήνα και η επίχωση θα 

γίνει μετά την τοποθέτηση του. 



Προσοχή θα δοθεί: 

Η κλίση και η στάθμη του πυθμένα να είναι σύμφωνες με τις προβλεπόμενες υψομετρικές διαφορές. 

Οι διαστάσεις του ορύγματος να είναι ικανοποιητικές ώστε να τοποθετήσει ο σωλήνας και να περιβληθεί με 

πλυμένο (τελείως απαλλαγμένο παιπάλης) αδρανούς (γαρμπίλι) το οποίο θα λειτουργεί σαν φίλτρο ξένων 

προσμίξεων. 

Το όρυγμα περιμετρικά πρέπει να καλυφθεί από γεωυφασμα και μετά την τοποθέτηση του σωλήνα και του 

πλυμένου αδρανούς θα καλύψει επιφανειακά το όρυγμα. 

Ο σωλήνας πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να ακουμπά την επιφάνεια του ορύγματος καθόλα το 

μήκος. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η τοποθέτηση στρώσης 10εκ. από αδρανές υλικό καθόλα το μήκος 

του ορύγματος. 

Απαιτούμενες πιστοποιήσεις 

Πριν την ενσωμάτωση των σωλήνων στο έργο ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην επιβλέπουσα 

υπηρεσία Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος και τις κάτωθι πιστοποιήσεις στην επιβλέπουσα υπηρεσία για να 

λάβει τη έγκρισή της: 

(i). Πιστοποιητικό δοκιμών υλικού ότι είναι σύμφωνο με τις ανωτέρω προδιαγραφές σύμφωνα με το 

πρότυπο ΕΝ 10204-2.2 ή ισοδύναμο. 

(ii). Δήλωση συμμόρφωσης ότι τα προϊόντα δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μεγαλύτερες από αυτές που 

ορίζει η οδηγία DIRECTIVE 2011/65/EU ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια του σωλήνα και τα μικρουλικά συνδεσμολογίας, η 

μεταφορά στον τόπο του έργου και η τοποθέτηση σε θέση καλής λειτουργίας. Η εκσκαφή του ορύγματος 

τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά 

τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα  του  τιμολογίου. 

Tιμή ανά μέτρο  (m)  τοποθετημένου και σε λειτουργία σωλήνα. 

Ανάλυση τιμής  

Yλικά 

σωλήνες αποστράγγισης DN/OD  200mm-SN8                 (ΤΕ) m   1.00 * 7,06=                7,06 

μικρουλικά (μούφες, σύνδεσμοι κλπ)                                                0,10 *  7,06 =                 0,71 

Εργασία 

Εργ                                                                                            (001)   h   0,15 *  15,74=               2.36 

Τεχν                                                                                           (003)   h   0,15 * 20,42=               3.06 

                                                                                                                                                        ----------------------- 

                                                                                                                       Άθροισα                       13,19 

Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Δέκα τρία και δέκα εννέα  λεπτά (13,19) 

 

 

Α.Τ.  3.4 (ΟΔΟ – Σ76.Ν3) Κωδ. Αναθ/σης  ΟΔΟ  6620.1: 100% 

Εύκαμπτοι διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης DN/OD 315ΜΜ -SN8 

Δίκτυο αποστράγγισης-υδροσυλλογής από σωλήνες αποστράγγισης DN/OD  315ΜΜ -SN8 διπλού    

δομημένου   τοιχώματος   που   παράγονται   από   υψηλής   ποιότητας Πολυαιθυλένιο (HDPE) βάση των 

ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 1277. 

Τα τυπικά τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων θα είναι: 

•  Η εξωτερική τους επιφάνεια πρέπει να είναι κυματοειδής χρώματος μαύρου ενώ η εσωτερική να είναι 

λεία χρώματος κίτρινου. Η σύνδεση τους θα γίνεται με διαμορφωμένο θηλυκό και αρσενικό άκρο και με 

χρήση ελαστικού δακτυλίου στεγάνωσης. 

• Η ακαμψία δακτυλίου πρέπει να είναι SN 8KN/m
2
. 

• Η αντοχή του στην κρούση πρέπει να είναι TIR<10% και η αντοχή του στον ερπυσμό <4 (βάση των 

ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 744-ΕΝ IS09967). 

• Η στεγανότητα του πρέπει να είναι χωρίς διαρροές (βάση ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 1277) 

• Πρέπει να εναρμονίζεται πλήρως με την οδηγία κατά RoHS και τον κανονισμό REACH. 

