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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Α01 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών, με ιδιαίτερη προσοχή για την προστασία των υφιστάμενων 
δικτύων. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1110 

Εκσκαφή, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών 
επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα με τη μελέτη, είτε για 
την έδραση επιχωμάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισμό τους από τα υπόλοιπα, 
κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα ορυγμάτων. Η εκσκαφή θα πρέπει να γίνεται με 
τρόπο τέτοιο και με την χρήση μηχανημάτων, ώστε παράλληλα με τις εργασίες να προστατεύονται τα 
υφιστάμενα δίκτυα απορροής όμβριων και άρδευσης του γηπέδου. Σε περίπτωση που προκληθούν φθορές 
ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση για τον 
Δήμο. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, και η εκσκαφή με κάθε μέσον, 

- η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και δένδρων οποιασδήποτε διαμέτρου (πλην εκείνων 
που θα παραδοθούν προς εκμετάλλευση), 
 

- η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και σκάφης, 

 

- η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, 

 

 

- οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, 
είτε για προσωρινή απόθεση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για 
απόρριψη σε επιτρεπόμενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα, 
 

- οι τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο απαιτούμενος 
χώρος των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, καθώς και διαμόρφωσή 
τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι ν χρησιμοποιηθούν στο έργο. 
 

 
Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιμή περιλαμβάνεται, εκτός από τη 
μεταφορά τους, και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των 
περιβαλλοντικών όρων του έργου. 
 

 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

 

Τιμή ανάκυβικό μέτρο. 

ΕΥΡΩ : 1,10 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=5 (>=5km), 

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      5 x 0,22 =    1,10 

Συνολικό κόστος άρθρου 2,20 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσιλεπτά 

A.T. : 2 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 

 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των πρανών 
και του πυθμένα τους, 
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- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

 

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των 
γενικών εκσκαφών της οδού, 
 

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

 

- τεχνικών CutandCover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου 
 
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και CutandCover 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες, 
 

- η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο 
σχηματισμός των αναβαθμών 
 
- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων 
σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) 
ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 
 

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων 
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 
 
- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση 
 

- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
 

- η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώματος" μέχρι του 
βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή 
ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση 
κατ' ελάχιστο με το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 
δοκιμή Proctor (ProctorModified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
 

- οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

 

- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που 
οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 
 
Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια 
ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισμούς. 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, πλακοστρώσεων, 
δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού τους, καθώς και 
πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και 
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές 
εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
Τιμή ανάκυβικό μέτρο. 
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ΕΥΡΩ : 0,70 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=5 (>=5km), 

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      5 x 0,22 =    1,10 

Συνολικό κόστος άρθρου 1,80 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,80 

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 3 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων 
μεθόδων καθαίρεσης 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων 
κοπής του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η 
συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους 
στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=5 (>=5km), 

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      5 x 0,22 =    1,10 

Συνολικό κόστος άρθρου 57,10 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 57,10 

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και δέκα λεπτά 

A.T. : 4 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.10.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού 
εξοπλισμού 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των 
ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών 
στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα 
πεπιεσμένου αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

     

Σελίδα 22 από 51   



Τιμολόγιοδημοπράτησης 
 

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=5 (>=5km), 

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      5 x 0,22 =    1,10 

Συνολικό κόστος άρθρου 29,10 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 29,10 

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και δέκα λεπτά 

A.T. : 5 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή 

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 

10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και 

συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις 

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο 

αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 6 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α23 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Α 

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 (Proctormodified 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 ανάκυβικό μέτρο. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,70 

(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 7 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης 

λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
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α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή 

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 

 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη 
γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών). 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 11,30 

(Ολογράφως) : έντεκα και τριάντα λεπτά 

A.T. : 8 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβασηοδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β 

Κατασκευή υπόβασηςοδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου 
τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", με 
συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη 
μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 
γεωμετρική επιφάνεια. 
 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της 
στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους. 
ΕΥΡΩ : 11,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=7,5 (>=5km), 

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      7,5 x 0,22 =    1,65 

Συνολικό κόστος άρθρου 13,15 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,15 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και δέκα πέντε λεπτά 

A.T. : 9 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα 
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή 
υπόγεια έργα. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη 
γεωμετρική επιφάνεια. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m. 
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ΕΥΡΩ : 1,20 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=7,5 (>=5km), 

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      7,5 x 0,22 =    1,65 

Συνολικό κόστος άρθρου 2,85 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,85 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα πέντε λεπτά 

A.T. : 10 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ07 Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05m 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4421Β 

Κατασκευή ασφαλτικής συνδετικής (ισοπεδωτικής) στρώσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα 
από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέματος". 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την 
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
 

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 

 

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 

- η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
 

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη 
των επιφανειακών ιχνών 
 
- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών εγκοπών 
κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις 
εργασίες κλπ.) 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική 
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
05-03-11-04. 
ΕΥΡΩ : 7,10 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=7,5 (>=5km), 

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      7,5 x 0,22 =    1,65 

Συνολικό κόστος άρθρου 8,75 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,75 

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 11 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4120 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών 
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό 
γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια 
και υπαίθρια έργα. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
 

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση, 
 

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα 
ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,45 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντελεπτά 

A.T. : 12 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,035 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 4521Β 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την 
εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

- η σταλία των μεταφορικών μέσων 

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη 
των επιφανειακών ιχνών. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον 
τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 
Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,035 m με χρήση κοινής ασφάλτου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,60 

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά 

A.T. : 13 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ02.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1132 

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού 
μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική 
επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού 
οδοστρώματος". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος 

 

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες από 
την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 
 

- Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση 

- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού 

 

- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής εργοταξιακής 
σήμανσης 
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Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm. 

 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος 
υφιστάμενου οδοστρώματος. 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 1,15 

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά 

A.T. : 14 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.96.1Α Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 13-15 χιλ. τύπου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7399 

Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους κατ' ελάχιστον 13 χιλ., συμφώνως της 
μεθοδολογίας ελέγχου της IAAF, υψηλών αντοχών, αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών 
και της ηλιακής ακτινοβολίας. 
Η επίστρωση της επιφάνειας του στίβου θα γίνει με συνθετικό πολυουρεθανικό τάπητα ελάχιστου 
πάχους 13 χιλ. χρώματος καθ υπόδειξη σύμφωνα με την επιλογή της Υπηρεσίας. Επί ποινή 
αποκλεισμού ο τάπητας θα πρέπει να ανήκει στην κατηγορία των ταπήτων: 
α) της παρ. 2.1 των προδιαγραφών του συνθετικού τάπητα της Γ.Γ.Α, σ’ ότι αφορά την 
υδροπερατότητα (2.1 τους μη υδροπερατούς τάπητες) 
β) παρ. 3.4.β των προδιαγραφών του συνθετικού τάπητα της Γ.Γ.Α (παρ.3.4.β. τους συνθετικούς 
τάπητες που αποτελούνται από μία στρώση κόκκων λάστιχου ή ανακυκλωμένου λάστιχου, ή ειδικού 
λάστιχου E.P.D.M, συνδεδεμένων με πολυουρεθάνη (P.U) και από μία στρώση μη υδροπερατής καθαρής 
πολυουρεθάνης (P.U) που μαζί με τους κόκκους αντιολισθηρότητας από E.P.D.M. που έχει ελάχιστο 
πάχος 3 χλστ., έτσι ώστε το συνολικό πάχος του συνθετικού τάπητα να είναι από 13 χιλιοστά κατ' 
ελάχιστο μέχρι και 15 χιλιοστά κατά μέγιστο) 
γ) 4.3 όσον αφορά τον τρόπο κατασκευής, όπως περιγράφεται στο έγγραφο Τεχνικών απαιτήσεων ΕΞ-ΥΛ- 
ΔΑΠ2/Τρ2 - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ - του τμήματος προδιαγραφών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001/2008 για κατασκευή αθλητικών έργων ή 
να υποβάλλουν έγκυρο συμφωνητικό συνεργασίας με εταιρεία εφαρμογής αθλητικών έργων που να 
διαθέτει τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις και εμπειρίες. 
Γενικότερα η επίστρωση ενός αθλητικού χώρου με συνθετικό τάπητα πρέπει να είναι τέτοια που να 
εγγυάται, την ευχρηστία του, την ανθεκτικότητά του σε σχέση με την αθλητική του λειτουργία και 
συμπεριφορά, τις τεχνικές του ιδιότητες και την προστατευτική του λειτουργία και συμπεριφορά 
(απόσβεση των κρουστικών δυνάμεων που ενεργούν στον αθλούμενο σαν αποτέλεσμα της απόδοσης του 
συνθετικού τάπητα). 
Η διαδικασία εγκατάστασης του τάπητα προτείνεται ως εξής: 

Ένα πρώτο λεπτό στρώμα πολυουρεθανικής ρητίνης ενός συστατικού θα πρέπει να εφαρμοστεί Το στρώμα 
αυτό θα πρέπει να επανεπικαλυφθεί εντός διαστήματος που διαφέρει ανάλογα με το προϊόν, από επτά 
(7) έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες, ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη χημική συναρμογή με το 
υπερκείμενο στρώμα, γεγονός που επιτυγχάνεται όταν το υλικό βρίσκεται ακόμη σε κολλώδη 
κατάσταση. Στην συνέχεια σε ειδικό αναμικτήρα χαμηλών στροφών αναμιγνύονται τα συστατικά της 
πολυουρεθάνης ενός συστατικού με ελαστικούς κόκκους (SBR) της προβλεπόμενης από τον παραγωγό 
σύστασης και στην κατάλληλη ποσότητα έως ότου το μείγμα καταστεί ομοιογενές. Το ομογενοποιημένο 
μείγμα διαστρώνεται με την χρήση ειδικού θερμαντικού ερπυστριοφόρουδιαστρωτήρα στο επιθυμητό 
πάχος, σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες του παραγωγού. Μετά από τον πολυμερισμό και σταθεροποίηση 
της στρώσης που διαρκεί συνήθως από δώδεκα (12) έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες, η επιφάνεια στο 
σύνολό της σφραγίζεται με μίγμα πολυουρεθάνης δύο ή ενός συστατικού που εφαρμόζεται με σπάτουλα 
ή ρακλέτα. Θα πρέπει στην φάση αυτή να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καθολική σφράγιση της 
επιφάνειας και τον επανέλεγχο της επιπεδότητας και απορροής. Εφόσον καταστεί αναγκαίο 
εκτελούνται οι απαραίτητες τοπικές διορθώσεις και στην συνέχεια με αναρροφητικό αυτοκινούμενο 
σάρωθρο ή με άλλη κατ' επιλογήν κατάλληλη μέθοδο η επιφάνεια καθαρίζεται από κάθε ξένο σώμα και 
ρύπο και η διαδικασία επαναλαμβάνεται εφόσον κριθεί απαραίτητο έως ότου επιτευχθεί το 
απαιτούμενο κατ' όγκο αποτέλεσμα και η πλήρης σφράγιση της υποκείμενης ελαστικής στοιβάδας. Σε 
ειδικό αναμικτήρα χαμηλών στροφών αναμιγνύονται για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον λεπτών τα 
συστατικά της πολυουρεθάνης με ή χωρίς την επιπρόσθετη ανάμιξη ελαστικών κόκκων της 
προβλεπόμενης από τον παραγωγό σύστασης και στην κατάλληλη ποσότητα έως ότου το μείγμα καταστεί 
ομοιογενές. Στην συνέχεια το σύνολο του μίγματος μεταγγίζεται σε κατάλληλο δοχείο και το μίγμα 
αναδεύεται εκ νέου και για διάστημα ενός (1) έως δύο (2) επιπλέον λεπτών προ της τελικής 
διάστρωσης. Αμέσως μετά, το υγρό μείγμα μεταφέρεται στον τόπο εργασίας, διαστρώνεται με οδοντωτή 
σπάτουλα ή ρακλέτα και επιπάσσετε περαιτέρω έως αρνήσεως δια ομοειδών τύπου και συνθέσεως 
ελαστικών κόκκων σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες του παραγωγού. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά όλων των απαιτουμένων υλικών και των 
απαραίτητων μηχανημάτων στον τόπο του έργου, η πλήρης προμήθεια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
υλικών, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή της Γ.Γ.Α. και την τεχνική περιγραφή της μελέτης, και η 
προμήθεια της γραμμογράφησης όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 6.12 της πρότυπης τεχνικής 
προδιαγραφής ΕΞ-ΥΛ-ΔΑΠ2/Τρ2 της Γ.Γ.Α. και τους διεθνείς κανονισμούς της διεθνούς Ομοσπονδίας 
IAAF για τους συνθετικούς τάπητες. 
 

Σελίδα 27 από 51   



Τιμολόγιοδημοπράτησης 
 

Ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει ακριβώς τα στοιχεία του προσφερόμενου ελαστικού τάπητα τα οποία και 
θα κατατεθούν: 
1) Εμπορική ονομασία – να περιλαμβάνεται στην επίσημη λίστα των εγκεκριμένων συνθετικών 
ταπήτων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου IAAFCERTIFICATES η οποία επίσης κατατίθεται ). - 
CertifiedTrackSurfacingProducts. 
2) IAAF έκθεση αποτελεσμάτων - πιστοποιητικό (ReportofsyntheticSurface - ProductTest) 
του προσφερόμενου ελαστικού τάπητα ώστε να αποδεικνύεται η τήρηση των απαιτήσεων της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Στίβου. 
3) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν λόγω τάπητας πληροί το αντίστοιχο DIN- 
EN 14877:2013- συνθετικές επιφάνειες που προορίζονται για αθλητικές εγκαταστάσεις , επιπλέον τα 

EPDMgranules θα πρεέπει να έχουν πιστοποίηση από τρίτο φορέα εξωτερικού για την ποιότητα τους και να 

υπάρχει πιστοποίηση για μη-τοξικές ουσίες , PAH-FREE,τόσο  για τα EPDMgranules όσο και για την συνδετική 

