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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

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

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

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

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

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

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

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

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

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή 
τους. 
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1.1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

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

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

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή 
σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη 
σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση 



ΕΡΓΟ: ‘’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’’ 
 
 

της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των παραπάνω 
προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των εργασιών και την 
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι 
οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το 
κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης 
του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης 
φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

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

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

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

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
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(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

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

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

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

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

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

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυµβατικού σταδίου. 

(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 

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

(β)  Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαµβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

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

(3) Νοµικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση 

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

(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς 
προσωπικού  
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(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς 
αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 

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

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

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

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

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

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

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

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

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

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

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

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

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιµολογίου. 
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Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε απόφαση η 
υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή 
άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος. 
 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  
2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριµένων 

µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων βάσει αυτών 
επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων 
εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε οριζοµένων ανοχών. 

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

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

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

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

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

 
2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 
 

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

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



ΕΡΓΟ: ‘’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’’ 
 
 

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

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

 

2.2.2  ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

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

Χειρολαβές 

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

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

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

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

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  

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

- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) 
που ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - 
φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

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

- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση 

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

- Αναστολείς (stoppers) 



ΕΡΓΟ: ‘’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’’ 
 
 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

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

- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου 

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

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

 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

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

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

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 
επιµετρούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
χρωµατισµών.  

Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην 
ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη 
δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί Όροι". 

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

Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, 
οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά 
ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού 
προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. 
στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 
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Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, 
η επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής 
συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των εξωτερικών 
διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα 
ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται 
παρακάτω: 

 
α/α Είδος Συντελεστής 
1. Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή µε 

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

 
 
 

2,30 
2,70 
3,00 

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

 
 
 

1,90 
2,30 
2,60 

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

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

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

 
3,70 

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

 
2,60 

6. Σιδερένιες θύρες : 
α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 
β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο πλευρές 
γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε ποδιά) 
δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 
2,80 
2,00 
1,00 
1,60 

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

 
2,50 
1,00 
1,60 

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

 
1,00 
1,50 

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

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

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

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

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

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

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

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

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

10 Βέροιας Λευκό 
11 Θάσου Λευκό 
12 Πηλίου Λευκό 
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ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

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

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο 
11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

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

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

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

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

 

2.2.5.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ. 

 

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

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

Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται 
επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του άρθρου 78.12. 
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Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο 
σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις εργασίες αλλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 
και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης 
γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω 
άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του 
άρθρου 61.30. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
                                              
         
 2. ΑΡΘΡΑ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
                                               
 
 
Α.Τ. 1  
 
22.10  Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα 
 
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 ευµεγέθων 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". 

 

 

 

22.10.02 Με χρήση  κρουστικού εξοπλισµού µειωµένης απόδοσης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
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Καθαιρέσεις στοιχείων στα οποία δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί βαρύς 
εξοπλισµός, ή όταν απαιτείται γεωµετρική ακρίβεια των παρειών του 
παραµένοντος τµήµατος του δοµήµατος. Εκτέλεση των εργασιών χωρίς 
χρήση υδραυλικής σφύρας, αλλά µόνον µε χρήση αεροσφυρών 
διαφόρων τύπων (βαρέων έως ελαφρών). 

Η µεταφορά πληρώνεται ξεχωριστά µε αντίστοιχο άρθρο του παρόντος 
τιµολογίου  

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) καθαιρούµενου όγκου σκυροδέµατος. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό   ευρώ     

Αριθµητικώς:  100,00 

 
 
 
 
Α.Τ. 2  
Αρθρο 2.01  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και 
αµµοχαλίκων µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση    
 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6071 
 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών εδαφών και αµµοχαλίκων, µε 
την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται 
ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αµµοχαλίκων στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό 
την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την µελέτη του έργου.  
 
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) όγκου ορύγµατος ή συµπυκνωµένου επιχώµατος,  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε λεπτά    

Αριθµητικώς: 0,35 

 
 
 
 
Α.Τ. 3  
20.04  Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων  
 

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών, 
εκτός από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m 
αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο 
χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του 
οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η 
οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των 
παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των 
παρειών, σύφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων 
τεχνικών έργων" 
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά 
την εκσκαφή. 
 

20.04.01  σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη  

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα οκτώ   ευρώ     

Αριθµητικώς:  18,00 

 
 
 
 
Α.Τ. 4  
20.04  Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων  
 

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών, 
εκτός από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m 
αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο 
χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του 
οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η 
οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των 
παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των 
παρειών, σύφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων 
τεχνικών έργων" 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά 
την εκσκαφή. 
 
 

20.04.02  σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2125  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά   ευρώ  και πενήντα λεπτά 

Αριθµητικώς:  27,50 

 
 
 
 
Α.Τ. 5  
20.04  Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων  
 

Eκσκαφή θεµελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων και εκρηκτικών, 
εκτός από αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή µεγαλυτέρου των 3,00 m 
αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από το χαµηλότερο 
χείλος της διατοµής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του 
οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η 
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οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την αναπέταση των προϊόντων, την µόρφωση των 
παρειών και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των 
παρειών, σύφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων 
τεχνικών έργων" 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά 
την εκσκαφή. 
 

 

20.04.03  σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2126  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε   ευρώ  

Αριθµητικώς:  35,00 

 
 
 
 
 
 
Α.Τ. 6 

ΑΡΘΡΟ 3.10.Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες  
 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες περιλαµβανοµένων 
και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο 
εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε  οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή 
χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή 
υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές 
ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’.  
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται 
υποχρεωτικά µε ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδας του 
άρθρου.  
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, 
εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν  
απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις απαιτούµενες 
διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η 
αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές 
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει τα 

2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιµετρώνται 

ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη 
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µελέτη.Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) 

και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του 

πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο εύρος του 
ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από 
την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών. 
3.10.02  Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου 
3.10.02.01   Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 

 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα τέσσερα  ευρώ και πενήντα λεπτά      

Αριθµητικώς: 14,50 

 
 
Α.Τ. 7  
 
ΑΡΘΡΟ  3.11. Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες   
 
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα κάθε είδους,  
συµπεριλαµβανοµένων και των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολληµένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηµατισµών, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε χρήση διατρητικού εξοπλισµού (υδραυλικής σφύρας ή 
αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάµων) ή/και 
περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µε εφαρµογή µικρών γοµώσεων και χρήση λαµαρινών για την 
αποφυγή εκτίναξης θραυσµάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή µε 
υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση) σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’.  
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα γίνεται 
υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη. 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της αποπεράτωσης αυτών, 
εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.  
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος (αν  
απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις απαιτούµενες 
διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέµατος, η 
αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές 
(οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν υπερβαίνει 