• Το μήκος κάθε τεμαχίου πρέπει να είναι ευθύγραμμο 6μ μήκους. 



Η εγκατάσταση του σωλήνα θα γίνεται εντός ορύγματος με προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται μια ομαλή και 

ομοιόμορφη επιφάνεια έδρασης. Το όρυγμα θα ανοιχθεί πριν την τοποθέτηση του σωλήνα και η επίχωση θα 

γίνει μετά την τοποθέτηση του. 

Προσοχή πρέπει να δοθεί: 

Η κλίση και η στάθμη του πυθμένα να είναι σύμφωνες με τις προβλεπόμενες υψομετρικές διαφορές 

Οι διαστάσεις του ορύγματος να είναι ικανοποιητικές ώστε να τοποθετήσει ο σωλήνας και να περιβληθεί με 

σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 ώστε να εγκιβωτίσει και να σταθεροποιηθεί. 

Ανά 10 μέτρα μήκους θα τοποθετηθεί Ταυ 90° με έξοδο προς τα πάνω παροχής DN160 όπου θα συνδεθεί με 

το κανάλι αποστράγγισης. Ο σκοπός είναι τα κανάλια αποστράγγισης να απορρέουν εντός του σωλήνα ώστε 

τα όμβρια να οδηγούνται μέσω αυτού στο φρεάτιο συλλογής. 

Ο σωλήνας πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να ακουμπά την επιφάνεια του ορύγματος καθόλα το 

μήκος. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η τοποθέτηση στρώσης 10εκ. από αδρανές υλικό καθόλα το μήκος του 

ορύγματος. Η κλίση εγκατάστασης προτείνεται να είναι μεταξύ 0,8-1% ώστε να υπάρχει ταχεία εκκένωση του 

σωλήνα από τα όμβρια εντός του φρεατίου συλλογής. 

Απαιτούμενες πιστοποιήσεις 

Πριν την ενσωμάτωση των σωλήνων στο έργο ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην επιβλέπουσα 

υπηρεσία Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος και τις κάτωθι πιστοποιήσεις στην επιβλέπουσα υπηρεσία για να 

λάβει τη έγκρισή της: 

(i) Δήλωση συμμόρφωσης προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13746-3:2007Α1:2009 ή ισοδύναμο. 

(ii) Δήλωση συμμόρφωσης ότι τα προϊόντα δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μεγαλύτερες από αυτές που 

ορίζει η οδηγία DIRECTIVE 2011/65/EU ή αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο. 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια του σωλήνα και τα μικρουλικά συνδεσμολογίας, η 

μεταφορά στον τόπο του έργου και η τοποθέτηση σε θέση καλής λειτουργίας. Η εκσκαφή του ορύγματος 

τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά 

τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα  του  τιμολογίου. 

Tιμή ανά μέτρο  (m)  τοποθετημένου και σε λειτουργία σωλήνα. 

Ανάλυση τιμής  

Yλικά 

σωλήνες αποστράγγισης DN/OD  200mm-SN8                 (ΤΕ) m    1.00 *     19,44=               19,44 

μικρουλικά (μούφες, σύνδεσμοι κλπ)                                               0,05 *     19,44 =               0,97 

Εργασία 

Εργ                                                                                            (001)   h    0,10 *  15,74=                 1,57 

Τεχν                                                                                           (003)   h   0,10 * 20,42=                 2,04 

                                                                                                                                           ---------------------- 

                                                                                                               Άθροισα                              24,02 

Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Είκοσι τέσσερα και δύο λεπτά (24,02) 



Α.Τ.  4.1 (ΟΔΟ Α-23) Κωδ. Αναθ/σης  ΟΔΟ3121Α: 100% 

Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους     

Κατασκευή   στρώσης   μεταβλητού   πάχους,   είτε   για   αποστράγγιση   είτε   για εξυγιαντικές στρώσεις, υπό 

τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα μεγίστου κόκκου 20  cm, 

προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  

•   Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου -   σκύρων   με   βαθμό   

συμπύκνωσης   τουλάχιστον   90%   της   πυκνότητας,   που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

(Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) 

•   Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του απαιτούμενου 

νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,  

•   Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών,  

Η   επιμέτρηση   γίνεται   επί   συμπυκνωμένου   όγκου   με   λήψη   αρχικών   και   τελικών διατομών. 