ρητίνη ,PUBINDER, καθώς επίσης και για το μείγμα των δύο , EPDMgranules και PUbinder. 
4) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν λόγω τάπητας πληροί το αντίστοιχο DIN 
18035-6 ειδικά για το τμήμα που αφορά την περιβαλλοντική συμβατότητα (Environmental 
Compatibility) 
5) Πιστοποιητικά σε ισχύ της εταιρείας παραγωγής του προσφερομένου συνθετικού τάπητα ISO 
9001, ISO 14001, ISO 50001, BSOHSAS 18001,ISO 37001 , ISO 39001. 
6) Τεχνική περιγραφή της κατασκευής και τοποθέτησής του, καθώς και όλων των επί μέρους 
υλικών που τον αποτελούν, με αναφορά στην προέλευσή τους, στην εμπορική ονομασία και τύπο τους, 
στο χρώμα, στο πάχος, στα ακριβή ποσοστά σύνθεσής του κ.λπ. 
Επί πλέον για να εξασφαλιστεί η ποιότητα κατασκευής και η σωστή εφαρμογή της μελέτης ο ανάδοχος 
πρέπει να συνεργαστεί άμεσα η με εκπρόσωπο-αντιπρόσωπο της εταιρεία παραγωγής συνθετικών ταπήτων 
στην χώρα μας , η οποία, εταιρεία παραγωγής, να έχει σε ισχύ πιστοποιητικά ISO 9001 (σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας ) , ISO 14001 (σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης) , ISO 50001 (σύστημα 
διαχείρισης ενεργείας ), BSOHSAS 18001 ( σύστημα διασφάλισης υγιεινής και ασφάλειας στην 
εργασία), ISO 37001 ( ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ),ISO 39001 ( ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ). 
Πριν την τοποθέτηση της συνθετικής επιφάνειας πρέπει να έχει γίνει η εγκατάσταση, στο τελικό 
ύψος, όλων των υποδοχών των αθλητικών οργάνων. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει πάνω σε στεγνή 
επιφάνεια, καθαρή από υλικά που ενδεχομένως να εμποδίζουν την συνένωση, π.χ. σκόνη, χαλαρά 
σωματίδια και επί υπόβασης που θα υποδειχθεί από τον κατασκευαστικό οίκο, με την σύμφωνη πάντα 
γνώμη της Υπηρεσίας. 
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του συνθετικού τάπητα θα γίνει η γραμμογράφηση των διαδρομών 
του στίβου με λευκό ανεξίτηλο χρώμα σύμφωνα με την παράγραφο 6.12. του συνοδευτικού τεύχους των 
τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, και η σήμανση των 
γραμμών εκκινήσεων, αλλαγών, τερματισμού κ.λ.π. με ανεξίτηλα χρώματα ομοίως σε αποχρώσεις που 
καθορίζει το σχέδιο γραμμογράφησης και είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις Διεθνείς προδιαγραφές 
της IAAF. Η χάραξη και τρόπος εκτέλεσης των συναφών εργασιών θα γίνει με απόλυτη ακρίβεια και 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού (IAAF). 
O χρωματισμός ή ο ψεκασμός με χρώμα, της γραμμογράφησης των διαδρομών του στίβου ή της 
γραμμογράφησης των γηπέδων αθλοπαιδιών, πρέπει να είναι ματ και άρρηκτα συγκολλημένος με τον 
συνθετικό τάπητα. Tο υλικό που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό, πρέπει να εναρμονίζεται, σε 
σχέση με την σκληρότητα και τις ιδιότητες του συνθετικού τάπητα. Στα χρώματα γραμμογραφήσεως 
πρέπει να μην αλλάζουν σημαντικά την παραμόρφωση, τις ιδιότητες ολίσθησης και την υφή της 
επιφάνειας (απορροή όμβριων) του συνθετικού τάπητα. Στις δοκιμές της επιταχυνόμενης γηράνσεως 
σύμφωνα με την παράγραφο DIN 6.2.9 τα χρώματα γραμμογραφήσεως δεν πρέπει να γίνονται εύθραυστα 
να σκληρύνονται, να κιτρινίζουν ή να χάνουν σε σημαντικό βαθμό λαμπρότητα (στην αμέσως επόμενη 
βαθμίδα της γκρι κλίμακας, σύμφωνα με τον DIN54001) της πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής ΕΞ-ΤΛ- 
ΔΑΠ2/Σρ2 της Γ.Γ.Α. και τους διεθνείς κανονισμούς της διεθνούς Ομοσπονδίας IAAF για τους 
συνθετικούς τάπητες. 
Με το πέρας της γραμμογράφησης και κατόπιν συνεννοήσεως με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα 
προσκομιστεί σχετικό πιστοποιητικό από ειδικό συνεργείο χάραξης και γραμμογράφησης 
εξουσιοδοτημένο από την IAAF. 
Τιμή ανά τ.μ. πλήρως εγκατεστημένου συνθετικού τάπητα στίβου, όπως περιγράφηκε παραπάνω σε 
κατάσταση που θα είναι δυνατή η άμεση και ασφαλής χρήση της συνολικής επιφάνειας. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 53,00 

(Ολογράφως) : πενήντα τρία 

A.T. : 15 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.96.1Β Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους 20 χιλ 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 

Επίστρωση επιφανειών στίβου με συνθετικό τάπητα πάχους κατ' ελάχιστον 20 χιλ., συμφώνως της 
μεθοδολογίας ελέγχου της IAAF, υψηλών αντοχών, αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών 
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συνθηκών και της ηλιακής ακτινοβολίας. 

Η επίστρωση της επιφάνειας του στίβου θα γίνει με συνθετικό πολυουρεθανικό τάπητα ελάχιστου 
πάχους 20 χιλ. χρώματος καθ υπόδειξη σύμφωνα με την επιλογή της Υπηρεσίας. Επί ποινή 
αποκλεισμού ο τάπητας θα πρέπει να ανήκει στην κατηγορία των ταπήτων: 
α) της παρ. 2.1 των προδιαγραφών του συνθετικού τάπητα της Γ.Γ.Α, σ’ ότι αφορά την 
υδροπερατότητα (2.1 τους μη υδροπερατούς τάπητες) 
β) παρ. 3.4.β των προδιαγραφών του συνθετικού τάπητα της Γ.Γ.Α (παρ.3.4.β. τους συνθετικούς 
τάπητες που αποτελούνται από μία στρώση κόκκων λάστιχου ή ανακυκλωμένου λάστιχου, ή ειδικού 
λάστιχου E.P.D.M, συνδεδεμένων με πολυουρεθάνη (P.U) και από μία στρώση μη υδροπερατής καθαρής 
πολυουρεθάνης (P.U) που μαζί με τους κόκκους αντιολισθηρότητας από E.P.D.M. που έχει ελάχιστο 
πάχος 3 χλστ., έτσι ώστε το συνολικό πάχος του συνθετικού τάπητα να είναι από 13 χιλιοστά κατ' 
ελάχιστο μέχρι και 15 χιλιοστά κατά μέγιστο) 
γ) 4.3 όσον αφορά τον τρόπο κατασκευής, όπως περιγράφεται στο έγγραφο Τεχνικών απαιτήσεων ΕΞ-ΥΛ- 
ΔΑΠ2/Τρ2 - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ - του τμήματος προδιαγραφών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 
Οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 9001/2008 για κατασκευή αθλητικών έργων ή 
να υποβάλλουν έγκυρο συμφωνητικό συνεργασίας με εταιρεία εφαρμογής αθλητικών έργων που να 
διαθέτει τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις και εμπειρίες. 
Γενικότερα η επίστρωση ενός αθλητικού χώρου με συνθετικό τάπητα πρέπει να είναι τέτοια που να 
εγγυάται, την ευχρηστία του, την ανθεκτικότητά του σε σχέση με την αθλητική του λειτουργία και 
συμπεριφορά, τις τεχνικές του ιδιότητες και την προστατευτική του λειτουργία και συμπεριφορά 
(απόσβεση των κρουστικών δυνάμεων που ενεργούν στον αθλούμενο σαν αποτέλεσμα της απόδοσης του 
συνθετικού τάπητα). 
Η διαδικασία εγκατάστασης του τάπητα προτείνεται ως εξής: 

Ένα πρώτο λεπτό στρώμα πολυουρεθανικής ρητίνης ενός συστατικού θα πρέπει να εφαρμοστεί Το στρώμα 
αυτό θα πρέπει να επανεπικαλυφθεί εντός διαστήματος που διαφέρει ανάλογα με το προϊόν, από επτά 
(7) έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες, ώστε να δημιουργηθεί η απαραίτητη χημική συναρμογή με το 
υπερκείμενο στρώμα, γεγονός που επιτυγχάνεται όταν το υλικό βρίσκεται ακόμη σε κολλώδη 
κατάσταση. Στην συνέχεια σε ειδικό αναμικτήρα χαμηλών στροφών αναμιγνύονται τα συστατικά της 
πολυουρεθάνης ενός συστατικού με ελαστικούς κόκκους (SBR) της προβλεπόμενης από τον παραγωγό 
σύστασης και στην κατάλληλη ποσότητα έως ότου το μείγμα καταστεί ομοιογενές. Το ομογενοποιημένο 
μείγμα διαστρώνεται με την χρήση ειδικού θερμαντικού ερπυστριοφόρουδιαστρωτήρα στο επιθυμητό 
πάχος, σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες του παραγωγού. Μετά από τον πολυμερισμό και σταθεροποίηση 
της στρώσης που διαρκεί συνήθως από δώδεκα (12) έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες, η επιφάνεια στο 
σύνολό της σφραγίζεται με μίγμα πολυουρεθάνης δύο ή ενός συστατικού που εφαρμόζεται με σπάτουλα 
ή ρακλέτα. Θα πρέπει στην φάση αυτή να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην καθολική σφράγιση της 
επιφάνειας και τον επανέλεγχο της επιπεδότητας και απορροής. Εφόσον καταστεί αναγκαίο 
εκτελούνται οι απαραίτητες τοπικές διορθώσεις και στην συνέχεια με αναρροφητικό αυτοκινούμενο 
σάρωθρο ή με άλλη κατ' επιλογήν κατάλληλη μέθοδο η επιφάνεια καθαρίζεται από κάθε ξένο σώμα και 
ρύπο και η διαδικασία επαναλαμβάνεται εφόσον κριθεί απαραίτητο έως ότου επιτευχθεί το 
απαιτούμενο κατ' όγκο αποτέλεσμα και η πλήρης σφράγιση της υποκείμενης ελαστικής στοιβάδας. Σε 
ειδικό αναμικτήρα χαμηλών στροφών αναμιγνύονται για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον λεπτών τα 
συστατικά της πολυουρεθάνης με ή χωρίς την επιπρόσθετη ανάμιξη ελαστικών κόκκων της 
προβλεπόμενης από τον παραγωγό σύστασης και στην κατάλληλη ποσότητα έως ότου το μείγμα καταστεί 
ομοιογενές. Στην συνέχεια το σύνολο του μίγματος μεταγγίζεται σε κατάλληλο δοχείο και το μίγμα 
αναδεύεται εκ νέου και για διάστημα ενός (1) έως δύο (2) επιπλέον λεπτών προ της τελικής 
διάστρωσης. Αμέσως μετά, το υγρό μείγμα μεταφέρεται στον τόπο εργασίας, διαστρώνεται με οδοντωτή 
σπάτουλα ή ρακλέτα και επιπάσσετε περαιτέρω έως αρνήσεως δια ομοειδών τύπου και συνθέσεως 
ελαστικών κόκκων σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες του παραγωγού. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά όλων των απαιτουμένων υλικών και των 
απαραίτητων μηχανημάτων στον τόπο του έργου, η πλήρης προμήθεια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
υλικών, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή της Γ.Γ.Α. και την τεχνική περιγραφή της μελέτης, και η 
προμήθεια της γραμμογράφησης όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 6.12 της πρότυπης τεχνικής 
προδιαγραφής ΕΞ-ΥΛ-ΔΑΠ2/Τρ2 της Γ.Γ.Α. και τους διεθνείς κανονισμούς της διεθνούς Ομοσπονδίας 
IAAF για τους συνθετικούς τάπητες. 
Ο ανάδοχος πρέπει να δηλώσει ακριβώς τα στοιχεία του προσφερόμενου ελαστικού τάπητα τα οποία και 
θα κατατεθούν: 
1) Εμπορική ονομασία – να περιλαμβάνεται στην επίσημη λίστα των εγκεκριμένων συνθετικών 
ταπήτων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου IAAFCERTIFICATES η οποία επίσης κατατίθεται ). - 
CertifiedTrackSurfacingProducts. 
2) IAAF έκθεση αποτελεσμάτων - πιστοποιητικό (ReportofsyntheticSurface - ProductTest) 
του προσφερόμενου ελαστικού τάπητα ώστε να αποδεικνύεται η τήρηση των απαιτήσεων της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Στίβου. 
3) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν λόγω τάπητας πληροί το αντίστοιχο DIN- 
EN 14877:2013- συνθετικές επιφάνειες που προορίζονται για αθλητικές εγκαταστάσεις , επιπλέον τα 

EPDMgranules θα πρεέπει να έχουν πιστοποίηση από τρίτο φορέα εξωτερικού για την ποιότητα τους και να 

υπάρχει πιστοποίηση για μη-τοξικές ουσίες , PAH-FREE,τόσο  για τα EPDMgranules όσο και για την συνδετική 

ρητίνη ,PUBINDER, καθώς επίσης και για το μείγμα των δύο , EPDMgranules και PUbinder .. 
4) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο εν λόγω τάπητας πληροί το αντίστοιχο DIN 
18035-6 ειδικά για το τμήμα που αφορά την περιβαλλοντική συμβατότητα (Environmental 
Compatibility) 
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5) Πιστοποιητικά σε ισχύ της εταιρείας παραγωγής του προσφερομένου συνθετικού τάπητα ISO 
9001, ISO 14001, ISO 50001, BSOHSAS 18001,ISO 37001 , ISO 39001. 
6) Τεχνική περιγραφή της κατασκευής και τοποθέτησής του, καθώς και όλων των επί μέρους 
υλικών που τον αποτελούν, με αναφορά στην προέλευσή τους, στην εμπορική ονομασία και τύπο τους, 
στο χρώμα, στο πάχος, στα ακριβή ποσοστά σύνθεσής του κ.λπ. 
Επί πλέον για να εξασφαλιστεί η ποιότητα κατασκευής και η σωστή εφαρμογή της μελέτης ο ανάδοχος 
πρέπει να συνεργαστεί άμεσα η με εκπρόσωπο-αντιπρόσωπο της εταιρεία παραγωγής συνθετικών ταπήτων 
στην χώρα μας , η οποία, εταιρεία παραγωγής, να έχει σε ισχύ πιστοποιητικά ISO 9001 (σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας ) , ISO 14001 (σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης) , ISO 50001 (σύστημα 
διαχείρισης ενεργείας ), BSOHSAS 18001 (σύστημα διασφάλισης υγιεινής και ασφάλειας στην 
εργασία ,ISO 37001 ( ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ),ISO 39001 ( ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ) 