τα2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις 

επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, σύµφωνα µε τα 
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καθοριζόµενα στη µελέτη.  Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 

έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 

αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισηµαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από 
άοπλο σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, 
ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα 
οικεία άρθρα του τιµολογίου 
  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από 
την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του ορύγµατος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών. 
3.11.02  Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου 
3.11.02.01   Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα δυο  ευρώ και εβδοµήντα  λεπτά      

Αριθµητικώς: 32,70 

 
 
 

 
Α.Τ. 8 
Αρθρο 2.02  Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή 
άοπλου σκυροδέµατος µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση  
 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6072 
 
Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος, µε 
την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  
 Η µεταφορά πληρώνεται ξεχωριστά από αντίστοιχο άρθρο.  
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) όγκου ορύγµατος, συµπυκνωµένου επιχώµατος, ή 
καθαιρεθείσας κατασκευής (κατά περίπτωση),  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα λεπτά      

Αριθµητικώς: 0,40 

 
 
 
 
 
 
Α.Τ. 9 
ΑΡΘΡΟ  10.07 Μεταφορές µε αυτοκίνητο  
 

Μεταφορά µε αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόµετρο αποστάσεως. 
 

Τιµή ανά τονοχιλιόµετρο (ton.km) 
10.07.01  δια µέσου οδών καλής βατότητας 
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1136 
 

Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα πέντε λεπτά      

Αριθµητικώς: 0,35 

 
 
 
 
 
Α.Τ. 10 
Άρθρο 5.04 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, µε 

ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης  
 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6067 

 
Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης 
οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου 
που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώµατα που έχουν µεταφερθεί επί τόπου, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων 
δικτύων'' 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι πλάγιες µεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή 
προσκοµισθεί, η έκριψη στό 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% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης ορυγµάτων. 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά      

Αριθµητικώς: 1,50 

 
 
 
 
 
Α.Τ. 11 
20.20  Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή 
οδοστρωσίας, λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και 
µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης 
του κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή 
και η συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου, µε την µεταφορά του θραυστού 
υλικού από οποιαδήποτε απόσταση.  Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά 
την επίχωση.  

 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα  ευρώ και σαράντα λεπτά      

Αριθµητικώς: 34,40 

 
 
 
Α.Τ.12 
 
ΑΡΘΡΟ 3.12 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την 

αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος 
δίκτυα ΟΚΩ. 

 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6087 

 
Πρόσθετη τιµή καταβαλλόµενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 
δίκτυα Εταιρειών/Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόµενα / 
αντιστηριζόµενα ή µη, ανά µέτρο µήκους συναντώµενου αγωγού κατά µήκος του σκάµµατος.  
 
Νοείται δε αγωγός µέσα στο σκάµµα και ο παραµένων µέσα σ΄ αυτό κατά το µεγαλύτερο µέρος 
της διατοµής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαµβανόµενοι σε ιδεατό 
κύλινδρο µε άξονα τον άξονα του µεγαλύτερου αγωγού και διαµέτρου 1,00 m θεωρούνται ως 
ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται 
ακόµη µία φορά η τιµή αυτή.  

 

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαµβάνονται οι τυχόν απαιτούµενες εργασίες υποστήριξης, 
αντιστήριξης ή υποθεµελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη ή/και τις οδηγίες των αρµοδίων ΟΚΩ και θα επιµετρώνται 
σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) συναντώµενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά     

 Αριθµητικώς:  15,50 

 
 
 

 
Α.Τ. 13 
ΑΡΘΡΟ Α-23 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ  

(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121A) 
 

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.  
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

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

συµπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 
Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) 

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

• Η διάστρωση, διαβροχή και συµπύκνωση των υλικών,  
Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά   ευρώ  και σαράντα λεπτά  
 Αριθµητικά: 27,40 
 
 
 
 
Α.Τ. 14 
Αρθρο 12.10  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος 
 
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-Uσυµπαγούς 
τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "∆ίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική 
διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) και τον δείκτη 
δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε ευθύγραµµα άκρα 
που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα). 
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 

α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, 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, οι συνδέσεις του αγωγού µε τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιµασία του 
δικτύου κατά τµήµατα. 

∆εν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου: 
 
� Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγµατος, 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 

� Τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαµάρια µε µούφα) 

� Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   
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Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των 
φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. 
 

  
12.10.08  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm  
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6711.6 
 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τρία   ευρώ   
 Αριθµητικά: 33,00 
 
 
 
 
 
Α.Τ. 15   
Άρθρο ΝΥ∆Ρ 6329 Φρεάτιο δικτύου απορροής οµβρίων ∆ιαστάσεων 50χ50 cm, βάθους 50 
cm 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6551 
Φρεάτιο δικτύου απορροής οµβρίων , δηλαδή 1) εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, 2) διάστρωση 
πυθµένα µε σκυρόδεµα 200Ι τσιµέντου, 3) δόµιση πλευρικών επιφανειών µε σκυρόδεµα 300Ι 
τσιµέντου του πυθµένα, 4) επίχριση µε τσιµεντοκονίαµα των 600Ι τσιµέντου του πυθµένα και 
των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου και εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών 
και άχρηστων υλικών. 
∆ιαστάσεων 50χ50 cm, βάθους 50 cm 
(1 Τεµ. ) Τεµάχιο 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εξακόσια    ευρώ   
 Αριθµητικά: 600,00 
 
 
 
 
Α.Τ. 16 
 
ΑΡΘΡΟ 11.02.04 Εσχαρες υδροσυλλογης από ελατο χυτοσιδηρο (ductile iron)  

 

 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6752 
 
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετηµένες, 
σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης 
αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση στερεών 
υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη συρρικνούµενο 
κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταµένων κατασκευών 
(αντικατάσταση εσχαρών). 
Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση τους 
πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση 
αναλυτικούς υπολογισµούς των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα που 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιµέτρηση µε ζύγιση. 
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11.02.04  Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο  

 
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς 
γραφίτη, ductile iron), της προβλεπόµενης από την µελέτη φέρουσας ικανότητας  D 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-01-04  "Εσχάρες υδροσυλλογής 
από ελατό χυτοσίδηρο". 