Ανάλυση υπολογισμού τιμής άρθρου                                       
Tιμή άρθρου χωρίς προσαύξηση                        
Μεταφορά  

1 x 7.70 
 

  7.70 

σε αστικές περιοχές απόσταση < 5 km x 0,28  €/m3.km = 

εκτός πόλεως οδοί 
καλής βατότητας απόστ.≥ 5 km 50 x 0,19  €/m3.km =   9,50 

εκτός πόλεως απόστ.≥ 5 km x 0,21  €/m3.km = 

Σύνολο 17.20 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο 

Τιµή εφαρμογής: ΕΥΡΩ Δέκα επτά και είκοσι λεπτά (17.20) 
 

Α.Τ.  4.2 (ΥΔΡ-5.10) Κωδ. Αναθ/σης  ΟΔΟ2815: 100% 

Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή 

Κατασκευή φίλτρων αποστράγγισης απο κατάλληλα διαβαθμισμένα θραυστά αδρανή, μονοβαθμίων ή 

διβαθμίων, γραμμικών στραγγιστηρίων (περιβολή διάτρητων σωλήνων, πλήρωση αποστραγγιστικών 

τάφρων) και επιφανειακών αποστραγγίσεων (φίλτρα πρανών, στρώσεις στράγγισης με ή χωρίς γεωσυνθετικά 

κ.λπ.), στις θέσεις και με τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την μελέτη, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-03-

02-00 ‘’Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή’’. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια αδρανών της προβλεπόμενης κοκκομετρικής διαβάθμισης, η 

μεταφορά τους στην θέση ενσωμάτωσης από οποιαδήποτε απόσταση, η προσέγγιση, η διάστρωση και 

συμπύκνωσή τους (ελαφρά στην περίπτωση των γραμμικών στραγγιστηρίων, σύμφωνα με την μελέτη για τις 

αποστραγγιστικές στρώσεις). 

Επιμέτρηση εντός των ορίων των διαστάσεων της μελέτης (διατομή γραμμικού στραγγιστηρίου, πάχος 

αποστραγγιστικής στρώσης). Κατά την επιμέτρηση του όγκου του φίλτρου των γραμμικών στραγγιστηρίων θα 

αφαιρείται η διατομή του διατρήτου σωλήνα. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο τοποθετημένου υλικού φίλτρου 

Τιµή εφαρμογής: ΕΥΡΩ Εννέα και τριάντα λεπτά  (9.30) 

 

 
 
Α.Τ.: 4.3    ΝΑΠΡΣΝ\Ε13.2 Κωδ. Αναθ/σης: ΠΡΣ5510 100,00%  

Τεχνητός χλοοτάπητας ποδοσφαίρου 

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα, πράσινου χρώματος τελευταίας γενιάς με ίνες 

πολυαιθυλενίου μονόκλωνες (monofilament) πάχους πέλους τουλάχιστον 400 micron, πάχους πέλους 

τουλάχιστον 1,80χιλ., γραμμικής πυκνότητας θυσάνου τουλάχιστον 16000 dtex, με ύψος πέλους τουλάχιστον 

60mm. 