Πριν την τοποθέτηση της συνθετικής επιφάνειας πρέπει να έχει γίνει η εγκατάσταση, στο τελικό 
ύψος, όλων των υποδοχών των αθλητικών οργάνων. Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει πάνω σε στεγνή 
επιφάνεια, καθαρή από υλικά που ενδεχομένως να εμποδίζουν την συνένωση, π.χ. σκόνη, χαλαρά 
σωματίδια και επί υπόβασης που θα υποδειχθεί από τον κατασκευαστικό οίκο, με την σύμφωνη πάντα 
γνώμη της Υπηρεσίας. 
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του συνθετικού τάπητα θα γίνει η γραμμογράφηση των διαδρομών 
του στίβου με λευκό ανεξίτηλο χρώμα σύμφωνα με την παράγραφο 6.12. του συνοδευτικού τεύχους των 
τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, και η σήμανση των 
γραμμών εκκινήσεων, αλλαγών, τερματισμού κ.λ.π. με ανεξίτηλα χρώματα ομοίως σε αποχρώσεις που 
καθορίζει το σχέδιο γραμμογράφησης και είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις Διεθνείς προδιαγραφές 
της IAAF. Η χάραξη και τρόπος εκτέλεσης των συναφών εργασιών θα γίνει με απόλυτη ακρίβεια και 
σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού (IAAF). 
O χρωματισμός ή ο ψεκασμός με χρώμα, της γραμμογράφησης των διαδρομών του στίβου ή της 
γραμμογράφησης των γηπέδων αθλοπαιδιών, πρέπει να είναι ματ και άρρηκτα συγκολλημένος με τον 
συνθετικό τάπητα. Tο υλικό που χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό, πρέπει να εναρμονίζεται, σε 
σχέση με την σκληρότητα και τις ιδιότητες του συνθετικού τάπητα. Στα χρώματα γραμμογραφήσεως 
πρέπει να μην αλλάζουν σημαντικά την παραμόρφωση, τις ιδιότητες ολίσθησης και την υφή της 
επιφάνειας (απορροή όμβριων) του συνθετικού τάπητα. Στις δοκιμές της επιταχυνόμενης γηράνσεως 
σύμφωνα με την παράγραφο DIN 6.2.9 τα χρώματα γραμμογραφήσεως δεν πρέπει να γίνονται εύθραυστα 
να σκληρύνονται, να κιτρινίζουν ή να χάνουν σε σημαντικό βαθμό λαμπρότητα (στην αμέσως επόμενη 
βαθμίδα της γκρι κλίμακας, σύμφωνα με τον DIN54001) της πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής ΕΞ-ΤΛ- 
ΔΑΠ2/Σρ2 της Γ.Γ.Α. και τους διεθνείς κανονισμούς της διεθνούς Ομοσπονδίας IAAF για τους 
συνθετικούς τάπητες. 
Με το πέρας της γραμμογράφησης και κατόπιν συνεννοήσεως με την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, θα 
προσκομιστεί σχετικό πιστοποιητικό από ειδικό συνεργείο χάραξης και γραμμογράφησης 
εξουσιοδοτημένο από την IAAF. 
Τιμή ανά τ.μ. πλήρως εγκατεστημένου συνθετικού τάπητα στίβου, όπως περιγράφηκε παραπάνω σε 
κατάσταση που θα είναι δυνατή η άμεση και ασφαλής χρήση της συνολικής επιφάνειας. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 58,00 

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ 

A.T. : 16 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7937.150 Εξασφάλιση στεγανοποίησης (αρμοκάλυψη) και προστασία αρμών διαστολής πλάτους 
π.χ. έως και 60 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7937 

Εξασφάλιση στεγανοποίησης (αρμοκάλυψη – γεφύρωση) και προστασία εξωτερικών, οριζόντιων ή 
κατακόρυφων αρμών διαστολής, ενδεικτικού πλάτους π.χ. μέχρι και 60 mm, με ειδικό σύστημα, 
αποτελούμενο από εύκαμπτη, θερμοπλαστική, ελαστομερική ταινία πολυολεφίνηςTPE/ FPO 
(ThermoplasticElastomer/ FlexiblePolyolefineTape), δηλαδή μία ελαστομερή μεμβράνη πάχους 1.0 
mmκαι εποξειδική πάστα δύο συστατικών, εφαρμοζόμενο επί επιφάνειας σκυροδέματος ή μετάλλου 
ελευθέρου στρώσεως βαφής, ήτοι σύστημα που περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
Α) Επιμελής καθαρισμός επί των τοιχωμάτων του αρμού και αφαίρεση τυχόν χαλαρών στοιχείων δια 
χειρός ή με την βοήθεια μηχανικών μέσων (π.χ. σβουράκια, τροχάκιακ.λπ). 
Β) Διαμόρφωση ενιαίας υπόβασης σε όλο το μήκος του αρμού, με ειδικό κορδόνι από αφρώδες 
εξηλασμένο πολυαιθυλένιο (νάιλον), το οποίο συμπιέζεται προκειμένου να τοποθετηθεί στο εσωτερικό 
του αρμού. Η διάμετρος του εξεταζόμενου κορδονιού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά >25% 
περίπου μεγαλύτερη από το ονομαστικό πλάτος του αρμού. Η συγκεκριμένη απαίτηση κρίνεται 
απαραίτητη κυρίως για αρμούς μεγάλου βάθους και συγκεκριμένα για πλάτος αρμού από 5mm και άνω. 
Γ) Προ επάλειψη των αρμών (εκατέρωθεν του ανοίγματος) με εποξειδική ρητίνη σε μορφή πάστας, δύο 
συστατικών, σε πλάτος 40mm, υλικού εφαρμοζόμενου αμφίπλευρα και πλήρως του τρόπου κατασκευής των 
προδιαγραφών του προμηθευτή του χρησιμοποιούμενου υλικού και σε αναλογία μείξεως 3:1 κατά βάρος, 
μεταξύ εποξειδικής ρητίνης και σκληρυντικού υλικού αντιστοίχως, ήτοι υλικό ως άνω, αναμίξεως επί 
τόπου, και εφαρμογής του αναμιγμένου ομοιογενούς μίγματος. 
Δ) Τοποθέτηση ειδικής ελαστομερούς μεμβράνης πολυολεφίνηςTPE/ FPO (ThermoplasticElastomer/ 
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FlexiblePolyolefineTape), πλάτους 150 mm και πάχους 1.0 mm, η οποία εφαρμόζεται επιμελώς επί της 
στρώσης της εποξειδικής ρητίνης ως άνω, με εκατέρωθεν ‘’πάτημα’’ πλάτους 40 mm, με συμπίεση με 
κυλινδρικό ρολό από καουτσούκ, πλάτους πέλματος 40 mm, δίνοντας παράλληλα σχετικό αέρα στο 
ενδιάμεσο στέλεχος της μεμβράνης για χαλαρή τοποθέτηση (σύστημα ανάποδου ‘’Ω’’). Τυχόν 
επεκτάσεις κατά μήκους των ρολών της ταινίας και σε περίπτωση που ζητηθεί, δύναται να 
εξασφαλιστούν με διαδικασία θερμοσυγκόλλησης των αλληλοεπικαλύψεων των απολήξεων των ρολών της 
ταινίας (min. 50 mm μήκος αλληλοεπικάλυψης), η οποία πραγματοποιείται με ειδικό μηχάνημα 
(πιστόλι) θερμού αέρα (leister/ +320oC), το οποίο θερμαίνει τα δύο άκρα των μεμβρανών. 
Ε) Δεύτερη επάλειψη με εποξειδική πάστα ως άνω, σε πλάτος 50 mm εφαρμοζόμενη εκατέρωθεν, 
εγκιβωτίζοντας τις απολήξεις της μεμβράνης στη ρητίνη, αφήνοντας το μέσο της ταινίας ελεύθερο 
από οποιαδήποτε επικάλυψη. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί οποιασδήποτε επιφανείας, καθαριζομένης καλώς, 
εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις 
κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου και τις τεχνικές οδηγίες του 
προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, ικριωμάτων, καθώς επίσης την εισκόμιση, λειτουργία 
και αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται. 
Τιμή ανά μέτρο (m) αρμού ως άνω. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 49,935 

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και εννιακόσια τριάντα πέντε χιλιοστά 

A.T. : 17 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7937.720 Σφράγιση - Εξασφάλιση διαστολικών αρμών ενδεικτικού πλάτους 20 mm, με σφραγιστική 
μαστίχη 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7937 

Σφράγιση (πλήρωση) και προστασία εσωτερικών ή εξωτερικών, οριζόντιων ή κατακόρυφων αρμών 
διαστολής, ενδεικτικού πλάτους 20 mm, με σφραγιστική μαστίχηστεγάνωσης, σύστημα αποτελούμενο από 
πολυουρεθανικήμαστίχη ενός συστατικού, σε λευκό ή γκρι, εφαρμοζόμενο επί επιφάνειας πορώδους 
υποστρώματος (σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίαμα, σοβάδες κλπ.) ή μεταλλικών επιφανειών ελευθέρων 
στρώσεων βαφής, σύστημα που περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 
Α) Επιμελής καθαρισμός επί των τοιχωμάτων του αρμού και αφαίρεση τυχόν χαλαρών στοιχείων δια 
χειρός ή με τη βοήθεια μηχανικών μέσων. 
Β) Διαμόρφωση ενιαίας υπόβασης σε όλο το μήκος του αρμού, με ειδικό κορδόνι από αφρώδες 
εξηλασμένο πολυαιθυλένιο (νάιλον), το οποίο συμπιέζεται προκειμένου να τοποθετηθεί στο εσωτερικό 
του αρμού. Η διάμετρος του εξεταζόμενου κορδονιού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά >25% 
περίπου μεγαλύτερη από το ονομαστικό πλάτος του αρμού. Η συγκεκριμένη απαίτηση κρίνεται 
απαραίτητη κυρίως για αρμούς μεγάλου βάθους και συγκεκριμένα για πλάτος αρμού από 5 mm και άνω. 
Γ) Προεπάλειψη των παρειών του αρμού (εκατέρωθεν του ανοίγματος) με υψηλής δομής ειδικό αστάρι 
πολυουρεθανικής βάσης, κατάλληλο για εφαρμογή σε πορώδη υποστρώματα. Εφαρμογή της στρώσης 
primer, τουλάχιστον 30 λεπτά νωρίτερα πριν την εφαρμογή του βήματος (Δ) που ακολουθεί. 
Δ) Πλήρωση του διακένου με ειδική σφραγιστική μαστίχη στεγανοποίησης, πολυουρεθανικής βάσης, 
ενός συστατικού, που διατίθεται σε εξελάσιμη μορφή (σε απόχρωση γκρι ή λευκό) και εφαρμόζεται με 
τη βοήθεια πιστολιού, η οποία ωριμάζει με την υγρασία του περιβάλλοντος σχηματίζοντας μια 
ανθεκτική, μόνιμη, ελαστική σφράγιση, αντιμετωπίζοντας κινητικότητα έως 25 ως 30% αναλόγως του 
πλάτους του αρμού, όσον αφορά το σχεδιασμό του. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί οποιασδήποτε επιφανείας, καθαριζομένης καλώς, 
εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις 
κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου και τις τεχνικές οδηγίες του 
προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, ικριωμάτων, καθώς επίσης την εισκόμιση, λειτουργία 
και αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται. 
Τιμή για πλήρη αντιμετώπιση ενός μέτρου(m)με σύστημα ως άνω. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,894 

(Ολογράφως) : τριάντα και οκτακόσια ενενήντα τέσσερα χιλιοστά 

A.T. : 18 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7912.100 Αποκατάσταση - ενίσχυση φέροντα οργανισμού οπλισμένου σκυροδέματος με επικόλληση 
συνθετικών ινοπλισμένων πολυμερών υλικών (ΙΟΠ) σε μορφή λωρίδων σκληρών 
ελασμάτων, αποτελούμενα από ίνες άνθρακα (ανθρακοελάσματα), με πλάτος /πάχος 
100 /1.2 mm αντίστοιχα. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 

Αποκατάσταση - ενίσχυση φέροντα οργανισμού και αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας οπλισμένου 
σκυροδέματος κυρίως, με χρήση ινοπλισμένων πολυμερών (ΙΟΠ σύνθετα συστήματα εφαρμογής). 
Επικόλληση συνθετικών λωρίδων (ελάσματα από ίνες άνθρακα), μέτρου ελαστικότητας ≥170.000 N/mm2 
και εφελκυστικής αντοχής θραύσης ≥2800 N/mm2 και συντ. επιμήκυνσης έναντι θραύσης (ε): 
>16,0‰.Διατομές ελασμάτων πλάτους 100 mm και πάχους 1,2 mm, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
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Α) Επιμελής καθαρισμός, τυχόν διευθέτηση υποστρώματος επί των επιφανειών αναφοράς, ήτοι αφαίρεση 
τυχόν χαλαρών σαθρών στοιχείων ή εξάρσεων δια χειρός (λ.χ. καλέμισμα, τροχός) και 
τσιμεντοεπιδερμίδας μειωμένων αντοχών με τη βοήθεια μηχανικών μέσων (λ.χ. σβουράκι ή σε 
δυσμενείς περιπτώσεις  αμμοβολή σε συνδυασμό με καθαρισμό με ηλεκτρ. σκούπα απορρόφησης) και 
επιπέδωση - εξυγίανση υποστρώματος με εποξειδική πάστα δύο συστατικών ή ρητινοκονίαμα. Μέγιστη 
απόκλιση επιπεδότητας 3-4 mmστα 3-4 μέτρα μήκους. 
Β) Καθάρισμα – ενεργοποίηση του ελάσματος με ειδικό διαλύτη – ενεργοποιητή. 

Γ) Εφαρμογή εποξειδικής ρητίνης για την δημιουργία κολλώδους επιφάνειας (primecoat μεγίστου 
πάχους 1mm περίπου) στο κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα επί της επιφάνειας του σκυροδέματος 
(ρητίνης που θα φέρει όμως σήμανση Cє καλύπτοντας συνάμα και τις απαιτήσεις κατά Ευρωκώδικα ΕΝ 
1504-4 / προϊόντων και συστημάτων για Προσαρμογή και Δομική Συγκόλληση σε κατασκευές οπλισμένου 
σκυροδέματος). 
Δ) Την εφαρμογή εποξειδικής ρητίνης επί της προς επικόλληση επιφανείας του ελάσματος, με μέσο 
πάχος στρώσης 1-2 mm,. Η στρώση της ρητίνης θα έχει κυρτή διατομή και εφαρμόζεται στην πλευρά 
του ελάσματος που δεν φέρει σήμανση. 
Ε) Γραμμική προσαρμογή του ελάσματος, επί της επιφάνειας αναφοράς. Συμπίεση του ελάσματος με 
κυλινδρικό ρολό από καουτσούκ, πλάτους πέλματος 40 mm, ώστε η πάστα να βγει από τα δύο άκρα, με 
αφαίρεση της περίσσειας ποσότητας εκατέρωθεν του ελάσματος με τη βοήθεια σπάτουλας. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά ως άνω, εφαρμοσμένα σε οποιαδήποτε στάθμη από του εδάφους σε 
ύψος μέχρι 4,00 m, επί οποιασδήποτε επιφανείας και θέσης οριζόντια ή κατακόρυφα, στις θέσεις που 
προσδιορίζονται στα πλαίσια της μελέτης και των υποδείξεων της Υπηρεσίας, επί επιφάνειας 
καθαρής, διευθετημένης με επιμέλεια, εργασίας εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες 
προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου 
και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, ικριωμάτων, καθώς 
επίσης την εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που τυχόν απαιτηθεί. 
Τιμή για πλήρη αντιμετώπιση ενός μέτρου(m)με ανθρακοέλασμα ως άνω. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 241,797 

(Ολογράφως) : διακόσια σαράντα ένα και επτακόσια ενενήντα επτά χιλιοστά 

A.T. : 19 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7901.300 Υγρομόνωση - προστασία επιφανειών σκυροδέματος, οπτοπλινθοδομών 
τσιμεντοκονιαμάτων κλπ., διά στεγανοποιητικού, επαλειφόμενουτσιμεντοειδούς, 
κονιάματος ενός συστατικού 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7901 