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆υο ευρώ και ενενήντα λεπτά   
 Αριθµητικά: 2,90 
 

 
 
 
 
 

 
Α.Τ.  17 
Αρθρο 16.01  Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε το δίκτυο οµβρίων 

  
 Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6744 
 
Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε υφιστάµενο ή κατασκευαζόµενο δίκτυο 
οµβρίων από προκατασκευασµένους οπλισµένους τσιµεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως διατοµής 
αγωγού δικτύου).  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πάσης φυσεως µικροϋλικά, ο εξοπλισµός, τα µέσα και 
το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό τρία ευρώ  
Αριθµητικά: 103,00 

 
 

 
 
 
 
Α.Τ.  18 
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ 10.17 Εφαρµογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών 
σκυροδέµατος  

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6370 
Υδροβολή επιφανειών σκυροδέµατος υψηλής πίεσης (τουλάχιστον 500 bar) για τον  
πλήρη καθαρισµό τους από παλιές επιστρώσεις, εξανθήµατα αλάτων, ενανθρακωµένο  
σκυρόδεµα, σαθρά υλικά λόγω απολέπισης/αποφλοίωσης του σκυροδέµατος λόγω  
διάβρωσης του οπλισµού κ.λ.π. και την αποκάλυψη του υπάρχοντος οπλισµού,  
προκειµένου νε εκτελεσθούν οι προβλεπόµενες από την µελέτη επεµβάσεις δοµικής  
αποκατάστασης του στοιχείου.  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η µεταφορά επί τόπου, λειτουργία και  
αποµάκρυνση του εξοπλισµού υδροβολής (συµπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία  
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νερού κλπ), η χρήση ικριωµάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρµογής, η  
εκτέλεση των εργασιών από ειδικευµένο προσωπικό εφοδιαµένο µε προστατευτικές  
στολές πλήρους κάλυψης και κράνος πλήρους κεφαλής, η ανάλωση νερού και η λήψη  
µέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων της υδροβολής.  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρία ευρώ και εξήντα λεπτά  
Αριθµητικά:3,60 
 
 
 
 
Α.Τ.  19 
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ 10.20 Εφαρµογή αναστολέων διάβρωσης οπλισµού σε στοιχεία 
οπλισµένου σκυροδέµατος µε επάλειψη επί της επιφανείας  

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6320.3 
Αναστολείς διάβρωσης σε στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-7,  
της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από τεκµηριωµένη πρόταση του Αναδόχου,  
εφαρµοζόµενοι επί της επιφανείας των στοιχείων από σκυρόδεµα µε ρολλό ή πινέλο,  
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή, στις θέσεις που προβλέπονται από την  
µελέτη.  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επάλειψης  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα τέσσερα  ευρώ και σαράντα λεπτά  
Αριθµητικά:14,40 
 
 
 
Α.Τ.  20 
Άρθρο ΝΑΥ∆Ρ Ν10.19 Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισµένο 
σκυρόδεµα οφειλοµένων στην διάβρωση του οπλισµού µε χρήση επισκευαστικών 
κονιαµάτων και αναστολέων διάβρωσης  

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6370 
Εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος  
οφειλοµένων στην διάβρωση του οπλισµού λόγω ενανθράκωσης του σκυροδέµατος ή  
διείσδυσης χλωριόντων, οποία άχει ως αποτέλεσµα την διόγκωση του οπλισµού και  
την απολέπιση ή αποφλοίωση του σκυροδέµατος.  
Εφαρµογή των Αρχών και των Μεθόδων Αποκατάστασης που προβλέπονατι στην σειρά  
Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1504, µε χρήση προϊόντων που φέρουν σήµανση CE, χηµικώς  
συµβατών µεταξύ τους, εγκεκριµένων από την Υπηρεσία, µετά από τεκµηριωµένη µε  
τεχνικά στοιχεία πρόταση του Αναδόχου.  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
- η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναµεµιγµένων  
ινοπλισµένων επισκευαστικών κονιαµάτων κατηγορίας R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3  
για εφαρµογή µε το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ  
ΕΝ 1504-7, υλικών προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε  
σφραγισµένες συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους  
και θα φέρουν την σήµανση CE  
- η χρήση ικριωµάτων για την προσπέλαση στις θέσεις των επεµβάσεων  
- η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέµατος στην περιοχή της επέµβασης µε χρήση  
εργαλείων πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, µέχρι την  
πλήρη αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωµένου οπλισµού.  
- ο επιµελής καθαρισµός των ράβδων του οπλισµού µε συρµατόβουρτσα  
- η κατακόρυφη και οριζόντια µεταφορά των µπαζών µέχρι το αυτοκίνητο προς φόρτωση  
- η εφαρµογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισµού µε ρολό ή πινέλο  
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- η παρασκευή και εφαρµογή του επισκευαστικού κονιάµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες  
του προµηθευτή για την αποκατάσταση της διατοµής του στοιχείου σκυροδέµατος  
στην αρχική της η τελική εξοµάλυνση της επιφανείας µετά την σκληρυνση του  
επισκευαστικού κονιάµατος και η εφαρµογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής  
διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, µε ρολό ή πινέλο.  
Στις εργασίες καθαρισµού της επιφανείας επέµβασης δεν περιλαµβάνεται τυχόν  
απαιτούµενη υδροβολή, η οποία πληρώνεται ιδιάιτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του παροντος  
Τιµολογίου.   
Επισηµαίνεται ότι η επιφάνεια των επεµβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούµενη  
έκταση, µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισµού  
διαπιστωθεί ότι η διάβρωση του οπλισµού έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς  
προβλεφθείσας έκτασης  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα πέντε  ευρώ 
Αριθµητικά: 55,00 
 
 
 