Θα αγκυρούνται εντός της πρωτεύουσας, πλήρως υδροπερατής βάσης από πολλαπλή διαστρωμάτωση 
υφασμένου ή μη υφασμένου πολυπροπυλενίου/ πολυαμιδίου ή/και γεωυφασμάτων και πρέπει να είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένες με την επιφάνεια, δια επιπάσεως από πολυουρεθάνη (PU) για μέγιστη αντοχή. 
Ο συνθετικός χλοοτάπητας πρέπει να έχει βάρος πέλους (ινών) τουλάχιστον 1900gr/m και άνω. Τα ρολά του 
συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει κατά την τοποθέτησή τους να απλωθούν και να τεντωθούν αποκλειστικά με 
ειδικά μηχανικά εργαλεία ώστε να μην παρουσιάζουν ανωμαλίες ή σκαλοπάτια στον αγωνιστικό χώρο, 
ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις. Τα ρολά, πλάτος περίπου 400εκ (+/-20εκ), αφού απλωθούν 
συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες πάνω στις οποίες διαστρώνεται κόλλα πολυουρεθάνης δύο 
συστατικών ώστε να επιτυγχάνεται άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους.  
Η πλήρωση του χλοοτάπητα πρέπει να γίνει με ισόκκοκη και στρογγυλή χαλαζιακή άμμο πλυμένη και 
στεγνωμένη για την πρώτη στρώση σταθεροποίησης και με κόκκους ελαστικού καουτσούκ (sbr) για τη 
δεύτερη στρώση, σε κατά βάρος αναλογία και κοκκομετρία σύμφωνη με τις καταναλώσεις που υπάρχουν στο 
πιστοποιητικό εργαστηριακής εξέτασης (Laboratory test report) του τάπητα.  
Η γραμμογράφηση του συνθετικού χλοοτάπητα γίνεται με την τοποθέτηση λωρίδων πάχους 10cm ίδιων 
προδιαγραφών κατά τα λοιπά με τον υπόλοιπο αλλά χρώματος λευκού, σύμφωνα, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς. Η ένωση των τεμαχίων γραμμογράφησης και υπόλοιπου χλοοτάπητα πρέπει να γίνει 
με χρήση ειδικών ταινιών ή και κόλλας, ανθεκτικών σε υγρασία, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και 
γήρανση, όμοια με τα λοιπά τεμάχια χλοοτάπητα.  
Συγκεντρωτικά, οι απαιτούμενες ελάχιστες τιμές των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος συνθετικού 
χλοοτάπητα (πλέον των όσων αναφέρονται παραπάνω) και η μέθοδος εφαρμογής της επίστρωσής που θα 
πρέπει να πληρούνται, αναφέρονται και αναπτύσσονται αναλυτικά στο Τεύχος 1 «Τεχνική έκθεση – Τεχνικές 
Προδιαγραφές» της μελέτης του έργου.  
Η πλήρωση και διάστρωση του πέλους με τη χαλαζιακή άμμο και των κόκκων ελαστικού SBR που πρέπει να 
ακολουθήσει σε όλη την επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνο με 
εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό τύπο SMG SANDMATIC ή ισοδύναμου.  
Μετά την πλήρωση εκτελείται μηχανικός ινιδισμός για τη σταθεροποίηση της γέμισης, ώστε να ανασηκωθεί 
το πέλος και να δημιουργηθεί η τελική επιφάνεια. Η εφαρμογή θα γίνει σε στεγνό και καθαρό δάπεδο, με 
καλές καιρικές συνθήκες.  
Απαιτούμενες πιστοποιήσεις  
Πριν την ενσωμάτωση του συστήματος χλοοτάπητα στο έργο ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει και τα 
κάτωθι δικαιολογητικά στην επιβλέπουσα υπηρεσία για να λάβει την έγκρισή της :  

 Πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους και των επί μέρους λειτουργιών στην Ελληνική. Κάθε 
αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση, θα έχει συνημμένα τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά 
φυλλάδια, και ότι άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που αποδεικνύει την συμμόρφωση του 
προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να είναι εύκολη η 
αξιολόγηση του συστήματος από την Επιβλέπουσα υπηρεσία.  
Τα Prospectus θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους (κατασκευαστή). Σε αντίθετη 
περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον ανάδοχο, 
στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του 
εγχειριδίου (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 
Τα τεχνικά φυλλάδια του κάθε προσφερόμενου είδους υποβάλλονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική 
γλώσσα. 

 Εργαστηριακός έλεγχος προσφερόμενου συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα (Fifa Lab Test Report) 
αναγνωρισμένου εργαστηρίου από την FIFA όπου θα πιστοποιούνται (δοκιμασμένο με ισοδύναμα 
υλικά πληρώσεως, χαλαζιακής άμμου και κόκκους ελαστικού SBR) στα αποτελέσματα μέτρησης, τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά του συνθετικού χλοοτάπητα και να καλύπτονται τα κριτήρια του 
ισχύοντος προτύπου κατά FIFA QUALITY και FIFA QUALITY PRO, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων του “F.I.F.A. QUALITY CONCEPT FOR FOOTBALL TURF Oct/2015 και μετέπειτα».  

 Αποτελέσματα εργαστηριακής δοκιμής μακροχρόνιας φθοράς προσφερόμενου συνθετικού 
χλοοτάπητα με την μέθοδο Lisport XL για 15.000 κύκλους. 

 Αποτελέσματα εργαστηριακής δοκιμής προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα με το 
πρότυπο REACH. 

 Αποτέλεσμα εργαστηριακής δοκιμής προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 15330-1. 

 Αποτέλεσμα εργαστηριακής δοκιμής προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα με το 
πρότυπο NF P90-112. 