Υγρομόνωση και προστασία επιφανειών σκυροδέματος, οπτοπλινθοδομών τσιμεντοκονιαμάτων κλπ., διά 
στεγανοποιητικού, επαλειφόμενου ή ψεκαζόμενου κονιάματος, τσιμεντοειδούς βάσης, ενός συστατικού, 
(προϊόν – σύστημα προστασίας εν γένει που πληροί τις απαιτήσεις του ΕυρωκώδικαEN 1504-2/ περί 
Προστασίας κι Εξασφάλισης επιφανειών κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος/ ΕΝ 1504-2, Αρχή (2) 
(Έλεγχος Υγρασίας), Μέθοδος (2.2) και Αρχή (8) (Αύξηση ανθεκτικότητας), Μέθοδοι (8.1) & (8.2)), 
ενισχυμένο πρόσθετα με ειδικό, πολυμερικό γαλάκτωμα/ ελαστικοποιητή. Σύστημα με επιπρόσθετο 
βαθμό ευκαμψίας, αυξημένη δύναμη πρόσφυσης και βέλτιστη αντίδραση σε συστολο-διαστολές, πιο 
πυκνόπορη επιφάνεια, με αυξημένη αντίσταση στον παγετό και στις περιβαλλοντικές επιδράσεις, 
κατάλληλο λόγω της οσμωτικής του δράσης για εξασφάλιση πορώδους, τριχοειδών και μικρο- 
ρηγματώσεων που υφίστανται ενδεχομένως επί της επιφάνειας αναφοράς, ενδεδειγμένο ακόμα για 
απαιτήσεις εφαρμογής σε επαφή με νερό για πόσιμη χρήση, σύστημα υψηλής πρόσφυσης υψηλής 
αντίστασης σε θετικές και αρνητικές πιέσεις νερού, προϊόν γκρίζας απόχρωσης, με δυνατότητα 
διαπνοής και διάχυσης υδρατμών, ενδεικτικού πάχους ανάπτυξης ≥ 2,0 mm, εκτελούμενη επί 
οποιωνδήποτε πορωδών επιφανειών ως άνω, ελευθέρου πορώδους και ελευθέρων από οποιαδήποτε σαθρά – 
χαλαρά τμήματα, υπολείμματα τσιμέντου ή λιπαρές ουσίες, για την αντιμετώπιση των επιδράσεων της 
υγρασίας,  υδροστατικών πιέσεων νερού κλπ., εφαρμοζόμενου πλήρως του τρόπου κατασκευής των 
προδιαγραφών του προμηθευτή του χρησιμοποιούμενου υλικού και μείξεως του προϊόντος με νερό, ήτοι 
υλικό ως άνω επιτόπου και προεργασία καθαρισμού επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του υλικού, εργασία που περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
Α) Επιμελής καθαρισμός και αφαίρεση τυχόν σαθρών στοιχείων από την επιφάνεια αναφοράς. 

Β) Πριν την προσθήκη της σκόνης του αναμίγματος (βασικό συστατικό), προσθήκη του ελαστικοποιητή 
στο νερό ανάμιξης (υγρό μέρος, νερό + μέρος γαλακτώματος πολυμερικών ρητινών), σε αναλογία 1/3 
μέρη κατά βάρος (γαλάκτωμα προς νερό), εφαρμοζόμενου πλήρως των συστάσεων βάσει των προδιαγραφών 
του προμηθευτή του χρησιμοποιούμενου υλικού, ήτοι υλικό ως άνω με προσθήκη του ξηρού μέρους στο 
υγρό μέρος, επιτόπου και προεργασία καθαρισμού επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του υλικού, 
Γ) Διαβροχή του υποστρώματος αναφοράς μέχρι κορεσμού. 

Δ) Πρώτη επάλειψη επί της προαναφερθείσας επιφανείας, ως πρώτη στρώση εφαρμογής με υλικό ως άνω, 
για σφράγιση πορώδους, εκτελεσμένης επιμελώς διά πλατιάς σκληρής βούρτσας ή μύστρου. 
Ε) Μετά την αρχική σκλήρυνση της πρώτης στρώσης, εφαρμογή δεύτερης στρώσης επί της 
προαναφερθείσας επιφανείας, σε μία επίσης στρώση εφαρμογής υλικού ως άνω, εκτελεσμένης σταυρωτά 
με επιμέλεια ως άνω. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί οιωνδήποτε επιφανειών ως άνω, σε οποιασδήποτε στάθμη 
αναφοράς, επιφάνειας υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, 
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κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή Επίβλεψης του έργου, για την ανάμιξη, 
εφαρμογή, συμπίεση, μόρφωση και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένης επίσης 
της όποιας εισκόμισης, λειτουργίας και αποκόμισης οιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται. 
 

Τιμή για πλήρη στεγανοποίηση ενός τ.μ.(m2)με προϊόν ως άνω. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,848 

(Ολογράφως) : δέκα επτά και οκτακόσια σαράντα οκτώ χιλιοστά 

A.T. : 20 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7902.110 Εξωτερική προστασία επί πορωδών υποστρώματα (πρωτογενές υπόστρωμα) ή επί 
υφιστάμενων συστημάτων υγρομόνωσης, σε επιφάνειες σκυροδέματος, κονιαμάτων σε 
χώρους δωμάτων, κερκίδων, προβόλων, μαρκίζας, κλπ., διά ελαστομερούς, υγρής, 
επαλειφόμενης, στεγανοποιητικήςπολυουρεθανικής επίστρωσης ενός συστατικού 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902 

Εξωτερική προστασία εφαρμοσμένη επί προγενέστερων στρώσεων επί υποστρωμάτων όπως, 
στεγανοποιητικάτσιμεντοειδήεπαλειφόμενα, ασφαλτόπανα με ψηφίδα, ασφαλτικές επιστρώσεις, 
αλουμινοχρώματα κλπ., που βρίσκονται σχετικά σε καλή κατάσταση ή επί πορωδών υποστρωμάτων 
(πρωτογενές υπόστρωμα), σε χώρους δωμάτων, προβόλων, σε μαρκίζες, σε κερκίδες, κλπ., διά 
επαλειφόμενηςστεγανωτικήςπολυουρεθανικής επίστρωσης ενός συστατικού, πυκνότητας ~1,43 kg/lt, με 
περιεκτικότητα σε στερεά κατ΄ όγκο 92%, επιμήκυνση θραύσης 500% (ASTMD 412), εφελκυστική 
αντοχή 7 N/mm2, εκτελούμενη επί οποιωνδήποτε επιφανειών ως τις παραπάνω αναφερόμενες, ελευθέρων 
από οποιαδήποτε σαθρά – χαλαρά τμήματα (αφού πρωτίστως έχουν α) σε υφιστάμενες στρώσεις: αφού 
έχουν επιμεληθεί αρμοί/ ενώσεις/ ματίσεις/ σκισίματα με ασφαλτο-μαστίχη, ή μαστίχη συνδυασμένης 
κατάστασης ασφαλτικού-πολυουρεθανικού μέρους) ή/και β) σε πορώδη υποστρώματα: αφαιρεθεί χαλαρά - 
εύθρυπτα στοιχεία, ρύποι, λιπαρές ουσίες ή τσιμεντοεπιδερμίδα μειωμένων αντοχών, ήτοι σύστημα 
υγρομόνωσης με δυνατότητα διαμόρφωσης ελαστικής στεγανωτικής μεμβράνης με πολύ καλή δυνατότητα 
γεφύρωσης ρωγμών και τριχοειδών φαινομένων, για την αντιμετώπιση των επιδράσεων της υγρασίας 
όμβριων υδάτων, τυχόν διεισδύσεων κλπ., εργασία που  περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
Α) Επιμελής καθαρισμός και αφαίρεση τυχόν σαθρών στοιχείων, καθώς επίσης και όποιων αναπτύξεων 
βρύων και λειχήνων από την επιφάνεια αναφοράς. 
Β) Προεπάλειψη επί της προαναφερθείσας επιφανείας ετοιμασμένης αναλόγως σύμφωνα με τα ανωτέρω 
(σε στεγνό υπόστρωμα χωρίς παρουσία προγενέστερων στρώσεων), σε μία στρώση εφαρμογής υλικού, 
υδατικής βάσης, που δύναται να λειτουργήσει ως στρώση ασταρώματος για ενίσχυση πρόσφυσης μεταξύ 
προγενέστερης και νέας κατάστασης, επάλειψη εκτελεσμένη επιμελώς δια ρολού, κοντότριχουή 
ψεκασμού, σε μία στρώση εφαρμογής, εφαρμοζόμενου πλήρως του τρόπου κατασκευής των προδιαγραφών 
του προμηθευτή του χρησιμοποιούμενου υλικού και σε προμετρημένη αναλογία μείξεως Α:B = 24:76 
κατά βάρος, μεταξύ εποξειδικής ρητίνης και σκληρυντικού υλικού αντιστοίχως, ήτοι υλικό ως άνω 
επιτόπου και προεργασία καθαρισμού επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
υλικού. 
Γ) Μετά την πάροδο min. ≤ 5 ωρών (θερινή περίοδος) και max. ≤ 24 ωρών (χειμερινή περίοδο), 
ακολουθεί η εφαρμογή της κύριας στρώσης επάλειψης επί της προαναφερθείσας επιφανείας, σε μία 
πλούσια στρώση εφαρμογής υλικού χωρίς αραίωση, για πλήρη προστασία επιφανείας έναντι διεισδύσεων 
όμβριων υδάτων και λοιπόν παραγόντων, εκτελεσμένων επιμελώς σε επάλληλες στρώσεις οι οποίες 
εφαρμόζονται σταυρωτά, δια ρολού ανθεκτικού σε διαλύτες. 
Δ) Εφαρμογή επί της νωπής στρώσης, της διαδικασίας επίπασης (σχεδόν μέχρι «τύφλωσης»), δια 
χαλαζιακής άμμου, κοκκομετρίας 0,1–0,4 mm ή 0,4–0,8 mm(ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό 
αντιολισθηρότητας που επιζητείται και τη θέση εφαρμογής), επί της στρώσης προστασίας δια της 
πολυουρεθανικής ρητίνης ανωτέρω, όσο αυτή είναι ακόμα νωπή, με σκοπό τη δημιουργία αδρής 
επιφάνειας, για εξασφάλιση βαθμού αδρότητας στην επιφάνειας και υψηλή δύναμη πρόσφυσης στα 
συστήματα που ακολουθούν. 
Ε) Μετά την πάροδο max. ≤ 24 ωρών, την επόμενη δηλαδή ημέρα, αφού σκουπιστεί καλά η επιφάνεια κι 
αφαιρεθεί όποιο μέρος περίσσιας ποσότητας χαλαζία δεν ενσωματώθηκε, ακολουθεί η εφαρμογή νέας 
στρώσης επάλειψης επί της προαναφερθείσας επιφανείας, σε μια ακόμα στρώση εφαρμογής υλικού, με 
αραίωση 5–7%, για σφράγιση στρώσεων και πλήρη προστασία επιφανείας έναντι διεισδύσεων όμβριων 
υδάτων και λοιπών παραγόντων, εκτελεσμένων επιμελώς, δια ρολού ανθεκτικού σε διαλύτες ή με 
ψεκασμό. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί οιωνδήποτε επιφανειών ως άνω, σε οποιασδήποτε στάθμη 
αναφοράς, επιφάνειας υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες προδιαγραφές, 
κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του έργου, για την 
εφαρμογή, επάλειψη, διάστρωση και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένης 
επίσης της όποιας εισκόμισης, λειτουργίας και αποκόμισης οιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται. 
 

Τιμή για πλήρη υγρομόνωση ενός τ.μ.(m2)με σύστημα ως άνω. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 26,738 

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και επτακόσια τριάντα οκτώ χιλιοστά 
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A.T. : 21 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7121.030 Καθολική επισκευή αρχικής διατομής και αποκατάσταση γεωμετρίας  φερόντων στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος και διαμόρφωση υποστρώματος συστημάτων ενίσχυσης, με 
έτοιμο, επισκευαστικό, ινοπλισμένορεοπλαστικό κονίαμα, ενός συστατικού, για στρώση 
συνολικού πάχους έως 30 mm, ανθεκτικό σε θειικά κι ενισχυμένο πρόσθετα με αναστολείς 
διάβρωσης 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 

Καθολική δομική επισκευή αρχικής διατομής οπλισμένου σκυροδέματος, αποκατάσταση ζώνης επικάλυψης 
οπλισμού, και γεωμετρίας φερόντων στοιχείων και μη, με έτοιμο, επισκευαστικό, 
ινοπλισμένορεοπλαστικό κονίαμα (που θα φέρει όμως σήμανση Cєκαλύπτοντας συνάμα και τις 
απαιτήσεις κατά ΕυρωκώδικαΕΝ 1504-3 /ClassR3), ενός συστατικού ανθεκτικό σε θειικά, ενισχυμένο 
πρόσθετα με αναστολείς διάβρωσης (αρχή ΕΝ 1504-9)  για στρώση συνολικού πάχους έως 30 mm, 
εφαρμοσμένο επί επιφάνειας σκυροδέματος, ελευθέρας από οποιαδήποτε σαθρά – εύθρυπτα στοιχεία, 
σύστημα που περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 
Α) Επιμελής καθαρισμός και αφαίρεση τυχόν σαθρών τμημάτων σκυροδέματος με θέματα παθολογίας και 
απελευθέρωση – ανάδειξη οπλισμών. Εξυγίανση επιφάνειας οπλισμών και υποστρώματος έναντι 
οξειδώσεων, δηλαδή απελευθέρωση της επιφάνειας από φιλμ επιφανειακής οξείδωσης (σκουριά), δια 
χειρός ή με τη βοήθεια μηχανικών μέσων (αμμοβολή σε βαθμό Sa 2½ κατά SIS /ENISO 12944-4 και ISO 
8504-1), εργασίας εκτελεσμένης με επιμέλεια. 
Β) Επιφανειακή προστασία χαλύβδινων οπλισμών, με  ειδικής σύνθεσης, έτοιμο κονίαμα επικάλυψης 
που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και μόρια αναστολέα διάβρωσης επαφής και διάχυσης, που θα 
φέρει όμως σήμανση Cє καλύπτοντας συνάμα και τις απαιτήσεις κατά ΕυρωκώδικαΕΝ 1504-7), ενός 
συστατικού, σε πάχη ανάπτυξης 1-1,5 mm., εφαρμοσμένο απευθείας επί των αποκαλυμμένων οπλισμών ως 
άνω, καθώς και της γειτνιάζουσας επιφάνειας σκυροδέματος, ελευθέρας από οποιαδήποτε σαθρά – 
χαλαρά τμήματα. Δηλαδή προεπάλειψη επί της επιφάνειας των οπλισμών σε μία στρώση με τον τύπο του 
κονιάματος ως άνω, εργασίας εφαρμοσμένης απ’ ευθείας επί της καθαρής πλέον επιφάνειας οπλισμού 
ως στρώση προστασίας. 
Γ) Στην περιοχή επέμβασης, αφού παρέλθει χρονικό διάστημα αναμονής ≥30 λεπτών τουλάχιστον, 
ακολουθεί εφαρμογή ζώνης ενίσχυσης πρόσφυσης εκτελεσμένη με το ίδιο το υλικό, εφαρμοσμένο πλέον 
καθολικά στο σκυρόδεμα, με βούρτσα, στην περιοχή της διατομής προς επισκευή και αποκατάσταση. 
Δ) Άμεσα επί της νωπής στρώσης του βήματος (Γ) παραπάνω, μετά το πέρας της εκτέλεσης του βήματος 
αυτού, εφαρμογή ζώνης επικάλυψης οπλισμού με έτοιμο, επισκευαστικό, ινοπλισμένο, ρεοπλαστικό 
κονίαμα, υψηλών αντοχών εκτελεσμένης με μυστρί ή σπάτουλα, επί της προετοιμασμένης επιφάνειας 
του υποστρώματος, διαδικασίας που έχει προηγηθεί μέσω ανάπτυξης διαδοχικά επαλληλίας στρώσεων 
μεγίστου πάχους 20-30 mmτη φορά (ανάλογα με τη θέση εφαρμογής, σε επιφάνεια ανεστραμμένη ή 
κατακόρυφη, αντίστοιχα), με μέγιστο δυνατό πάχος ανάπτυξης ενδεικτικά έως και 60 mm. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, σε οποιασδήποτε στάθμη από του εδάφους σε ύψος μέχρι 4,00 
m, επιφάνειας καθοριζόμενης καλώς, εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις ισχύουσες 
προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης του 
έργου, για την εφαρμογή, διαβροχή, συμπίεση και μόρφωση και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, ικριωμάτων, καθώς επίσης την εισκόμιση, λειτουργία και 
αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται. 
 