 
Α.Τ.  21 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν38.35 Αποκατάσταση και ενίσχυση στοιχείου οπλισµένου σκυροδέµατος 
µε επικόλληση σύνθετων υφασµάτων (ανθρακονηµάτων), συστήµατος ενδεικτικού ή 
ισοδύναµου τύπου DRACO ARMOSHIELD C - SHEET 300/60, σε κάθε στρώση  
 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3874 
Αποκατάσταση ή ενίσχυση βλαβέντος στοιχείου από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε επικόλληση 
υφασµάτων συνθέτων υλικών (ανθρακονηµάτων), ενδεικτικού ή ισοδύναµου τύπου DRACO 
ARMOSHIELD C - SHEET 300/60 ανά στρώση λωρίδας πλάτους έως 60cm,που περιλαµβάνει :  
α) Την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφάνειας, µε τρίψιµο και λείανση µε απλά-µηχανικά 
µέσα (πχ σβουράκι) χωρίς να τραυµατισθεί το φέρον στοιχείο και εκτόξευση πεπιεσµένου αέρα, 
µέχρι της επίτευξης πλήρους καθαρισµού από τις ξένες ύλες και της επιπεδοποίησης (µερικής ή 
ολικής) της επιφάνειας εφαρµογής. Απότµηση των ακµών και δηµιουργία καµπύλης µε ακτίνα 
r=2,5cm. Η καµπύλη θα δηµιουργηθεί είτε µε τρίψιµο της επιφάνειας είτε µε επισκευαστικό 
κονίαµα κατάλληλο για το συγκεκριµένο πάχος εφαρµογής και ελάχιστης θλιπτικής αντοχής 
40MPa. Σηµειώνεται ότι οι επιφάνειες εφαρµογής πρέπει να είναι επίπεδες (max αποκλίσεις 
5mm στα 2m). Πριν από την εφαρµογή του prime coat η επιφάνεια θα πρέπει να είναι εντελώς 
στεγνή και καθαρή από σκόνες και υπολείµµατα. Ίσως απαιτηθεί καθάρισµα της επιφάνειας του 
σκυροδέµατος µε βρεγµένο πανί και µετά αναµονή για να στεγνώσει.  
β) Την εφαρµογή µίας στρώσης εποξειδικής ρητίνης στο στοιχείο και στην επιφάνεια του 
υφάσµατος συνθέτων υλικών σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες του 
προµηθευτή. Η µέθοδος εφαρµογής των συνθέτων υλικών είναι η «ξηρή µέθοδος».  
γ) Κατά την εφαρµογή θα πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατό µεγαλύτερη ευθυγράµµιση των 
ινών ασκώντας δύναµη τάνυσης του υφάσµατος κατά την επικόλληση του. Μετά την εφαρµογή 
δεν θα πρέπει να υπάρχουν θύλακες εγκλωβισµένου αέρα στο εσωτερικό του υφάσµατος. 
Εργασίες εφαρµογής σύνθετων υλικών δεν θα πρέπει να εκτελούνται σε χώρους όπου υπάρχει 
σκόνη στην ατµόσφαιρα ή όταν οι θερµοκρασίες της ατµόσφαιρας και του υποστρώµατος είναι 
εκτός των επιτρεπόµενων ορίων (7,5-40 oC).  
Στην τιµή περιλαµβάνονται :  
Όλα τα υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση σε πλήρη 
λειτουργία και ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχνικές. προδιαγραφές και τις οδηγίες του 
προµηθευτή και της επίβλεψης.  
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Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών η εφαρµογή της εργασίας καθώς και α) κάθε ιδιοµορφία 
τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε 
στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας), κάθε προεργασία ή 
δαπάνη έστω και µη ρητά κατονοµαζόµενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή.  
Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά καθώς και η εισκόµιση, λειτουργία κα αποκόµιση του 
εξοπλισµού εάν απαιτείται.  
Oι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τοποθετηµένου υφάσµατος συνθέτων υλικών, 
µετρουµένων και των παραθέσεων και αλληλοκαλύψεων.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο εφαρµοζόµενου υφάσµατος σύνθετου υλικού (m2)  
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα   ευρώ 
Αριθµητικά: 80,00 
 
 
 
 
Α.Τ.  22 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν38.35.01 Εφαρµογή αγκυρίων ινών άνθρακα για την αγκύρωση των 
εύκαµπτων υφασµάτων συνθέτων υλικών  

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3874 
Προµήθεια αγκυρίων ενδεικτικού ή ισοδύναµου τύπου ARMOGRIP C ινών άνθρακα της 
DRACO, µετά των εργασιών εφαρµογής αυτών, δηλαδή την διάνοιξη οπών διαµέτρου Φ12 mm 
στις θέσεις που θα τοποθετηθούν τα αγκύρια πριν από την εφαρµογή στην επιφάνεια του prime 
coat, τον επιµελή καθαρισµό των οπών µε συρµατόβουρτσα και πεπιεσµένο αέρα, την 
πλήρωση της οπής µε εποξειδική ρητίνη ARMOFIX MTX µε σύριγγα µέχρι την εκροή της 
ρητίνης από αυτήν, τον εµποτισµό των αγκυρίων µε εποξειδική ρητίνη ARMOFIX MT, την 
τοποθέτηση του αγκυρίου από ίνες υάλου στην οπή και την διάνοιξη του θυσάνου των ινών 
στην επιφάνεια των σύνθετων υλικών, ήτοι υλικά και εργασία τοποθέτησης του αγκυρίου 
ARMOGRIP C ινών άνθρακα της DRACO.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο τοποθετηµένου αγκυρίου ινών άνθρακα (τεµ)  
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα πέντε  ευρώ 
Αριθµητικά: 45,00 
 
 
 
Α.Τ.  23 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Ν38.35.02 Αποκατάσταση και ενίσχυση στοιχείου οπλισµένου 
σκυροδέµατος µε σύνθετα υλικά σε µορφή δύσκαµπτου ελάσµατος ενδεικτικού ή 
ισοδύναµού ενδεικτικού τύπου DRACO ARMOSHIELD CFK 160/2400/1205  

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3874 
 
Ενίσχυση πλάκας ή δοκού από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε επικόλληση ανθρακοελάσµατος του 
συστήµατος DRACO ARMOSHIELD CFK 160/2400/1205, που περιλαµβάνει:  
α. Την απαιτούµενη προετοιµασία της επιφάνειας: µε τρίψιµο και λείανση µε απλά µηχανικά 
µέσα (π.χ. σβουράκι) χωρίς να τραυµατισθεί το φέρον στοιχείο, αµµοβολή για τις σύνθετες 
περιπτώσεις, και εκτόξευση πεπιεσµένου αέρα, µέχρι της επίτευξης πλήρους καθαρισµού από 
τις ξένες ύλες (εφόσον απαιτείται και υδροβολή), και της επιπεδοποίησης (µερικής ή ολικής) της 
επιφάνειας εφαρµογής. Σηµειώνεται ότι οι επιφάνειες εφαρµογής πρέπει να είναι επίπεδες (max 
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αποκλίσεις 5mm στα 2m). Πριν από την εφαρµογή του prime coat (αστάρι) η επιφάνεια θα 
πρέπει να είναι εντελώς στεγνή και καθαρή από σκόνες και υπολείµµατα. Ίσως απαιτηθεί 
καθάρισµα της επιφάνειας του σκυροδέµατος µε βρεγµένο πανί και µετά αναµονή για να 
στεγνώσει.  
β. Ανάµιξη Α & Β συστατικού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού και εφαρµογή prime 
coat (αστάρι) εποξειδικής ρητίνης ARMOPRIMER µε ρολό στην επιφάνεια του σκυροδέµατος σε 
µία στρώση.  
γ. Μέτρηση και κοπή του ανθρακοελάσµατος ενδεικτικού ή ισοδύναµου τύπου DRACO 
ARMOSHIELD CFK 160/2400/1205 στο κατάλληλο µήκος. ∆ιαστάσεις ανθρακοελάσµατος, 
πλάτος b=50mm, πάχος t=1,2mm, Μέτρο ελαστικότητας E=160GPa, Εφελκυστική αντοχή 
fu>2400MPa. Ανάµιξη Α & Β συστατικού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της εποξειδικής πάστας 
ARMOFIX MTL και εφαρµογή στην επιφάνεια του ανθρακοελάσµατος µε ειδική σπάτουλα 
ποσότητας µέσου πάχους 2-3mm αφού πριν έχει αφαιρεθεί η πλαστική προστατευτική 
επικάλυψη του ανθρακοελάσµατος. Αναµονή µέχρι η εποξειδική πάστα αποκτήσει κολλώδη υφή 
και εφαρµογή του ανθρακοελάσµατος στην επιφάνεια µε το χέρι και λαστιχένιο ρολό ώστε να 
ασκείται κατάλληλη πίεση στην επιφάνεια του ελάσµατος για την πλήρη επικόλλησή του στο 
σκυρόδεµα. Η εποξειδική πάστα θα εξαπλωθεί οµοιόµορφα σε όλη την επιφάνεια του 
ελάσµατος και η ποσότητα που θα εξέλθει από τις ακµές του ελάσµατος θα αποµακρύνεται. 
Επικάλυψη όλων των ακµών του ελάσµατος κατά µήκος και στα άκρα του µε εποξειδική πάστα 
ARMOFIX MTL µε σπάτουλα.  
Εργασίες εφαρµογής σύνθετων υλικών δεν θα πρέπει να εκτελούνται σε χώρους όπου υπάρχει 
σκόνη στην ατµόσφαιρα ή όταν οι θερµοκρασίες της ατµόσφαιρας και του υποστρώµατος είναι 
εκτός των επιτρεπόµενων ορίων (7,5-40 ◦C).  
Στην τιµή περιλαµβάνονται :  
Όλα τα υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση σε πλήρη 
λειτουργία και ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες του προµηθευτή 
και της επίβλεψης.  
Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών η εφαρµογή της εργασίας καθώς και α) κάθε ιδιοµορφία 
τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε 
στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας), κάθε προεργασία ή 
δαπάνη έστω και µη ρητά κατονοµαζόµενη αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή.  
Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά καθώς και η εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του 
εξοπλισµού εάν απαιτείται.  
Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.  
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου ανθρακοελάσµατος (µµ).  
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδοµήντα   ευρώ 
Αριθµητικά: 70,00 
 