 Πιστοποιητικό γηπέδου (Field certificate) του προσφερόμενου συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα 
εγκατεστημένου σε γήπεδο ποδοσφαίρου, κατά FIFA QUALITY ή FIFA QUALITY PRO.  
To πιστοποιητικό γηπέδου είναι αποδεκτό όταν, έχει εκδοθεί με το νέο πρότυπο ελέγχου της FIFA 
(TM 2015) και αποδεικνύει την συμφωνία του με τον εργαστηριακό έλεγχο (ίδιο όνομα).  



 Πιστοποίηση οίκου παραγωγής συνθετικού χλοοτάπητα ότι ανήκει στους προτεινόμενους 
παραγωγούς από την παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου (PREFFERED PRODUCER FOR FOOTBALL 
TURF). 

 Εργαστηριακός έλεγχος προσφερόμενων υλικών που συνθέτουν το σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα 
:  

- Εργαστηριακός έλεγχος χαλαζιακής άμμου ότι το ποσοστό του Si02 ανέρχεται πάνω από 98% καθώς 
και τα επίπεδα του CaCO3 είναι <2%.  

- Εργαστηριακός έλεγχος τοξικολογικής ανάλυσης για το καουτσούκ σύμφωνα με το πρότυπο DIN 
18035-7. 

 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’75) του αναδόχου, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ότι τα υλικά πλήρωσης εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της F.I.F.A. όπως αυτές αναφέρονται στο 
τεύχος F.I.F.A. GUIDE TO ARTIFICIAL SURFACES H F.I.F.A. QUALITY CONCEPT FOR FOOTBALL TURFS, 
HANDBOOK OF REQUIREMENTS, έκδοση 2015 και μετέπειτα.  

 Γραπτή εγγύηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα για επτά (7) έτη.  
 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’75) του αναδόχου, στην οποία θα 

αναφέρεται :  
 Η χώρα προέλευσης των τελικών προϊόντων. Σε περίπτωση που τα προϊόντα παράγονται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται να δηλωθεί προέλευση Ε.Ε.  
 Η δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαίωση των οίκων παραγωγής των υλικών του συστήματος 

συνθετικού χλοοτάπητα όπου θα βεβαιώνεται η διαθεσιμότητα των ποσοτήτων των υλικών και η 
συμφωνία τους με τις προδιαγραφές της μελέτης. 

 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’75) του αναδόχου, στην οποία θα 
αναφέρεται: η διάρκεια της περιόδου εγγύησης για το σύστημα του συνθετικού χλοοτάπητα με τα 
υλικά της πλήρωσής του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) έτη. Επιπλέον, θα 
αναφέρει το προτεινόμενο διάστημα αποκατάστασης βλάβης το οποίο δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο από ένα (1) μήνα μετά από έγγραφη ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και 
τον τρόπο που θα αντιμετωπίζονται τα θέματα συντήρησης και επισκευής (υποβολή τεύχους 
οδηγιών συντήρησης του χλοοτάπητα στην Ελληνική γλώσσα) σε αυτό το διάστημα. 

 Τα παραπάνω έγγραφα (πιστοποιητικά) που αφορούν την απόδειξη τεχνικών προδιαγραφών της 
μελέτης πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους καθώς και θα είναι στην Ελληνική ή Αγγλική 
γλώσσα. Σε περίπτωση που δεν είναι σε μία από τις παραπάνω γλώσσες θα είναι μεταφρασμένα 
επίσημα στην Ελληνική γλώσσα. 

 Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω έγγραφα που αφορούν τον οίκο κατασκευής / παραγωγής δεν 
απαιτείται να φέρουν ψηφιακή υπογραφή ή θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.  

Η τιμή της προσφοράς του συμμετέχοντος πρέπει να είναι ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένου 
συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα και να περιλαμβάνει :  

1. Την αξία προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου. 
2. Εγκατάσταση νέου συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα με πλήρη και μακρόχρονη συνοχή των 

ενώσεων (η ένωση των ρολών και η συγκόλληση τους στην κάτω πλευρά θα γίνει με χρήση ειδικών 
ταινιών ή και κόλλας πολυουρεθάνης δύο συστατικών, ανθεκτικών σε υγρασία, σε υψηλές και 
χαμηλές θερμοκρασίες και γήρανση. Τα ρολά θα πρέπει κατά την τοποθέτηση τους να απλωθούν και 
να τεντωθούν με ειδικά εργαλεία-μηχανήματα, ώστε να μην υπάρχουν ανωμαλίες ή «κυματισμός» 
στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις μεταξύ τους ενώσεις.  