Τιμή για πλήρη αντιμετώπιση ενός τ.μ.(m2)με σύστημα ως άνω. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 238,169 

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα οκτώ και εκατόν εξήντα εννέα χιλιοστά 

A.T. : 22 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7785.055 Αντιδιαβρωτική προστασία στοιχείων μη αποκαλυμμένων σιδηροπλισμών, με δυνατότητα 
αναβάθμισης δεικτών pH σκυροδέματος και περιοχής οπλισμών, με εμφυτευόμενους 
αναστολείς διάβρωσης τύπου κυψέλης / κάψουλες των 10 ml, για εκτεταμένη προστασία 
κατά της διάβρωσης 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785 

Αντιδιαβρωτική προστασία στοιχείων μη αποκαλυμμένων σιδηρών οπλισμών, ταυτόχρονη αναβάθμιση 
δεικτών pH στην περιοχή των οπλισμών και αναβάθμιση αλκαλικότητας  σκυροδέματος μέχρι και 2.0– 
2.4 μονάδες (pH), με μέθοδο εμφυτευόμενων αναστολέων διάβρωσης φιλοσοφίας κυψέλης, (που θα 
πληρούν και θα καλύπτουν συνάμα τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις της αρχής 11 του 
ΕυρωκώδικαEN 1504-9, μέθοδος 11.3 / Περί εφαρμογής Αναστολέα Διάβρωσης σε κατασκευές 
Οπλ..Σκυροδέματος), για πρόληψη κι εκτεταμένη προστασία κατά της διάβρωσης. Ήτοι αναστολέας 
διάβρωσης οπλισμού σκυροδέματος 3ης γενιάς αέριας φάσης τριών σταδίων βαθμιαίας δράσης, σε μορφή 
κάψουλας των 10 ml, με δυνατότητα αέριο διάχυσης, προϊόν που δρα, σφαιρικά, μέσω τριχοειδών και 
πορώδους σκυροδέματος, προσφέροντας προστασία στους υπάρχοντες οπλισμούς από δομικό χάλυβα, που 
περιλαμβάνονται στη μάζα του σκυροδέματος σε μια ευρύτερη περιοχή από την θέση εγκιβωτισμού, με 
σκοπό την προστασία εν γένει των οπλισμών αυτών έναντι διαβρωτικών παραγόντων (διοξείδιο του 
άνθρακα (CO2), σουλφιδίων (θειικά), σύστημα πλήρως συμβατό παρουσία ελευθέρων χλωριόντων (Cl), 
κλπ.) και της αναστολής του φαινομένου, της πρόληψης έναντι 
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περαιτέρω διάβρωσης, παρατείνοντας έτσι σημαντικά το χρόνο διάρκειας και λειτουργίας της 
κατασκευής, σύστημα ιδανικό για περιβαλλοντικές συνθήκες από πλευράς περιπτώσεων δυσμένειας 
έκθεσης XC1, XC2, XC3, XC4/ XS1, XS2, XS3 και υπό προϋποθέσεις κατάλληλο για XA, κατά με ΕΝ 206- 
1, εργασία που  περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
Α) Τη διάνοιξη υπό γωνία, με ελαφρά κλίση, οπών διαμέτρου Ø20mm, σε ενδεικτικό βάθος έστω 55 mm, 
με τη βοήθεια μηχανικού διατρητικού μέσου, σε υφιστάμενο στοιχείο σκυροδέματος (χωρίς την 
απαίτηση καθαίρεσης επιχρισμάτων, αν υφίστανται), σε θέσεις, βάθος, διαστάσεις και αποστάσεις 
καθοριζόμενες σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 
Β)Τον επιμελή καθαρισμό της διαμορφωθείσας οπής, την απελευθέρωση της από προϊόντα διανοίξεως 
(τυχόν χαλαρά τμήματα σκυροδέματος), εργασία εκτελούμενη μετά προσοχής, με τη βοήθεια 
παροχέτευσης αέρα στο εσωτερικό ή καθαρισμού με κυλινδρικά βουρτσάκια κ.ο.κ. 
Γ) Την τοποθέτηση της ειδικής κάψουλας των 10 ml, διαστάσεων διαμετρ. Ø~10mmxμήκος ~15 mm, στο 
εσωτερικό (πυθμένας) του διατρήματος, ξηρή επιφάνεια εσωτερικών τοιχωμάτων. Εν συνεχεία, την 
τοποθέτηση ειδικής τάπας διαμετρ. Ø 25mmxπλάτος ~5–10 mm,  από συμπιεστό, αφρώδες πολυαιθυλένιο 
(PE) του συστήματος, διαμορφώνοντας έτσι θυλάκιο (κυψέλη) εγκιβωτισμού της κάψουλας στο σημείο 
προσαρμογής. 
Δ) Ολοκλήρωση της διαδικασίας και δομική αποκατάσταση του διατρήματος με πλήρωση του διάκενου 
της οπής που παραμένει, μέσω εφαρμογής αντισταθμιζόμενης συρρίκνωσης, έτοιμου, κονιάματος 
επισκευής, (κονίαμα που θα φέρει σήμανση Cєκαλύπτοντας συνάμα και τις απαιτήσεις κατά 
ΕυρωκώδικαΕΝ 1504-3 /ClassR4),  εναλλακτικά προϊόν ίδιας φιλοσοφίας αλλά με θιξοτροπική 
συμπεριφορά (εφαρμογή με μυστρί, σπάτουλα), (κονιάματα που θα φέρουν όμως σήμανση Cєκαλύπτοντας 
συνάμα και τις απαιτήσεις κατά ΕυρωκώδικαΕΝ 1504-3 /ClassR3 ήR4 αντίστοιχα), που αναμιγνύονται 
με νερό, εφαρμόζονται στο εσωτερικό της οπής με οιοδήποτε τρόπο εκ των ανωτέρω αναφερομένων. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί επιφανειών σκυροδέματος ως άνω, σε οποιασδήποτε στάθμη 
από του εδάφους σε ύψος μέχρι 4,00 m, επιφάνειας υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις 
ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της Επίβλεψης 
του έργου, για την διάτρηση, την εφαρμογή του συστήματος, την δομική αποκατάσταση του 
διατρήματος και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, 
ικριωμάτων, καθώς επίσης την εισκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που 
απαιτείται. 
Τιμή για πλήρη προσαρμογή ενός τεμαχίου (ΤΕΜ) κάψουλαςσε οπή ως ανωτέρω. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,584 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πεντακόσια ογδόντα τέσσερα χιλιοστά 

A.T. : 23 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\7785.102 Αντιδιαβρωτικός εμποτισμός επιφανειών σκυροδέματος με διαχεόμενο αναστολέα 
διάβρωσης, υγρής μορφής, για πρόληψη και εκτεταμένη προστασία  μη αποκαλυμμένων 
οπλισμών, έναντι διάβρωσης. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785 

Αντιδιαβρωτικός εμποτισμός, με πτητικό αναστολέα διάβρωσης, υγρής μορφής, οργανικής βάσης, (που 
συμμορφώνεται με την αρχή 11 του ΕυρωκώδικαEN 1504-9, μέθοδος 11.3/ Περί εφαρμογής Αναστολέα 
Διάβρωσης σε κατασκευές οπλ. σκυροδέματος), που εφαρμόζεται με επάλειψη σε υπάρχουσα επιφάνεια 
σκυροδέματος, ελευθέρου πορώδους και ελευθέρων από οποιαδήποτε σαθρά – χαλαρά τμήματα, και ως 
διάλυμα, παρουσιάζει δυνατότητα διείσδυσης κι εκμεταλλεύεται την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος, οπότε μέσω πορώδους, δρα με υγρά και αέριο διάχυση, με ανοδική/ Αρχή (11) ή 
καθοδική αντίδραση/ Αρχή (9), έλκεται ηλεκτροχημικά από μη αποκαλυμμένους οπλισμούς σιδηρού 
χάλυβα, που υφίστανται και περιλαμβάνονται στη μάζα του σκυροδέματος, για πρόληψη και προστασία 
εν γένει των οπλισμών αυτών έναντι διαβρωτικών παραγόντων (διοξείδιο του άνθρακα (CO2), 
χλωριόντων, σoυλφιδίων (θειικά άλατα) κλπ.) ή φαινομένων περαιτέρω διάβρωσης, επιβραδύνοντας την 
έναρξη των φαινομένων οξείδωσης, καθυστερώντας την ταχύτητα ανάπτυξής των, επιμηκύνοντας έτσι το 
χρόνο διάρκειας της κατασκευής στο χρόνο, προσφέροντας ταυτόχρονα στην διεπιφάνεια των οπλισμών 
μέσω διάχυσης, «δακτύλιο» ανοδικής και καθοδικής προστασίας ώστε να δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
αναστολής της παθητικής διαδικασίας ανοδικής και καθοδικής διάβρωσης, εργασία που περιλαμβάνει 
τα ακόλουθα: 
Α) Επιμελής καθαρισμός και αφαίρεση τυχόν σαθρών στοιχείων από την επιφάνεια αναφοράς. 

Β) Επάλειψη επί της προαναφερθείσας επιφανείας με διαχεόμενο αναστολέα διάβρωσης, υγρής μορφής 
ως άνω, για την προστασία εν γένει των οπλισμών έναντι διάβρωσης, εφαρμοσμένο σε μία ή δύο 
στρώσεις ανάπτυξης (αναλόγως του βαθμού απορροφητικότητας του υποστρώματος), αδιάλυτο, με 
ενδιάμεσο χρόνο αναμονής 3 ως 24 ωρών περίπου, αναπτύγματα εκτελεσμένα επιμελώς με ρολό, βούρτσα 
ή χειροκίνητη αντλία ψεκασμού, χαμηλής πιέσεως. 
Γ) Αφού στεγνώσει η επιφάνεια καλά, τουλάχιστον 1-2 ημέρες μετά την εφαρμογή και της τελευταίας 
στρώσης υλικού ως άνω, πριν την όποια επικάλυψη θα ξεπλυθεί ελαφρά η επιφάνεια εφαρμογής με 
νερό, για την απομάκρυνση και διάσπαση τυχόν αλάτων ή επιφανειακής διαμόρφωσης επιδερμικής 
κρούστας περίσσιας ποσότητας, που παραμένει ενδεχομένως επί της επιφάνειας αναφοράς μετά την 
εφαρμογή. 
Πλήρης περαιωμένη εργασία και υλικά, επί επιφανειών σκυροδέματος ως άνω, σε οποιασδήποτε στάθμη 
από του εδάφους σε ύψος μέχρι 4,00 m, επιφάνειας υγιούς, εκτελεσμένης σύμφωνα με την μελέτη, τις 
ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Υπηρεσίας ή της 
 

Σελίδα 35 από 51   



Τιμολόγιοδημοπράτησης 
 

Επίβλεψης του έργου, για την εφαρμογή, επάλειψη και τις τεχνικές οδηγίες του προμηθευτή, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν φθορών, ικριωμάτων, καθώς επίσης την εισκόμιση, λειτουργία και 
αποκόμιση οιουδήποτε εξοπλισμού που απαιτείται. 
Τιμή για πλήρη αντιμετώπιση ενός τ.μ.(m2)με προϊόν ως άνω. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,649 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και εξακόσια σαράντα εννέα χιλιοστά 

A.T. : 24 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, 

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 

επιφανειών επιχρισμάτων". 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 

Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10 

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά 

A.T. : 25 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρώνεπιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755 

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών". 

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού 

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και 

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70 

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 26 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\31.22 Σκάμμα αλμάτων μήκους, διαστάσεων 4,00 x 9,00 μ. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 3122 

Σκάμμα αλμάτων διαστάσεων 4,00 x 9,00 μ. 

Σκάμμα αλμάτων μήκους με χαλαζιακή άμμο καθαρών εσωτερικών διαστάσεων 4,00 x 9,00 μ. 
κατασκευασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της IAAF. 
Αναλυτικότερα προβλέπονται μαζί με την αξία των υλικών στον τόπο του έργου οι ακόλουθες 
εργασίες: 
1. Εργασία εκσκαφής και μόρφωσης με την απομάκρυνση πλεοναζόντων υλικών της εκσκαφής υποδοχής, 
της υπόβασης και του χάνδακα αποστράγγισης εφόσον απαιτείται. 
2. Πλήρωση του χάνδακα με σκύρα οδοστρωσίας της Π.Τ.Π. 0-180 διαστάσεων μέχρι 0,10 μ. σε στρώση 
τελικού συμπιεσμένου πάχους 0,15 μ. 
3. Κατασκευή περιμετρικού κρασπέδου του σκάμματος εκτός του τμήματος που εφάπτεται με τον 
διάδρομο. 
4. Εξασφάλιση εγκιβωτισμού του σκάμματος με τοποθέτηση εκτός του τμήματος που εφάπτεται στον 
διάδρομο. 
5. Στρώση πάχους 0,10 μ. με γαρμπίλι. 

6. Πλήρωση του σκάμματος με χαλαζιακή άμμο στρώσης 0,30 μ. με οριζόντια επιφάνεια απόλυτα 
επίπεδη με τον περιβάλλοντα χώρο. 
Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά στο έργο και η έντεχνη κατασκευή σύμφωνα με τις 
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προδιαγραφές της IAAF και την αντίστοιχη πρότυπη τεχνική προδιαγραφή. 

Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ) πλήρως κατασκευασμένου σκάμματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.250,00 

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια πενήντα 

A.T. : 27 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\56.21 Βατήρας αλμάτωνμήκους 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 

Βατήρας αλμάτων μήκους αναστρεφόμενος από ξυλεία δρυός ή οξιάς, μήκους 1,22 μ. σύμφωνα  με την 
εν ισχύ αντίστοιχη πρότυπη τεχνική περιγραφή και σχέδιο των Κανονισμών της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF) (κανόνας 184) και τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής 
Πρωταθλημάτων και Αγώνων του ΣΕΓΑΣ, πλήρης  και  έτοιμος  για χρήση.Αναλυτικότερα  προβλέπονται, 
μαζί με την  αξία όλων των  απαιτουμένων υλικών και μικροϋλικών επί τόπου του έργου, οι 
ακόλουθες εργασίες. 
1. Κατασκευή του βατήρα από ξυλεία δρυός ή οξιάς, αρίστης ποιότητας, αποτελούμενου από το  κύριο 
σώμα  σύνθεσης τελικής διατομής, όπως φαίνεται στο σχέδιο, τη βάση της κινητής σανίδας 
συνδεόμενης με εντορμία με το κύριο σώμα του βατήρα και το γωνιακό υποδοχής της κινητής σανίδας 
που βιδώνει στη βάση της κινητής σανίδας 
2. Τοποθέτηση του βατήρα στη θέση που προβλέπεται στα σχέδια, με την επάνω επιφάνεια ισόπεδη με 
την επιφάνεια του διαδρόμου φοράς, στερέωση με δύο ζευγάρια  τζινέτια και πάκτωση σε σκυρόδεμα 
των 350 χγρ. τσιμέντου. 
3. Τοποθέτηση της  κινητής  σανίδας υποδοχής του υλικού ελέγχου εγκυρότητας των αλμάτων από 
ξυλεία δρυός ή οξιάς άριστης ποιότητας. 
4. Εμποτισμός όλων των μη χρωματιζόμενων ξύλινων επιφανειών του  βατήρα  και της κινητής σανίδας 
με κρεόζωτο ή άλλο ανάλογο υλικό της έγκρισης της επίβλεψης πριν από την τοποθέτηση του 
σιδερένιου γωνιακού υποδοχής της κινητής σανίδας και χρωματισμός του γωνιακού με δύο στρώσεις 
αντισκωριακού χρώματος και της ορατής επιφάνειας του βατήρα με λευκό πλαστικό χρώμα. 
Δηλαδή όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και εργασία  για πλήρη και 
έντεχνη κατασκευή σύμφωνα με την αντίστοιχη πρότυπη τεχνική  περιγραφή, το αντίστοιχο πρότυπο 
σχέδιο της και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. 
Τιμήγια ένα τεμάχιο. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια 

A.T. : 28 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\61.11.02 Βαλβίδα δισκοβολίας 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6111 

Βαλβίδα δισκοβολίας με μετατροπέα δισκοβολίας σε σφαιροβολία, η οποία περιλαμβάνεται στην τιμή 
του άρθρου για κοινή χρήση των δύο αθλημάτων, καθαρής εσωτερικής διαμέτρου D=2.50μ. με 
επιτρεπόμενη απόκλιση 5 χιλ. σύμφωνα με την πρότυπη τεχνική προδιαγραφή και το πρότυπο σχέδιο. 
Αναλυτικότερα προβλέπονται οι εργασίες: 

1. Εκσκαφή, μόρφωση και συμπύκνωση της επιφάνειας σε βάθος 29 εκ. και απομάκρυνση προϊόντων 
εκσκαφής. 
2. Στρώση με θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0155 τελικού συμπυκνωμένου πάχους 15 εκ. 

3. Στρώση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 πάχους 10 εκ. με τον απαιτούμενο ξυλότυπο. 

4. Διάστρωση τσιμεντοκονίας πάχους 2 εκ. σε δύο στρώσεις, η μία των 450 gr τσιμέντου και η άλλη 
600 gr τσιμέντου πατητή με μία πρόβλεψη οκτώ οπών διαμέτρου 3 εκ. για την στεγανότητα της 
βαλβίδας. 
5. Τοποθέτηση σιδερένιας στεφάνης από λάμα 6x7 χιλ. 

Περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά κατασκευής και στερέωσης (θραυστό υλικό 
σκυρόδεμα ξυλότυπος μεταλλική στεφάνη ξυλεία κ.λπ) στο έργο και η πλήρης κατασκευή σύμφωνα με 
την πρότυπη τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένης βαλβίδας δισκοβολίας - σφαιροβολίας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια 

A.T. : 29 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\61.11.05 Κλωβός δισκοβολίας - σφαιροβολίας 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6111 
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Κλωβός δισκοβολίας - σφαιροβολίας. 

Κλωβός δισκοβολίας - σφαιροβολίας φορητός σύμφωνα με την πρότυπη τεχνική περιγραφή. 

Αναλυτικότερα αποτελείται από: 

1. Δώδεκα ορθοστάτες κινητούς από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ159x6,3 που 
στερεώνονται σε βάθος 140 εκ. εντός του εδάφους μέσα σε μόνιμες υποδοχές από σιδηροσωλήνες 
διαμέτρου Φ177, 8x5 πακτωμένους σε στερεό εγκιβωτισμό από σκυρόδεμα C20/25. 
2. Συρματόσχοινα διαμέτρου 5 χιλ. που στερεώνονται μόνιμα στο έδαφος σε πασσάλους για την 
ακαμψία των ιστών. 
3. Προστατευτικό δίχτυ ασφαλείας. 

Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά στο έργο και η εργασία πλήρους κατασκευής. 

Τιμή ανάτεμάχιο (ΤΕΜ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια 

A.T. : 30 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\61.11.01 Βαλβίδα σφυροβολίας 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6111 

Βαλβίδα σφυροβολίας με μετατροπέα σφυροβολίας σε δισκοβολία, η οποία περιλαμβάνεται στην τιμή 
του άρθρου για κοινή χρήση των δύο αθλημάτων, καθαρής εσωτερικής διαμέτρου D=2.50μ. με 
επιτρεπόμενη απόκλιση 5 χιλ. σύμφωνα με την πρότυπη τεχνική προδιαγραφή και το πρότυπο σχέδιο. 
Αναλυτικότερα προβλέπονται οι εργασίες: 

1. Εκσκαφή, μόρφωση και συμπύκνωση της επιφάνειας σε βάθος 29 εκ. και απομάκρυνση προϊόντων 
εκσκαφής. 
2. Στρώση με θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0155 τελικού συμπυκνωμένου πάχους 15 εκ. 

3. Στρώση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 πάχους 10 εκ. με τον απαιτούμενο ξυλότυπο. 

4. Διάστρωση τσιμεντοκονίας πάχους 2 εκ. σε δύο στρώσεις, η μία των 450 gr τσιμέντου και η άλλη 
600 gr τσιμέντου πατητή με μία πρόβλεψη οκτώ οπών διαμέτρου 3 εκ. για την στεγανότητα της 
βαλβίδας. 
5. Τοποθέτηση σιδερένιας στεφάνης από λάμα 6x7 χιλ. 

Περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά κατασκευής και στερέωσης (θραυστό υλικό 
σκυρόδεμα ξυλότυπος μεταλλική στεφάνη ξυλεία κ.λπ) στο έργο και η πλήρης κατασκευή σύμφωνα με 
την πρότυπη τεχνική περιγραφή. 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένης βαλβίδας δισκοβολίας - σφυροβολίας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 490,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια ενενήντα 

A.T. : 31 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\62.39.01 Βατήρας άλματος επί κοντώ 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6239 

Βαλβίδα αλμάτων επί κοντώ διαστάσεων και μορφής σύμφωνα με την εν ισχύ αντίστοιχη πρότυπη 
τεχνική περιγραφή και σχέδιο των Κανονισμών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου (IAAF) (κανόνας 
183) και τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρωταθλημάτων και Αγώνων του ΣΕΓΑΣ. 
Αναλυτικότερα προβλέπονται μαζί με την αξία των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών επί τόπου 
του έργου: 
1. Εργασία εκσκαφής, μόρφωσης  της σκάφης και απομάκρυνσης  των προϊόντων εκσκαφής. 

2. Στρώση σκύρων οδοστρωσίας της ΠΤΠ Ο180, πάχους 10 εκ. 

3. Στρώση σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 πάχους 10εκ. με τον απαιτούμενο ξυλότυπο, επεξεργασία 
της ορατής  επιφάνειάς του με επίπαση με τσιμέντο και τριβίδι στην ύφυγρη κατάστασή του και 
στρογγύλευση των ορατών ακμών του. 
4. Επένδυση του επιπέδου ολίσθησης του κονταριού με φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας 2,5 χλστών 
ενισχυμένης με γωνιακά ελάσματα αγκυρωμένα με τζινέτια μέσα  στο σκυρόδεμα σύμφωνα με την 
Τεχνική Περιγραφή. 
5. Τοποθέτηση δύο (2) σωληνίσκων 30/36 με τάπες στο χαμηλότερο σημείο της λαμαρίνας για την 
απορροή των όμβριων και οριζοντίου  συλλεκτηρίου σωλήνα Φ10 που θα εξέχει εκατέρωθεν του 
σκυροδέματος της βάσης κατά 50εκ., με τάπες για σύνδεση με το δίκτυο αποστράγγισης ή τα φρεάτια 
συγκέντρωσης των όμβριων. 
6. Εγκατάσταση κινητού καλύμματος από φύλλα γαλβανισμένης λαμαρίνας μετάλλου ενισχυμένο με 
γωνιακά ελάσματα. 
7. Χρωματισμοί  όλων των σιδερένιων επιφανειών με δύο στρώσεις μίνιο και δύο στρώσεις ντούκο 

Δηλαδή, όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά στον τόπο του έργου και η εργασία  για πλήρη και 
έντεχνη κατασκευή. 
Τιμή για ένα τεμάχιο (ΤΕΜ). 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια 

A.T. : 32 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\61.32.01.01 Καθίσματα κερκίδας 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Τα πλαστικά καθίσματα θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένα για χρήση σε εξωτερικούς αθλητικούς χώρους. 
Θα πρέπει  να  είναι  εργονομικά, με θέση για αρίθμηση και να είναι διαθέσιμα σε χρώμα μπλέ ή 
λευκό, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας. Οι διαστάσεις του κάθε καθίσματος θα πρέπει να 
είναι 42cmπλάτος, 34cm ύψος και 44cm βάθος (με μέγιστη απόκλιση σε όλες τις διαστάσεις ±0.5cm), 
με διπλό τοίχωμαστην πλάτη του καθίσματος. 
Η εφαρμογή των καθισμάτων θα πραγματοποιηθεί σε  υφιστάμενη  κερκίδα  από  σκυρόδεμα  και 
θα  είναι πλήρης, ούτως  ώστε  να  αποφεύγεται  συγκέντρωση  απορριμμάτων  κάτω  από  το 
κάθισμα.  Στην  επιφάνεια του σκυροδέματος όπου απαιτείται θα προηγηθεί εργασία επισκευής και 
ομαλοποίησης για την καλύτερη προσαρμογή  των  καθισμάτων  και  όπου  χρειάζεται  θα 
τοποθετηθεί  ειδικό  μεταλλικό  παρέμβυσμα.  Η τοποθέτηση του κάθε καθίσματος θα γίνει σε 
τουλάχιστον 3 σημεία, από τα οποία τα 2  θα είναι με ούπα 10mm,  ροδέλες  μεγάλης  διαμέτρου 
και  στριφώνι  8mm  και  το  1  τουλάχιστον  με  ούπα  8mm  και  στριφώνι 6mm. Η εργασία 
τοποθέτησης και τα  υλικά τοποθέτησης περιλαμβάνονται στην τιμή. 
Τα  καθίσματα  θα  πρέπει  να  είναι  κατασκευασμένα  από PolypropyleneCopolymer.  Επίσης  θα 
πρέπει  να έχουν  κατάλληλα  πρόσθετα  UltraViolet  (UV),  αντηλιακό  προσθετικό 
‘’masterbatch’’  για  την  έκθεση  σε εξωτερικές συνθήκες και αντιστατικό προσθετικό 
‘’masterbatch’’ για τη μείωση συγκέντρωσης σκόνης στις επιφάνειες του καθίσματος. 
Θα  πρέπει  να  συνοδεύονται  με  πιστοποίηση  ISO  9001  και  να  είναι  σύμφωνα  με  τις 
προδιαγραφές  της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, και των Ευρωπαϊκών προτύπων FIFA&UEFA. 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου καθίσματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00 

(Ολογράφως) : δώδεκα 

A.T. : 33 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.26.03 Προστατευτικό κιγκλίδωμα κερκίδας 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6427 

Εγκατάσταση προστατευτικού κάγκελου ασφαλείας από μεταλλικά στοιχεία AISI 304 (inox γυαλιστερό). 
Το κάγκελο θα αποτελείται κατ' ελάχιστον από δύο οριζόντια στοιχεία. Η κάθετη στήριξη θα γίνεται 
με ορθοστάτες IPE100, με τοποθέτηση ανοξείδωτων λάμων. Το συνολικό ύψος του κάγκελου δεν θα 
είναι μικρότερο από 1,20 μ. 
Για την κατάθεση προσφοράς, είναι απαραίτητη η αυτοψία του υποψήφιου προσφέροντα στον χώρο και η 
σύνταξη σχεδίου όψης του προτεινόμενου κιγκλιδώματος, οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές το 
οποίου θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις οδηγίες της Γ.Γ.Α. 
Η πάκτωση του κάγκελου θα γίνει πάνω στην υφιστάμενη κερκίδα από σκυρόδεμα με τρόπο τέτοιο, ώστε 
να μην φθαρεί η επιφάνεια εγκατάστασης και κυρίως ο φέροντας οπλισμός. Συμπεριλαμβάνεται όλο το 
σύνολο των απαραίτητων υλικών συγκόλλησης και τοποθέτησης. 
Τιμή ανά μμ εγκατεστημένου προστατευτικού κιγκλιδώματος κερκίδων σταδίου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 72,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα δύο 

A.T. : 34 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.11.01 Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-USDR 41, DN 125 
mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1 

Σωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο 

(ΡVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1, των οποίων η διάτρηση 

εκτείνεται στα 2/3 της επιφανείας και  γίνεται στο εργοστάσιο παραγωγής τους. 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (StandardDimension 

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
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α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των σωλήνων και όλων των εξαρτημάτων σύνδεσης 

και έδρασης, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων 

και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο 

κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους και οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια επίσκεψης. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

τιμολογίου  η στρώση έδρασης από σκυρόδεμα, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με 

διαβαθμισμένα θραυστά υλικά φίλτρου, το γεωϋφασμα που περιβάλλει το φίλτρο και 

η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC,-USDR 41, DN 125 mm. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους 

τωνφρεατίων. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,20 

(Ολογράφως) : επτά και είκοσιλεπτά 

A.T. : 35 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.11.05 Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι, συμπαγούς τοιχώματος, από PVC-USDR 41, DN 315 
mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.7 

Σωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο 

(ΡVC-U), συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1, των οποίων η διάτρηση 

εκτείνεται στα 2/3 της επιφανείας και  γίνεται στο εργοστάσιο παραγωγής τους. 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (StandardDimension 

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των σωλήνων και όλων των εξαρτημάτων σύνδεσης 

και έδρασης, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων 

και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο 

κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους και οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια επίσκεψης. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

τιμολογίου  η στρώση έδρασης από σκυρόδεμα, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με 

διαβαθμισμένα θραυστά υλικά φίλτρου, το γεωϋφασμα που περιβάλλει το φίλτρο και 

η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

 

Σωλήνες αποστράγγισης διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 315 mm. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους 

τωνφρεατίων. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,90 

(Ολογράφως) : τριάντα και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 36 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.01.02 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη 
- ημιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον 
χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6054 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη 

γαιώδη - ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά), 

οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων 
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δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm, και θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 "Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων" 

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου 

μεγαλύτερης από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται 

ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα 

με τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη. 

Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ : 0,82 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=5 (>=5km), 

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      5 x 0,22 =    1,10 

Συνολικό κόστος άρθρου 1,92 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,92 

(Ολογράφως) : ένα και ενενήντα δύο λεπτά 

A.T. : 37 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.05.01 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 

08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψηστό 

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε 

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του 

πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που 

αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της 

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

(ProctorModified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών 

πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 

ΕΥΡΩ : 12,40 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=5 (>=5km), 

με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

(0,19 + 0,03 = 0,22€/m3.km)      5 x 0,22 =    1,10 

Συνολικό κόστος άρθρου 13,50 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 38 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.10 Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2815 

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 
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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 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,30 

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα λεπτά 

A.T. : 39 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 14.05.03 Γεωϋφασμα προστασίας στεγανοποιητικής μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη) 
Γεωύφασμαμή υφαντό, των 400 gr/m2 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6361 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου, τοποθέτηση και συρραφή με μεταλλικούς συνδετήρες γεωυφάσματος 
μή υφαντού από ίνες πολυπροπυλενίου για την προστασία της στεγανοποιητικής μεμβράνης. 
Γεωύφασμαμή υφαντό, των 400 gr/m2. 

 

Τιμή ανά μέτρο τετραγωνικό (m2), μη συμπεριλαμβανομένων των επικαλύψεων. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,85 

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα πέντε λεπτά 

A.T. : 40 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β67.1 Περιμετρικό κανάλι συλλογής ομβρίων συνθετικού τάπητα και χλοοτάπητα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2548 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, ή κατασκευή επί τόπου, και εργασίες πλήρης εγκατάστασης 
περιμετρικού καναλιού συλλογής και απορροής όμβριων υδάτων. Το περιμετρικό κανάλι θα έχει 
τοιχώματα και πυθμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 με διπλό δομικό πλέγμα Τ131 σε όλη του την 
επιφάνεια πάχους 10 εκ., καθαρό πλάτος 20 εκ. και αρχικό βάθος μαζί με την μεταλλική σχάρα 
κάλυψης 30 εκ. 
Η στάθμη των άνω επιφανειών του καναλιού θα βρίσκεται 13 χλστ. ακριβώς κάτω από τις τελικές 
στάθμες της επιφάνειας χρήσης του συνθετικού τάπητα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός 
κατασκευής τόσο της δεύτερης ασφαλτικής στρώσης πάχους 3,5 εκ., όσο και του συνθετικού τάπητα. 
Τα κανάλια σε περίπτωση που είναι προκατασκευασμένα, θα είναι τυπικού μήκους ενός μέτρου, με 
δυνατότητα προσθήκης – εντοιχισμού ποικιλίας ανάλογων σχαρών (είτε από χυτοσίδηρο, είτε 
γαλβανισμένων), για την βέλτιστη αποστράγγιση. 
Στις περιοχές εκείνες, στις οποίες το περιμετρικό κανάλι διασταυρώνεται με τους διαδρόμους φοράς 
ακοντισμού και σε μήκος 4,10 μ. τουλάχιστον για καθέναν από αυτούς, θα καλυφθεί με πλάκα 
σκυροδέματος οπλισμένη με δομικό πλέγμα Τ131, πάχους 10 εκ., της οποίας η πάνω επιφάνεια θα 
βρίσκεται 13 χιλ. ακριβώς κάτω από την τελική στάθμη του συνθετικού τάπητα στις περιοχές αυτές. 
Η απορροή των ομβρίων στις περιοχές αυτές, στις οποίες προφανώς δεν θα τοποθετηθεί σχάρα, θα 
υλοποιείται με διάνοιξη οπών Φ20 χλστ. ανά 0,50 μ. και εφ' όσον κριθεί αναγκαίο μετά από δοκιμή. 
 

Τιμή ανά μέτρο πλήρως εγκατεστημένου προκατασκευασμένου καναλιού. 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,00 

(Ολογράφως) : είκοσιτέσσερα 
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A.T. : 41 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β48 Γαλβανισμένη ηλεκτροπρεσαριστή σχάρα καναλιού απορροής 25/2 (αντοχής 2tn/ τροχό) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2672 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου ηλεκτροπρεσσαριστών σχαρών, γαλβανισμένων εν θερμώ, 
συμπ. με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια, σε 
υφιστάμενα και προηγουμένως τοποθετημένα κανάλια. 
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 υφισταμένων κατασκευών (αντικατάσταση 
εσχαρών). 
Οι σχάρες θα έχουν τα κατάλληλο πλάτος, ώστε να τοποθετούνται ομοιόμορφα και αποδοτικά επί 
καναλιών ανοιχτού πλάτους 20 εκ. Επίσης θα έχουν αντοχή 2 τον./τροχό. 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σχαρών είναι τα εξής: 

• Κατασκευάζονται από διαμήκεις, ορθογωνικής διατομής, λάμες στήριξης διαφόρων μεγεθών, με 
ύψος 25-40mm, πάχος 2-5mm και με εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους. 
Ο αξονικά σχηματιζόμενος βρόγχος (καρέ) είναι διαστάσεων 34x38mm, ενώ το καθαρό καρέ (μάτι) 
είναι διαστάσεων ~ 30Χ30 mm. 
• Κατασκευάζονται από δομικό χάλυβα S235 JR, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10025. 

• Το γαλβάνισμα γίνεται εν θερμώ, σύμφωνα με το ISO 1461. 

Τιμή ανά πλήρως τοποθετημένο μέτρο (m) σχάρας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,00 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα 

A.T. : 42 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9324 Σταθεροί ιστοί φωτισμού γηπέδου, ύψους 16000μμ 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 

Σταθεροί ιστοί φωτισμού γηπέδου, ύψους 16000μμ, 16 πλευρών, πάχους τουλάχιστον 4μμ, 
προτεινόμενων διαστάσεων βάσης Φ420 - κορυφής Φ140 (σε διάμετρο). Ο ιστός φωτισμού προτείνεται 
να έχει πλάκα έδρασης διαστάσεων κατ' ελάχιστον Φ670x20μμ με οπές σε διάταξη Φ560 με σκάλα με 
προστατευτικά στεφάνια. 
Ο ιστός θα κατασκευαστεί από χάλυβα θερμής έλασης, ποιότητας S355JR/ΕΝ 10025 και θα προστατευτεί 
με γαλβάνισμα εν θερμώ βάσει Διεθνών προτύπων ENISO 1461. Τα τμήματα του ιστού ενώνονται με την 
μέθοδο της διολίσθησης και σύσφιξης (SLIPonJOINT). Στη βάση του ο ιστός θα φέρει πλάκα έδρασης 
από χάλυβα διαστάσεων αναλόγων του φορτίου του, όπως αναλυτικά αυτό υπολογίζεται από τους 
κανονισμούς έργων, η οποία θα συγκολληθεί με τον κορμό του ιστού και θα φέρει νεύρα ενίσχυσης 
σχήματος ορθογωνίου τριγώνου. Ο ιστός μετά την προεργασία (απόξεση, καθαρισμό και λοιπές 
εργασίες ώστε να μην διακρίνονται τα σημεία ραφής του) θα βάφεται με μία στρώση αντισκωριακής 
βαφής και δύο στρώσεις χρώματος ντούκου ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες, απόχρωσης ανοιχτού 
γκρι χρώματος. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η βάση αγκύρωσης (BAG Μ27/100/Ζ/Φ560/8) και η σκάλα με προστατευτικά 
στεφάνια (υπολογισμένη όσο το ύψος του ιστού μείον 3,00 μ.) 
Η κατασκευή του ιστού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-40 και το προϊόν θα διαθέτει πιστοποίηση 
CE. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει βεβαίωση η οποία θα βεβαιώνει την αντοχή 
και την στατικότητα του ιστού και τις ανεμοπιέσεις, συνυπολογίζοντας το βάρος που θα προστεθεί 
από την τοποθέτηση των προβολέων, όπως ορίζεται στην παρούσα μελέτη. 
Στην τιμή του παρόντος περιλαμβάνεται και η θεμελίωση, της οποίας οι διαστάσεις θα πρέπει να 
επαληθευτούν από τον στατικό του Αναδόχου, αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι τοπικές συνθήκες (τάση, 
έδαφος, κλπ). 
Η θεμελίωση θα είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 για την έδραση και 
στερέωση του ιστού και θα φέρει στο κέντρο μία κατακόρυφη οπή και μία πλευρική με πλαστικό 
σωλήνα PVC Φ110 για την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στην 
βάση θα ενσωματωθεί κλωβός αγκυρώσεως από σιδηρογωνίες και ήλους όπως περιγράφεται παραπάνω. Στο 
σκυρόδεμα θα ενσωματωθεί σιδηρούς οπλισμός που προτείνεται να αποτελείται από 12 ράβδους των 
Φ16, μία ράβδο για κάθε ακμή της βάσεως, κενωμένες κατά τρόπο που να συνδέονται ανά τρεις σε 
κάθε κορυφή της βάσεως. Η βάσεις θα παραδίδονται σε κατάσταση έτοιμη για σύνδεση των καλωδίων 
των προβολέων με το τροφοδοτικό καλώδιο του προβολέα. 
Λόγω του αυξημένου ύψους του ιστού, στην τιμή επίσης συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή Συστήματος 
Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ), σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Το ΣΑΠ θα περιλαμβάνει τα 
παρακάτω μέρη: 
Α) ακίδα FRANKLIN 

B) αγωγό καθόδου 

Γ) σύστημα γείωσης 

Στο ψηλότερο σημείο κάθε ιστού και πάνω σε ειδική βάση θα τοποθετηθεί μεταλλική ακίδα (ακίδα 
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Franklin) Φ 30x1000mm, ορειχάλκινη, επινικελωμένη. Η κάθε ακίδα μέσω ενός συλλεκτηρίου αγωγού 
καθόδου για την απαγωγή του ρεύματος του κεραυνού που θα αποτελείται από κράμα αλουμινίου, θα 
συνδέεται με το σύστημα γείωσης του ιστού. Στα 16μ περίπου ευθείας του συλλεκτηρίου αγωγού 
(κάθοδος κατά μήκος του ιστού) θα τοποθετηθούν συστολοδιαστολικά. Η στήριξη των συλλεκτηρίων 
αγωγών θα γίνει ανά 1μ περίπου και οπωσδήποτε σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης του αγωγού, ένα προ της 
αλλαγής και ένα μετά, με κατάλληλα στηρίγματα κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η 
ακίδα θα συνδεθεί με τον αγωγό με σφικτήρες. Οι συλλεκτήριοι αγωγοί θα συνδεθούν με ειδικούς 
συνδέσμους και ακροδέκτες με το σύστημα γείωσης (τρίγωνο γείωσης) που θα κατασκευαστεί στη βάση 
κάθε ιστού και απόσταση 6 έως 8 μ. από αυτόν. 
Επίσης συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εκσκαφές, απομακρύνσεις των χωματουργικών που θα 
προκύψουν για την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών, καθώς και επιχώσεις για την παράδοση του 
χώρου έτοιμου σε κατάσταση για λειτουργία, ή για την διεκπεραίωση των υπόλοιπων εργασιών. 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένου ιστού φωτισμού. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.850,00 

(Ολογράφως) : τέσσερειςχιλιάδεςοκτακόσια πενήντα 

A.T. : 43 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9331.2 Τραβέρσα, ευθύγραμμη για στήριξη έως 8 (4+4) προβολέων, ισχύος έως 2000 Watt 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 

Τραβέρσα ευθύγραμμη για την στήριξη έως 8 (4+4) προβολέων ισχύος έως 2000Watt. Το υλικό από το 
οποίο θα κατασκευαστεί είναι μορφοσίδηρος τύπου UPN 100 μήκους 3000μμ (δυνατότητα απόκλισης 
±10%) με υποδοχές για συναρμολόγηση της σε εξέδρα προβολέων. Η τραβέρσα θα γαλβανιστεί εν θερμώ 
βάσει Διεθνών Προτύπων ΕΝ ISO 1461. Το προϊόν θα διαθέτει πιστοποίηση CE. 
Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένης τραβέρσας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 170,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα 

A.T. : 44 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9331.3 Τραβέρσα, ευθύγραμμη για στήριξη έως 4 προβολέων, ισχύος έως 2000 Watt 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 

Τραβέρσα ευθύγραμμη για την στήριξη έως 4 προβολέων ισχύος έως 2000Watt. Το υλικό από το οποίο 
θα κατασκευαστεί είναι γωνιακά χαλυβδοελάσματα προτεινόμενης διατομής 75x75μμ, μήκους 3000μμ 
(δυνατότητα απόκλισης ±10%) με υποδοχές για συναρμολόγηση της σε εξέδρα προβολέων. Η τραβέρσα θα 
γαλβανιστεί εν θερμώ βάσει Διεθνών Προτύπων ΕΝ ISO 1461. Το προϊόν θα διαθέτει πιστοποίηση CE. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένης τραβέρσας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 140,00 

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα 

A.T. : 45 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9333 Εξέδρα προβολέων, διαστάσεων 1500x1700 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 

Εξέδρα προβολέων, διαστάσεων 1500x1700 ειδικά κατασκευασμένη για την τοποθέτηση και συντήρηση 
των προβολέων. Στο δάπεδο υπάρχει ηλεκτροπρεσσαριστή σχάρα και ανοιγόμενο καπάκι για την είσοδο 
και την έξοδο του τεχνίτη συντήρησης. 
Περιμετρικά τοποθετείται προστατευτικό κιγκλίδωμα ελάχιστου ύψους 1100mm. 

Η όλη κατασκευή θα είναι κατάλληλη να μπορεί να δεχθεί τουλάχιστον δύο τραβέρσες στήριξης 

προβολέων. Διάταξη προβολέων 180ο. 

Το προϊόν θα κατασκευάζεται από μορφοσίδηρο ποιότητας S235JR/EN 10025 και για την προστασία του 

υλικού θα υποστεί γαλβάνισμα εν θερμώ, βάσει των Διεθνών προτύπων ΕΝ ISO 1461. Επίσης θα 

διαθέτει πιστοποίηση CE. 

Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ), πλήρως τοποθετημένης εξέδρας προβολέων. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.130,00 

(Ολογράφως) : χίλια εκατόν τριάντα 
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A.T. : 46 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9376 Προβολέας, προτεινόμενης ισχύος 878 W, φωτομετρικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με 
την φωτοτεχνική μελέτη. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 

Προμήθεια και εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης προβολέα φωτισμού εξωτερικού χώρου, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές φωτεινότητας που απαιτούν οι ισχύοντες κανονισμοί λειτουργίας και χρήσης για 
την λειτουργία ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, συμπ. του περιμετρικού στίβου. Τα φωτομετρικά 
χαρακτηριστικά του προβολέα θα είναι σύμφωνα με την μελέτη φωτοτεχνίας που έχει εκπονηθεί και 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας, καθώς και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Εγκατάσταση στεγανού προβολέα, εξωτερικού χώρου, 220-240 V και 5000Κ. Ο προβολέας θα είναι 
τελευταίας τεχνολογίας LED, βαμμένος ηλεκτροστατικά με πολυεστερικά χρώματα πούδρας. Θα διαθέτει 
προστασία IP66 ή καλύτερη, ΙΚ 10, ClassI. Θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Οδηγίες και τα 
Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διαθέτει πιστοποίηση CE. 
Συμπεριλαμβάνεται η στερέωση αυτού σε υφιστάμενη εγκατεστημένη βάση προβολέων και της καλωδίωσης 
συνδέσεως ΝΥΥ κατάλληλης διατομής, καθώς και τα μικροϋλικά στήριξης - προστασίας των καλωδίων, 
από το ακροκιβώτιο του ιστού μέχρι τον προβολέα. Από το κουτί διακλάδωσης μέχρι τον προβολέα θα 
χρησιμοποιηθεί καλώδιο σιλικόνης, ώστε να αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες. 
Τιμή ανά τεμάχιο (TEM) εγκατεστημένου προβολέα. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.650,00 

(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια πενήντα 

A.T. : 47 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\60.10.80.01 Ηλεκτρολογικός πίνακας - πίλαρ, συμπ. όλων των αυτοματισμών και όλου του 
απαιτούμενου ηλεκτρολογικού υλικού. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 32 

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών φωτισμού γηπέδου (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 
για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα (στην περίπτωση που 
απαιτηθεί), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή οδοφωτισμού". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη 
με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράςεξελάσεως πάχους 2 
mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση 
ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα 
(εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματαστεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά 
ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία 
του κυρίου του έργου 
- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 

- η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το 
πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των 
υπογείων καλωδίων. 
- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

- η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων 
φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη 
λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο 
οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του 
καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 
- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους 
μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ 
μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης 
νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή 
"καραβοχελώνα" και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου). 
- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο 
λειτουργίας 
Το πίλαρ θα εγκατασταθεί σε σημείο που θα οριστεί από την Υπηρεσία. Για τον λόγο αυτό, οι 
παραπάνω εργασίες τοποθέτησης που αναφέρθηκαν, αλλά και όσες δεν αναφέρονται, στην ποσότητα που 
χρειάζονται θα οριστούν και θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 
Το πίλαρ θα είναι πλήρη με όλους τους κατάλληλους μετασχηματιστές και τα όργανα ασφαλείας για 
τους προβολείς. Εντός των πίλαρ των προβολέων θα τοποθετούνται τα όργανα ελέγχου των προβολέων 
(στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτές κλπ που θα χρειαστούν), σε ενιαίο συγκρότημα καθώς και τα όργανα 
ασφάλισης και διακοπής των γραμμών. Τα όργανα θα είναι κατάλληλων προδιαγραφών για την 
δημιουργία δικτύου μεγέθους όπως ορίζεται από τις οδηγίες της Υπηρεσίας και τις προδιαγραφές 
κατασκευής των προβολέων. 
Στην αντίθετη περίπτωση που δεν απαιτηθεί η τοποθέτηση πίλαρ προβλέπεται η εγκατάσταση και 
σύνδεση με το δίκτυο, πίνακα διανομής ηλεκτρισμού, ο οποίος θα παρέχει τις δυνατότητες που 
περιγράφηκαν παραπάνω και θα είναι κατάλληλος για σύνδεση με το δίκτυο φωτισμού του γηπέδου. Η 
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επιλογή θα γίνει σε συνεργασία με την Υπηρεσία. 

Ο ηλεκτρολογικός πίνακας του δικτύου σε κάθε περίπτωση, θα παραδοθεί με ενσωματωμένο και πλήρως 
λειτουργικό σύστημα αυτοματισμού και προγραμματισμού έναυσης-σβέσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας. 
Τιμή ανά τεμάχιο (ΤΕΜ), πλήρως εγκατεστημένου και συνδεμένου πίλαρ - πίνακα ηλεκτροδότησης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8.000,00 

(Ολογράφως) : οκτώχιλιάδες 

A.T. : 48 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.5.4 Καλώδιο τύπου NYYγιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής 4 Χ 6 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYYγιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως, 

αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, 

διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 

(1 m) 

8773.  5   Τετραπολικό 

0 

8773. 5.  4  Διατομής  4 Χ 6           mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,36 

(Ολογράφως) : έξι και τριάντα έξι λεπτά 

A.T. : 49 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm² 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, 
περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, 
πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και 
ελέγχων. 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού 

 

διατομής 25 mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,70 

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 50 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.36.01.01 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος Με 
σωλήνες σε κουλούρες, με ενσωματωμένη ατσάλινα και μούφα, με τυποποίηση 
ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής 
αντοχής > =450 Ν κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. 
Σωληνώσεις DN/OD 40 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας 

καλωδίων από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με 

ενσωματωμένη ατσαλίνα. 

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του 

τιμολογίου. 

Με σωλήνες σε κουλούρες, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN)     κατά την 
εξωτερική διάμετρο (DN/ΟD), θλιπτικής αντοχής >= 450 N κατά την         πρότυπη δοκιμή που 
καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 61386. 
 
Σωληνώσεις DN/ΟD 40 mm 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωση (m) κατά τα ανωτέρω. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 0,72 

(Ολογράφως) : εβδομήντα δύολεπτά 

A.T. : 51 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9302.1 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

Εκσκαφή   χάνδακα   γιά  την  τοποθέτηση  καλωδίων   πλάτους  όφρυος  ορύγματος 

μικροτέρου  ή  μέχρι  1,00  m  και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή 

μέσο  εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε 

ηρεμία  ή  υποβιβάζεται  με  άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των 

παρειών  και  του  πυθμένα  του  ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή 

περιλαμβάνεται  και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά 

την  αναπέταση  των  προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των 

κάθε  φύσεως  φορτοεκφορτώσεων,  τοπκών  μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) 

και  μεταφορών  γιά  την  οριστική  απομάκρυνση  των προϊόντων που περισεύουν σε 

θέσεις  που  επιτρέπονται  από  την  αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την 

κατασκευή  επιχωμάτων  προς  επανεπίχωση  των  εκσκαφέντων  χανδάκων καθώς και η 

δαπάνη  σταλίας  των  μεταφορικών  μέσων.  Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η 

εργασία  εκτελέσεως  της  επανεπιχώσεως  των  εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις 

πλήρως συμπιεζόμενες 

(1 m3) 

9302.  1  Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος  γαιώδες 

Ευρώ (Αριθμητικά): 75,59 

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε και πενήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 52 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με 
δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα 
φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 

 

- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 

 

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων 

 

- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού 
παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία 
(διπλή στρώση rustprimer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 
 
- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

 
Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: 

Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00 

(Ολογράφως) : εξήντα 

A.T. : 53 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8749.1 Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστάσεων 50 Χ 50 cm βάθους 60 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

Φρεάτιο  διακλαδώσεως  υπογείων καλωδίων , δηλαδή 1) εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 

2)   διάστρωση  πυθμένα  με  σκυρόδεμα  200kg  τσιμέντου,  3)  δόμιση  πλευρικών 

επιφανειών    με   σκυρόδμα   300kg   τσιμέντου  του  πυθμένα,  4)  επίχριση  με 

τσιμεντοκονίαμα  των  600kg  τσιμέντου  του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών 
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του  φρεατίου  και  εξαγωγή  και  αποκόμιση  των προιόντων εκσκαφών και άχρηστων 

υλικών. 

(1 τεμ) 

8749. 1  Διαστάσεων  50Χ50  cm, βάθους  60 cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 291,88 

(Ολογράφως) : διακόσια ενενήντα ένα και ογδόντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 54 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ01 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140 

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού 
(πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική 
ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση 
φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα χλοοτάπητα. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και 
των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
 

Τιμή ανάστρέμμα (στρ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 105,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε 

A.T. : 55 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ02 Ενσωμάτωση βελτιωτικώνεδάφους 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 

Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, 

οργανοχουμικά, περλίτηςκλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, με οποιοδήποτε μέσο, 

σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 

μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της 

εργασίας. Η προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

A.T. : 56 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ03 Ανάμιξη κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 

Εργασία ανάμιξης κηπευτικού χώματος και άμμου ποταμού ή χειμάρρου σε χώρο έξω από την κονίστρα 
και φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του παραγομένου μίγματος στις θέσεις τοποθέτησης, σύμφωνα με την 
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προμήθεια 
του κηπευτικού χώματος και της άμμου πληρώνονται ιδιαίτερα. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00 

(Ολογράφως) : ένα 

A.T. : 57 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ04 Διάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 
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Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια της κονίστρας κηπευτικού χώματος ή άμμου ή μίγματος κηπευτικού 
χώματος - άμμου που έχουν μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σημεία της κονίστρας, 
στην αρχή μεν με ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί,  χειρονακτικά με χρήση 
καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,25 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντελεπτά 

A.T. : 58 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710 

Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 02-07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, 

αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το 

δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους 

μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη 

φυτών. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,50 

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : 59 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ10 Προμήθεια τύρφης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340 

Προμήθεια επί τόπου του έργου τύρφης, συσκευασμένης, με ένδειξη προέλευσης, 

τύπου υλικού, όγκου, σύμφψνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Το 

προσκομιζόμενο υλικό θα συνοδεύεται από πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου 

αναγνωρισμένου εργαστηρίου (χημική ανάλυση). 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00 

(Ολογράφως) : σαράντα 

A.T. : 60 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ12 Προμήθεια διογκωμένου περλίτη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340 

Προμήθεια επί τόπου του έργου διογκωμένου περλίτη για γεωργική χρήση, 

συσκευασμένου, μεγέθους κόκκων 3-4 mm σε αναλογία 70-80 % κ.ο., σύμφωνα με την 

φυτοτεχνική μελέτη και την ετεπ 10-05-02-01. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00 

(Ολογράφως) : πενήντα 

A.T. : 61 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ16 Προμήθεια άμμου χειμάρου ή ορυχείου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1510 

Προμήθεια επί τόπου του έργου  άμμου από ορυχείο, ποταμό ή χείμαρρο, απ΄ όπου 

επιτρέπεται νομίμως η αμμοληψία, καθαρής,  απαλλαγμένης χλωριούχου νατρίου και 
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κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,25-2,0 mm. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

A.T. : 62 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ07.2 Βοτάνισμα χλοοτάπητα με  χρήση ζιζανιοκτόνων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5372 

Ψεκασμός της επιφάνειας του χλοοτάπητα με κατάλληλα ζιζανιοκτόνα για την 

καταστροφή των ζιζανίων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-06-06-00. Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των σκευασμάτων, των μηχανημάτων και των εργαλείων καθώς και η 

σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας. 

 

Τιμή ανάστρέμμα (στρ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00 

(Ολογράφως) : είκοσι 

A.T. : 63 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.4 Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5540 

Λίπανση χλοοτάπητα χειρωνακτική, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-06-03-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και  μεταφορά του 

λιπάσματος επί τόπου του έργου και η ομοιόμορφη διασπορά του στην επιφάνεια του 

χλοοτάπητα με τα χέρια. 

 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,25 

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 64 
  

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Ε13.2.1 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου φυσικούχλοοτάπητα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5510 

Προμήθεια και εργασίες εγκατάστασης προπαρασκευασμένου φυσικού χλοοτάπητα για την αναβάθμιση του 
υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου. Ο έτοιμος χλοοτάπητας θα αποτελείται από πιστοποιημένο υβρίδιο 
του είδους Cynodondactylon ή αντίστοιχων χαρακτηριστικών. Ο χλοοτάπητας που θα προμηθευτεί θα 
πρέπει να έχει αναπτυχθεί στο φυτώριο για τουλάχιστον έξι (6) έως δέκα (10) μήνες, να είναι 
καλής ποιότητας, πυκνός, απαλλαγμένος από μυκητολογικές και εντομολογικές προσβολές και ζιζάνια, 
αλλά και να διαθέτει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ελάχιστες υδατικές ανάγκες, 
μεγάλη αντοχή σε καταπόνηση, γρήγορη ανάκαμψη μετά από φθορά, ιδιαίτερη αντοχή σε εχθρούς και 
ασθένειες, ανάπτυξη από Απρίλιο έως και Νοέμβριο. Η αποδοχή του υβριδίου θα γίνει από την 
επίβλεψη, βάσει της μελέτης. Προτείνεται το πάχος του χώματος με τις ρίζες να είναι 15μμ 
περίπου. Η αντοχή της λωρίδας θα είναι τέτοια ώστε να μην χάνει την συνοχή της, να μην σπάει και 
να μη σχίζεται όταν αιωρηθεί από την μία άκρη. 
Στους χώρους τοποθέτησης η εγκατάσταση του έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα θα γίνει σα να απλώνεται 
χαλί και με την απαραίτητη φροντίδα οι ρίζες του μεταφυτευμένου χλοοτάπητα, θα διεισδύσουν πολύ 
γρήγορα στο υποκείμενο έδαφος επιτρέποντας τη συνέχιση της ανάπτυξής του. 
Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει επίσης τα εξής: 

Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη επιφάνεια. 

Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα. 

Την προμήθεια, τη μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του 
έτοιμου χλοοτάπητα. 
Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 

Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 

Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του 
αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα 
φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 
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Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-05-02-02. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 
δαπάνες του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή 
εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
Σε κάθε περίπτωση οι προδιαγραφές του φυσικού χλοοτάπητα θα πρέπει να είναι σύμφωνες και 
εγκεκριμένες από την Υπηρεσία, καθώς επίσης και να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές στο υλικό 
και τον τρόπο εγκατάστασης με τα αναφερόμενα στους κανονισμούς της ΓΓΑ. 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) πλήρως εγκατεστημένου φυσικού χλοοτάπητα, ανεπτυγμένου, σε κατάσταση 
έτοιμο για χρήση. 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.900,00 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

Έξι χιλιάδες εννιακόσια 

 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Οι Συντάξαντες 

 

 

1. Καμπούρη  Δήμητρα  

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

2. Ζώτος Δημήτριος 

     Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

 

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης  

 

 

Λόβουλου Κυριακή 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α’ 
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