 
 
Α.Τ.  24 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ 73.36 Ινοπλισµένη τσιµεντοκονία  

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6370 
 
Για την κατασκευή ενός τετραγωνικού µέτρου (1µ²) ινοπλισµένης τσιµεντοκονίας σε  
οποιαδήποτε θέση του έργου απαιτείται και οποιουδήποτε πάχους σε µία ή  
περισσότερες στρώσεις (η πρώτη στρώση θα είναι πεταχτό για την καλύτερη  
πρόσφυση της τσιµεντοκονίας) µε ποσότητα τσιµέντου 400kg/m³ και άµµο πλυµµένη  
ποταµίσια περιοχής ποταµού Αχελώου και την ενσωµάτωση στο κονίαµα ινών από  
πολυπροπυλαίνιο.  
Στην τιµή περιλαµβάνεται η ρήση όπου απαιτείται ξυλοτύπου για µικροκατασκευές  
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καθώς και όλες οι µεταφορές πλάγιες, κατακόρυφες µε οποιοδήποτε µέσο ακόµη και  
δια χειρών για πλήρη ενσωµάτωση στο έργο.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά ευρώ 
Αριθµητικά: 27,00 
 
 
Α.Τ.  25 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ 22.15.02 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε 
χρήση κρουστικού εξοπλισµού µειωµένης απόδοσης 

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".  
Καθαιρέσεις τµηµάτων πλακών, τοιχωµάτων, προβόλων κ.λπ. ή διανοίξεις οπών σε αυτά µε 
χρήση ελαφρού διατρητικού εξοπλισµού (αερόσφυρες διαφόρων µεγεθών ή/και βενζινοκίνητα ή 
ηλεκτρικά κρουστικά και διατρητικά εργαλεία).  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό εβδοµήντα ευρώ 
Αριθµητικά: 170,00 
 
 
 
Α.Τ.  26 
Άρθρο ΟΙΚ 23.10.02 Αναρτηµένα δάπεδα εργασίας (φορεία). Ηµερήσια δαπάνη φορείου 
ανυψωτικής ικανότητας έως 200 kg 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2303 
Κινητά δάπεδα εργασίας (πλατφόρµες), αναρτηµένα µέσω συρµατοσχοίνων, µε µηχανισµό 
ανύψωσης ηλεκτροκίνητο, εφοδιασµένο µε συστήµατα ασφαλούς πέδησης, µε δυνατότητα 
ελέγχου της κίνησης τόσο από την θέση ανάρτησης, όσο και από την πλατφόρµα. Ο εξοπλισµός 
θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά αφαλείας αναγνωρισµένου διεθνώς φορέα. 
Τιµή ανά ηµέρα παραµονής στο εργοτάξιο (Η.∆.), σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 
εργασιών. 
 
( 1 Η.∆ ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ενενήντα ευρώ 
Αριθµητικά: 90,00 
 
 
 
Α.Τ.  27 
Άρθρο ΟΙΚ 23.10.02 Αναρτηµένα δάπεδα εργασίας (φορεία). Ηµερήσια δαπάνη φορείου 
ανυψωτικής ικανότητας απο 200 kg εως 500 kg 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2303 
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Κινητά δάπεδα εργασίας (πλατφόρµες), αναρτηµένα µέσω συρµατοσχοίνων, µε µηχανισµό 
ανύψωσης ηλεκτροκίνητο, εφοδιασµένο µε συστήµατα ασφαλούς πέδησης, µε δυνατότητα 
ελέγχου της κίνησης τόσο από την θέση ανάρτησης, όσο και από την πλατφόρµα. Ο εξοπλισµός 
θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά αφαλείας αναγνωρισµένου διεθνώς φορέα. 
Τιµή ανά ηµέρα παραµονής στο εργοτάξιο (Η.∆.), σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα 
εργασιών. 
 
( 1 Η.∆ ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό τριάντα πέντε ευρώ 
Αριθµητικά: 135,00 
 
 
 
 
Α.Τ.  28 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ 23.52 Αποξήλωση µεταλλικών φύλλων επιστέγασης. 

Κωδ. αναθεώρησης ΟΙΚ 2275 
Αποξήλωση µεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαµαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή µε 
µόνωση, µε τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, µε την καταβίβαση 
και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την 
ταξινόµηση χρησίµων υλικών και την µεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πραγµατικής επιφανείας. 
( 1 m2 ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆υο ευρώ και εξήντα λεπτά  
Αριθµητικά: 2,60 
 
 
 
 
Α.Τ.  29 
Άρθρο Ν.ΟΙΚ 23.5 Ικριώµατα - Αντιστηρίξεις. Πετάσµατα ασφαλείας επί ικριωµάτων. 

Κωδ. αναθεώρησης ΟΙΚ 2304 
Πετάσµατα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιµένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα εργασίας των 
ικριωµάτων, σανιδώµατα, πατάρια) επί ικριωµάτων από σανίδες ή µεταλλικά φύλλα, για την 
προστασία των διερχοµένων από πτώσεις υλικών, διαµορφωµένα σύµφωνα µε την µελέτη ή και 
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη µε τους απαιτούµενους συνδέσµους, στηρίγµατα και 
διαδοκίδωση. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πραγµατικής επιφάνειας σανιδώµατος. 
( 1 m2 ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά  
Αριθµητικά: 5,60 
 
 
Α.Τ.  30 
Άρθρο Ν.ΟΙΚ 23.6 Ικριώµατα - Αντιστηρίξεις. Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως 
τύπου. 