3. Αμμοδιανομή άμμου και διανομή ελαστικών μικροσφαιριδίων SBR σε κατά βάρος αναλογία και 
κοκκομετρία υλικών σύμφωνη με τις καταναλώσεις που υπάρχουν στο πιστοποιητικό εργαστηριακής 
εξέτασης (Laboratory test report) του τάπητα. Η διανομή θα είναι ομοιόμορφη σε όλη την επιφάνεια 
του αγωνιστικού χώρου. Για την επίτευξη της ισοκατανομής είναι απολύτως απαραίτητη η χρήση 
ειδικού μηχανήματος διάστρωσης τύπου SMG SANDMATIC, το οποίο παράλληλα να βουρτσίζει την 
επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα δίνοντας του την τελική του μορφή. 

4. Η διανομή των ανωτέρω υλικών πλήρωσης θα γίνει σε επάλληλες στρώσεις ώστε να επιτευχθεί η 
απόλυτη ομοιομορφία στη διασπορά των υλικών.  

5. Το χτένισμα των ινών με ειδική βούρτσα από συνθετικές ίνες.  
6. Γραμμογράφηση που θα αποτελείται από λουρίδες λευκού χρώματος ίδιου τύπου με τον βασικό 

συνθετικό χλοοτάπητα (όχι βαμμένη επάνω στο πράσινο) σε αποστάσεις, συνδεδεμένη με τον ίδιο 
τρόπο των τεμαχίων του βασικού χλοοτάπητα, και αποστάσεων σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται 
από τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA και της Ελληνικής Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου. 

7. Τη δαπάνη φθοράς και απομείωσης των υλικών, τη δαπάνη προσέγγισης όλων των υλικών μέχρι τα 
σημεία που θα χρησιμοποιηθούν, τη σταλία αυτοκινήτων, τις δαπάνες για την καταβολή 
ημερομισθίων  



 

και συναφών με αυτά εισφορών και επιβαρύνσεων (Ι.Κ.Α, κ.λ.π.), που αφορούν την πλήρη και 

έντεχνη εκτέλεση εκτέλεση όλων των εργασιών κύριων και βοηθητικών, τις δαπάνες λειτουργίας των 

μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε εργασίας, όπως μισθώματα, καύσιμα, 

λιπαντικά, επιβάρυνση ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία, δαπάνες εγκατάστασης, επισκευής και 

συντήρησης αυτών, ασφάλιστρα και αποσβέσεις τους.  

Yλικά 
Συνθετικός χλοοτάπητας  κ.λ.π. (ΤΕ) m2   1.00 * 18.95=             18,95 
Εργασία 
Εργ     (001)   h   0,25 * 15,74=   3.94 
Τεχν     (003)   h   0,25 * 20,42=   5,11 
                                                                                                     ------------------------------ 
                                                                                               Αθροισµα      28,00 
Tιµή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας ευρώ #         28,00 
Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Είκοσι οκτώ    (28,00) 
 
 

Α.Τ.  4.4 (ΟΙΚ Ν. 7373.1) Κωδ. Αναθ/σης  ΟΙΚ 7373: 100% 

Ακρυλικός συνθετικός τάπητας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:  Τάπητας  μη  υδατοπερατός,  συνολικού  πάχους  1,6-2  χιλ.,  ακρυλικής  βάσης,  

εμπλουτισμένος  με λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή (π.χ. χαλαζιακή άμμος), ιδιαίτερα ανθεκτικός στις 

υπεριώδεις ακτίνες και στην εντατική χρήση, με τελική επιφάνεια ενιαία (χωρίς αρμούς), ματ, αδρή και 

αντιολισθηρή.   

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:    Σταθερή  υπόβαση  από  ασφαλτοτάπητα.  Η επιφάνεια της ασφάλτου πρέπει να 

είναι καθαρή και  απαλλαγμένη από λάδια ή άλλους ρύπους.  

Θα γίνει  επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας και επούλωση λάκκων βάθους έως 2,50 εκ. ή ρωγμών με 

μίγμα ειδικού ακρυλικού γαλακτώματος, τσιμέντου  και χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,2-0,5 mm, σε 

αναλογίες που θα υποδειχθούν  από  τον  προμηθευτή  του  υλικού.  Το  μίγμα  θα  εφαρμοσθεί    είτε  με  

πήχυ  είτε  με  ρακλέτα  είτε  με σπάτουλα, ανάλογα με το βάθος της λακούβας. Στην τιμή περιλαμβάνονται 

υλικά και εργασία.   