Κωδ. αναθεώρησης  ΟΙΚ 2303 
Ικριώµατα σιδηρά σωληνωτά, ωφελίµου φορίου 500 έως 1000 kg/m², µε δάπεδο εργασίας από 
µαδέρια, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 ''Ικριώµατα''. 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται το ενοίκιο των µεταλλικών πλαισίων και στηριγµάτων, η µεταφορά 
των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία συναρµο-λόγησης και 
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αποσυναρµολόγησης των ικριωµάτων και η φθορά της ξυλείας και των µεταλλικών µερών. ∆εν 
συµπεριλαµβάνονται τα πετάσµατα ασφαλείας που τιµολογούνται µε την τιµή του άρθρου 23.05. 
Τα ικριώµατα θα είναι επαρκώς στερεωµένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα 
παρουσιάζουν κινητότητα και µεγάλα βέλη κάµψεως και θα φέρουν κιγκλιδώµατα ασφαλείας και 
κλίµακες ανόδου. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την µελέτη του 
έργου η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωµάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγµένα στις επί 
µέρους τιµές µονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
Ως επιφάνεια προς επιµέτρηση λαµβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται 
οι εργασίες, προσαυξανόµενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώµατος, εφ' όσον έχουν 
βάθος µεγαλύτερο από 0,20 m. ∆εν περιλαµβάνονται ενδεχόµενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. 
Eναλλακτικά, όταν το ικρίωµα χρησιµοποιείται ως δάπεδο εργασίας (επιφάνεια κάτοψης 
µεγαλύτερη της πλευρικής επιφανείας) ως επιφάνεια για την επιµέτρηση λαµβάνεται η κάτοψη 
του ικριώµατος, 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²). 
( 1 m2 ) 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα  ευρώ   
Αριθµητικά: 9,00 
 
 
 
Α.Τ.  31 
Άρθρο ΑΤΗΕ 8062.3 Υδρορρόη από γαλβανισµένη λαµαρίνα Σωληνωτή κυκλική 

Κωδ. αναθεώρησης  ΗΛΜ 1 
Υδρορρόη από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,6 έως 0,8 mm συµπεριλαµβανοµένων των 
υλικών συνδέσεως, των στηριγµάτων στερεώσεως, τοποθετουµένων στις αλλαγές 
κατευθύνσεως και ενδιαµέσως το πολύ ανά 1 m και της εξ 6 cm τουλάχιστον επικαλύψεως 
(καβαλλήµατος) του ενός τεµαχίου µε το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως 
Σωληνωτή κυκλική ανα Χιλιόγραµµο (Κιλό) 
 
( 1 Kg ) 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα τέσσερα  ευρώ και τριάντα δυο  λεπτά  
Αριθµητικά: 14,32 
 
 
 
Α.Τ.  32 
Άρθρο ΟΙΚ 72.47.01 Αρµοκάλυπτρα αρµών εύρους 50 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7246 
Επικάλυψη αρµού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων µε αρµοκάλυπτρο, 
βιοµηχανικής προέλευσης, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από σχετική πρόταση του 
Αναδόχου, συνοδευόµενη από αναλυτικό τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, οποίο 
στερεώνεται στα δοµικά στοιχεία εκατέρωθεν του αρµού, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή και πλήρωση του διακένου του αρµού µε παραµορφώσιµες πλάκες από 
φυτικές ίνες εµποτισµένες µε ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου), 
σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. Περιλαµβάνονται τα υλικά και 
µικροϋλικά επί τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηµένου αρµοκάλυπτρου 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα εννέα ευρώ  
Αριθµητικά: 39,00 
 
 
 
Α.Τ.  33 
Άρθρο ΟΙΚ 79.36 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρµών διαστολής µε 
ελαστοµερές πολυσουλφιδικό υλικό 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7936 
Πλήρωση οριζοντίων και κατακόρυφων αρµών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και 
ελάχιστου βάθους 5 έως 8 mm, οποποιωνδήποτε δοµικών στοιχείων, µε ελαστοµερές 
πολυσουλφιδικό υλικό δύο συστατικών και ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε 
βάθος ίσο µε το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρµού και όχι λιγώτερο από 7mm, 
σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες του προµηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 
"Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε ελαστοµερή υλικά". 
Στην περίπτωση αρµού πλάτους µεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιµή µονάδος 
προσαρµόζεται αναλογικά.  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 
Αριθµητικά: 16,80  
 
 
 
Α.Τ.  34 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξύλινων ή σίδηρών κουφωµάτων  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2275 
Αποξήλωση ξύλινων ή σίδηρών κουφωµάτων πάσης φύσεως σε οποιαδήποτε στάθµη από το 
δάπεδο εργασίας ή το έδαφος, µε την καταβίβαση και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση 
των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την ταξινόµηση χρησίµων υλικών και την µεταφορά τους 
προς φόρτωση ή αποθήκευση σε θέση που θα ορίσει η Επίβλεψη  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πραγµατικής επιφανείας. 
( 1 m2 ) 
Τετραγωνικό µέτρο 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα οκτώ  ευρώ και πενήντα λεπτά 
Αριθµητικά: 18,50  
 
 
 
 
Α.Τ.  35 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ 22.52 Καθαιρέσεις. Αποξήλωση µεταλλικών φύλλων επιστέγασης. 

Κωδ. αναθεώρησης ΟΙΚ 2275 
 
Αποξήλωση µεταλλικών φύλλων επιστέγασης από λαµαρίνα, επίπεδη ή αυλακωτή, απλή ή µε 
µόνωση, µε τις αντίστοιχες τεγίδες, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, µε την καταβίβαση 
και διαλογή των υλικών, την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση, την 
ταξινόµηση χρησίµων υλικών και την µεταφορά τους προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πραγµατικής επιφανείας. 
( 1 m2 ) 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆υο   ευρώ και εξήντα λεπτά 
Αριθµητικά: 2,60  
 
 
 
 
 
Α.Τ.  36 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ 65.18. Συντήρηση-επισκευή παλαιών κουφωµάτων εξ αλουµίνιου ή 
σιδήρου  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2252 
 