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:   

 Στρώση εξομάλυνσης:  Διαστρώνεται μίγμα από ειδικό ασφαλτικό γαλάκτωμα και λεπτόκοκκα αδρανή 

(π.χ. χαλαζιακή άμμος), σε τρείς (3) επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις, ώστε να καλυφθούν οι 

ατέλειες της ασφάλτου και να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια που θα υποδεχθεί τον ακρυλικό 

τάπητα.    

 Ακρυλικός συνθετικός τάπητας (στρώση πλαστικοποίησης): Διαστρώνεται χυτός, σε δύο (2) επάλληλες 

και διασταυρούμενες  στρώσεις,  με  τη  χρήση  ειδικής  ελαστικής  σπάτουλας  (ρακλέτας).  Το  υλικό  

που χρησιμοποιείται περιέχει στυροακρυλικά πολυμερή και άλλα λεπτόκοκκα αδρανή (χαλαζιακή 

άμμος), που προσδίνουν  πολύ  καλή  αντοχή  στην  τριβή.  Ο  χρωματικός  συνδυασμός  θα  υποδειχθεί  

από  την επιβλέπουσα υπηρεσία.    

 Διαγράμμιση:  Η  χάραξη  και  η  διαγράμμιση  του  γηπέδου  γίνεται  στις  διαστάσεις  που  καθορίζονται  

στις σχετικές  πρότυπες  προδιαγραφές  της  Γ.Γ.Α.  και    με    ανεξίτηλα    χρώματα,  συμβατά  με  τον  

ακρυλικό  τάπητα.  

Γραμμογράφηση επιφανειών συνθετικού τάπητα  

Διαγράμμιση  επιφανειών  συνθετικού  τάπητα  σύμφωνα με  τις  διεθνείς  προδιαγραφές, με λευκές  ή 

έγχρωμες γραμμές πάχους 50mm, με χρώματα πολυουρεθάνης συμβατά με τη συνθετική επιφάνεια του 

τάπητα και ανθεκτικά στη χρήση και την  υπεριώδη  ακτινοβολία.  Δηλαδή  υλικά,  μικροϋλικά  και  εργασία  

πλήρους  και  έντεχνης  κατασκευής  της γραμμογράφησης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών.  

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:  

 η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή 

αποθήκευση (αν απαιτείται)  

 η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών.  

 ο καθαρισμός του συνθετικού τάπητα από κάθε είδους χαλαρά υλικά   



 η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)   

 η  εφαρμογή  της  διαγράμμισης  με  διαγραμμιστικό  μηχάνημα,  κατάλληλο  για  τον  τύπο  του  

χρησιμοποιουμένου υλικού   

 η  λήψη  μέτρων  για  την  προστασία  της  νωπής  διαγράμμισης  μέχρι  την  πλήρη  στερεοποίησή  τους  

και  στην συνέχεια η άρση τους 

O ανάδοχος προ της εγκατάστασης του τάπητα στο έργο για να λάβει έγγραφη έγκριση της Επιβλέπουσας 

υπηρεσίας για την ενσωμάτωση στο έργο θα υποβάλει: 

 Για την εταιρία εφαρμογής του τάπητα, πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ΕΝ  ISO 9001 και ISO 

14001 ή άλλων ισοδυνάμων, στο πεδίο τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων  

 Για τον τάπητα πιστοποιητικό έγκρισης διεθνούς ομοσπονδίας  
 
Yλικά 
Ακρυλικός συνθετικός τάπητας. (ΤΕ) m2   1.00 *  5.95=              5,95 
Εργασία 
Εργ     (001)   h   0,25 * 15,74=   3.94 
Τεχν     (003)   h   0,25 * 20,42=   5,11 
                                                                                                     ------------------------------ 
                                                                                               Αθροισµα      15,00 
Tιµή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας ευρώ #         15,00 
Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Δέκα πέντε (15,00) 
 
 



Α.Τ.: 5.1  ΟΙΚ Ν. 64.26.03   Κωδ. Αναθ/σης: ΟΙΚ 6428  100,00%  
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων  γαλβανισμένοι Φ 3"    

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή 

βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση συμπεριλαμβανομένων των 

ειδικών τεμαχίων τοποθέτησης και σύνδεσης 

Yλικά 

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων 

γαλβανισμένοι Φ 3"                      (ΤΕ) m   1.00 *10,00 =                           10,00 

Εργασία 

Εργ         (001)   h   0,025 *15,74=                   0,39 

Τεχν     (003)   h   0,015 *20,42=                   0,30 

                                                                                                      ------------------------------ 

                                                                                                Άθροισα                    11,69 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα. 

Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Εντεκα και εξήντα εννέα λεπτά (11,69) 

 
 
Α.Τ.: 5.2  ΟΙΚ Ν.64.48.10    Κωδ. Αναθ/σης: ΟΙΚ 6448  100,00%  
Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6448 
Συρματόπλεγμα διαστάσεων ρομβοειδούς οπής, 40χ40, πάχους 3mm  τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε 
σκελετό περιφραγμάτων. Στην τιμή περιλαμβάνονται το σύνολο των απαιτουμένων υλικών για πλήρως 
περαιωμένο αντικείμενο μαζί με το σύρμα στερέωσης όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και η 
διαμόρφωση της πόρτας εισόδου 
Yλικά 
Συρματόπλεγμα διαστάσεων  
ρομβοειδούς οπής, 40χ40, 
 πάχους 3mm  με το σύρμα  
στερέωσης                            (ΤΕ) m2   1.00 * 4,00 =                4,00 
Εργασία 
Εργ     (001)   h   0,01 * 15,74=    0,16 
Τεχν     (003)   h   0,01 * 20,42=    0,20 
                                                                                                     ------------------------------ 
                                                                                               Άθροισα          4,36 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας περιφράγματος. 
Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Τέσσερα και τριάντα έξι λεπτά (4,36) 
 
 
Α.Τ.: 5.3  ΟΙΚ Ν.64.26.03.1   Κωδ. Αναθ/σης: ΟΙΚ 6428 100,00%  
Θύρα περίφραξης από σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων  γαλβανισμένοι Φ 3"   και Συρματόπλεγμα με 
ρομβοειδή οπή 
Θύρα περίφραξης δίφυλλη διαστάσεων φύλλου 1.50Χ2.50 από σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων  
γαλβανισμένους Φ 3", με ειδικά τεμάχια σύνδεσης οριζοντίων και κατακορύφων πλευρών των πλαισίων, 
αντισκωριακή επίστρωση με βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις, μεντεσσέδων, και συρματόπλεγμα 
ρομβοειδούς οπής, 40χ40, πάχους 3mm  τοποθετημένο στο σκελετό. Στην τιμή περιλαμβάνονται το σύνολο 
των απαιτουμένων υλικών για πλήρως περαιωμένο αντικείμενο μαζί με το σύρμα στερέωσης όπως 
περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και η διαμόρφωση της πόρτας εισόδου 
Yλικά 
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων   
γαλβανισμένοι Φ 3"                      (ΤΕ) m 16 * 16.00 =                            256,00 
 
Συρματόπλεγμα διαστάσεων  
ρομβοειδούς οπής, 40χ40, 
 πάχους 3mm  με το σύρμα  
στερέωσης                            (ΤΕ) m2   7.50 *  4,00 =              30,00 
Εργασία 
Εργ     (001)   h   4  * 15,74=    62,96 
Τεχν     (003)   h   4  * 20,42=    81,68 



                                                                                            ------------------------------ 
                                                                                               Άθροισα       430,64 
Τιμή ανά δίφυλη θύρα 
Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Τετρακόσια τριάντα και εξήντα τέσσερα λεπτά (430,64) 
 
 
 
Α.Τ.: 5.4   (ΟΙΚ  Ν.6423.2)       Κωδ. Αναθ/σης: ΟΙΚ 6448  100,00% 
Δίχτυ περίφραξης  
Δίχτυ περίφραξης με μάτι 8.5x8.5cm πολυαιθυλενίου, στριφτό με κόμπο πάχους 2.5mm, πράσινο και αντηλιακή 
U.V. 
Yλικά 
Δίχτυ περίφραξης  
πολυαιθυλενίου                         (ΤΕ) m2    1.00 * 1,20 =               1,20 
Εργασία 
Εργ     (001)   h   0,01 * 15,74=   0,16 
Τεχν     (003)   h   0,01* 20,42=   0,20 
                                                                                                     ------------------------------ 
                                                                                               Αθροισµα      1,56  
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας περιφράγματος. 
Τιµή εφαρµογής: ΕΥΡΩ Ένα και πενήντα έξι (1,56) 
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