Συντήρηση-επισκευή παλαιών κουφωµάτων εξ αλουµίνιου ή σιδήρου  
∆ηλαδή επιδιόρθωση ή αντικατάσταση οιωνδήποτε στοιχείων των  κουφωµάτων  οποιασδήποτε  
διατοµής (γωνιακή, στραντζαριστή, κλπ) και επισκευή η µερική αντικατάσταση στοιχειών των 
παλαιών κουφωµάτων οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου µε σκελετό 
κάσσας (πλαισίου), σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου". 
Περιλαµβάνονται µηχανήµατα, γερανός, ικριώµατα, υλικά, µικροϋλικά (σιδηροσωλήνες, γωνιές, 
στραντζαριστά, πλέγµα αλουµίνιου, σιδερένιες η αλουµινένιες λάµες, γαλβανισµένο σύρµα, 
κοχλίες σύνδεσης, υλικά ηλεκτροσυγκόλλησης, κλπ) και εργασία επισκευής ή πλήρους 
αντικατάστασης, ανά τετραγωνικό µέτρο περίφραξης, καθώς και η άρση και µεταφορά των 
παλαιών φθαρµένων στοιχείων  και µεταφορά τους είτε προς απόρριψη είτε προς αποθήκευση 
σε κατάλληλους χώρους σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) πραγµατικής επιφανείας. 
( 1 m2 ) 
Τετραγωνικό µέτρο 
 
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατό σαράντα πέντε   ευρώ  
Αριθµητικά: 145,00 
 
 
 
Α.Τ.  37 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισµάτων 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2252 
Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, 
µαρµαροκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοµαρµαροκονιαµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων και 
θηραϊκοκονιαµάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος 
εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των αρµών και η συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 14-
02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας". 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
Ευρώ Ολογράφως: Εκατό σαράντα πέντε   ευρώ 
(Αριθµητικά): 5,60 
 
 
Α.Τ.  38 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών  θυρών και παραθύρων 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2275 
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαµβάνεται η αφαίρεση των 
φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά 
στηρίγµατα (τζινέτια) µε προσοχή για την επαναχρησιµοποίησή του, και η µεταφορά προς 
φόρτωση ή αποθήκευση. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου. 



ΕΡΓΟ: ‘’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’’ 
 
 
 
Ευρώ (Ολογράφως) : ∆έκα  έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά  
 
(Αριθµητικά): 16,80 
 
 
 
 
Α.Τ.  39 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ 73.34.02 Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 
30x30 cm  

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 
Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα, χρωµατιστά, αντοχής σε 
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου, σύµφωνα µε  
την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές". 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, µε αρµούς 1 έως 2 mm, 
σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, µε πρόσµικτο βελτιωτικό της 
πρόσφυσης µε την επιφάνεια εφαρµογής, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 
συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 
600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, το αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, ή µε ειδικό 
υλικό συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια, ο επιµελής καθαρισµός των τελικών 
επιφανειών του τοίχου και η διαµόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών 
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευµατοδοτών κ.λπ. 
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
Επενδύσεις τοίχων µε πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
Ευρώ(Ολογράφως) : Τριάντα έξι 
 (Αριθµητικά): 36,00 
 
 
 
Α.Τ.  40 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ 73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια, GROUP 4, 
διαστάσεων 40x40 cm  

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331 
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 
20x20 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε  
την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές". 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων µε 
αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε 
κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση 
των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο 
υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της 
τελικής επιφανείας του δαπέδου. 
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 



ΕΡΓΟ: ‘’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’’ 
 
 
 
Ευρώ ( Ολογράφως) : Τριάντα έξι 
 (Αριθµητικά): 36,00 
 
 
Α.Τ.  41 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ 77.91 Εργασία ανακαίνισης παλαιών χρωµατισµών  

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7791 
Εργασία ανακαίνισης παλαιών χρωµατισµών µε διπλή στρώση ελαιοχρώµατος 
Η εφαρµογή γίνεται σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο σπατουλάρισµα. Προετοιµασία 
των επιφανειών µετά επισκευής επιχρισµάτων έως 15% της επιφανείας, τρίψιµο και αστάρωµα 
και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 
"Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". Στην τιµή περιλαµβάνεται µόνο η εργασία 
ανακαίνισης χρωµατισµών. Τα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου του έργου διατίθενται από την 
υπηρεσία . 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
Ευρώ(Ολογράφως) : Πέντε ευρώ  
 (Αριθµητικά): 5,00 
 
 
 
Α.Τ.  42 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ 71.22 Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122 
Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 
cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη έδαφος, και 
σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε  την ΕΤΕΠ 
03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό 
Εξοπλισµό και  ειδικά εργαλεία βαφης. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
Ευρώ (Ολογράφως) : ∆έκα τέσσερα 
 (Αριθµητικά): 14,00 
 
 
 
 
Α.Τ.  43 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών 
επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής 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 ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί 
επιφανειών επιχρισµάτων". 
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 



ΕΡΓΟ: ‘’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’’ 
 
 
 
Ευρώ(Ολογράφως) : Εννέα 
 (Αριθµητικά): 9,00 
 
 
 
 
 
Α.Τ.  44 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ 77.71.01 Εφαρµογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώµατος βάσεως 
νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, µε ελαιόχρωµα αλκυδικής ή τροποποιηµένης 
πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7771 
Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
03-10-05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών". 
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασµα, σπατουλάρισµα, στοκαρίσµατα, ψιλοστοκαρίσµατα, 
διάστρωση αλκυδικού υποστρώµατος ή υποστρώµατος δύο συστατικών και διάστρωση 
βερνικοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µε ελαιόχρωµα αλκυδικής ή τροποποιηµένης 
πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
 Ευρώ(Ολογράφως) : ∆έκα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 10,70 
 
 
 
Α.Τ.  45 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ 11.07.02 Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών -Εφαρµογή 
θερµού γαλβανίσµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, µε πάχος επικάλυψης 75 µm (µικρά). 

Κωδ. Αναθεώρησης : Υ∆Ρ-6751 
Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών µετά την διαµόρφωση 
των στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόµισή τους 
στο εργοτάξιο για την τελική συναρµολόγηση και ανέγερσή τους , σύµφωνα 
µε την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών 
έργων". 
Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου , ή εάν προκληθούν εκδορές των 
επιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους , θα γίνεται τοπική 
αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας , σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων ". 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) έτοιµης κατασκευής 
Εφαρµογή θερµού γαλβανίσµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, µε πάχος επικάλυψης 75 µm 
(µικρά). 
Εφαρµογή θερµού γαλβανίσµατος (hot dip galvanizing) σε µόνιµη εγκατάσταση, µε την 
ακόλουθη διαδικασία: απολίπανση της κατασκευής, αποξείδωση και έκπλυση, εµβάπτιση σε 
θερµό τήγµα ψευδαργύρου, ψύξη µε νερό ή αέρα και καθαρισµός από περίσσειες 
ψευδαργύρου. 
 
Τιµη ανα  χιλιόγραµµο 
 
  
Ευρώ(Ολογράφως) : Τριάντα ένα λεπτά  
 (Αριθµητικά):0,31 



ΕΡΓΟ: ‘’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’’ 
 
 
 
 
 
 
Α.Τ.  46 
Αρθρο ΝΑΟΙΚ 79.45 Θερµική αποµόνωση οροφών και δαπέδων µε φύλλα διογκωµένης 
πολυστερίνης πάχους 50 mm. 
 

Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7934 
Θερµική αποµόνωση οροφών και δαπέδων µε φύλλα διογκωµένης πολυστερίνης  
πάχους 50 mm. 
Θερµοµόνωση οροφών και δάπεδων µε πλάκες µονωτικού υλικού , µε φύλλα διογκωµένης 
πολυστερίνης, χωρίς στερέωση αυτών. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής , 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερµοµονώσεις δωµάτων". 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 
Ευρώ(Ολογράφως) : ∆εκατέσσερα ευρώ  
 (Αριθµητικά): 14,00 
 
 
 
 
Α.Τ.  47 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ 77.93 Εφαρµογή πυρίµαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών 

Κωδ. Αναθεώρησης : ΟΙΚ 7744 
Εφαρµογή πυρίµαχης επίστρωσης επί σιδηρών επιφανειών . 
Εφαρµογή πυρίµαχης επίστρωσης κλάσεως πυραντοχής 60 min επί σιδηρών επιφανειών 
οποιασδήποτε µορφής και σχήµατος , µετά από εφαρµογή primer (υπόστρωµα) συµβατού 
µε την βασική βαφή, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή . 
Τα υλικά της πυρίµαχης επίστρωσης υποκεινται στην έγκριση της Υπηρεσίας , µετα από 
σχετική πρόταση του Αναδόχου συνοδευόµενη από πλήρη τεχνικά στοιχεία του προϊόντος . 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) ειδικού υλικού πυροπροστασίας. 
 
 
Ευρώ(Ολογράφως) : Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά  
 (Αριθµητικά): 22,50 
 
 
 
 
Α.Τ.  48 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ 71.85 Επιχρίσµατα έγχρωµα µε έτοιµο κονίαµα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136 
Επιχρίσµατα τοίχων ή οροφών µε έτοιµο κονίαµα των 150 kg τσιµέντου ανά m3, µε 
έγρωµα πρόσµικτα, βιοµηχανικής προέλευσης, παραδιδόµενο σε σάκκους ή σιλό, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1 "Προδιαγραφή κονιαµάτων τοιχοποιίας - Μέρος 1: Εξωτερικά και 
εσωτερικά επιχρίσµατα", µε σήµανση CE. 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές, η 
απώλεια υλικού (φύρα) και η εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
Ευρώ(Ολογράφως) : ∆έκα οκτώ ευρώ  



ΕΡΓΟ: ‘’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’’ 
 
 
 (Αριθµητικά): 18,00 
 
 
 
 
Α.Τ.  49 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ 77.100 Φωτοκαταλυτικές επιστρώσεις επί δοµικών στοιχείων µε ιδιότητες 
αποδόµησης ατµοσφαιρικών ρύπων και µικροβίων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
Φωτοκαταλυτική επίστρωση επί δοµικών στοιχείων µε ιδιότητες αποδόµησης 
ατµοσφαιρικών ρύπων και µικροβίων, µε υλικό συνοδευόµενο από πιστοποιητικό 
εξειδικευµένου εργαστηρίου, στο οποίο θα αναφέρονται οι ιδιότητές του, καθώς και 
στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε κτιριακά έργα. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προετοιµασία των επιφανειών, το αστάρωµα και 
η εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού χρώµατος (υλικά - µικροϋλικά επί τόπου και εργασία). 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
Ευρώ(Ολογράφως) : ∆έκα πέντε  ευρώ και εβδοµήντα λεπτά  
 (Αριθµητικά): 15,70 
 
 
 
 
 
Α.Τ.  50 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ 77.102 Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων, σκυροδέµατος ή 
γυψοσανίδων µε οικολογικό ακρυλικοό χρώµα βάσεως νερού 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
Βαφή εσωτερικών επιφανειών σκυροδέµατος, επιχρισµάτων ή γυψοσανίδων µε 
οικολογικό ακρυλικό χρώµα βάσεως, πιστοποιηµένο από διεθνώς αναγνωρισµένο 
φορέα απονοµής οικολογικού σήµατος (υλικά επί τόπου, προετοιµασία επιφανείας, 
 εξοπλισµός και εργασία). 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 
Ευρώ(Ολογράφως) : ∆έκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά  
 (Αριθµητικά): 13,50 
 
 
 
 
Α.Τ.  51 
Άρθρο 79.11 Επιστρώσεις µε ελαστοµερείς µεµβράνες 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 
Επίστρωση µε ελαστοµερή µεµβράνη, σύµφωνα µε  την ΕΤΕΠ 03-06- 01-01 "Στεγανοποίηση 
δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες". 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιµελής καθαρισµός της 
επιφάνειας εφαρµογής, η επάλειψη µε θερµή οξειδωµένη ασφαλτόκολλα, η 
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερµοκόλληση 
στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακµές, 
γωνίες και συναρµογές, και απολήξεις. 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας 
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Ευρώ(Ολογράφως) : ∆έκα τέσσερα  ευρώ και εξήντα λεπτά  
 (Αριθµητικά): 14,60 
 
 
 
 
 
Α.Τ.  52 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ 65.01.02 Κουφώµατα από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο 12 - 24 kg / 
m2 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 6501 
Ετοιµα κουφώµατα αλουµινίου τυποποιηµένων ανοιγµάτων, βιοµηχανικής κατασκευής, 
προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, µε διάταξη 
των επιµέρους στοιχείων τους ανάλογα µε την "σειρά" τους, µε δυνατότητα υποδοχής διπλού 
υαλοπίνακα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα Αλουµινίου", 
πλήρως τοποθετηµένα και στερεωµένα. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε έργα µε µεγάλο αριθµό απλών κουφωµάτων αλουµινίου, 
τυποποιηµένων διαστάσεων του εµπορίου, που µπορούν να επιλεχθούν από καταλόγους 
προµηθευτών ώς προϊόντα έτοιµα προς τοποθέτηση. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωµάτων σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 
Ευρώ(Ολογράφως) : ∆ιακόσια   ευρώ  
 (Αριθµητικά): 200,00 
 
 
 
 
 
Α.Τ.  53 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.14 Υαλοπίνακες αδιαφανείς (µατ) απλοί 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7614  
Υαλοπίνακες αδιαφανείς (µατ) απλοί, πάχους 3 mm, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, 
πλήρως τοποθετηµένοι µε στόκο και καρφάκια ή µεταλλικούς συνδέσµους ή πηχάκια 
(ξύλινα ή µεταλλικά) σε ξύλινο ή µεταλλικό σκελετό, σύµφωνα µε  την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 
 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
Ευρώ(Ολογράφως) : Τριάντα ένα    ευρώ  
 (Αριθµητικά): 31,00 
 
 
 
 
 
Α.Τ.  54 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ-53.20.01 Σποραδικές επιστρώσεις δαπέδων µε δρύινο από ξυλεία τύπου 
Σουηδίας µε τον σκελετό από καδρόνια 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 5321 
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Σποραδικές επιστρώσεις δαπέδων µε  δρύινο για αθλητική χρήση από ξυλεία τύπου Σουηδίας 
µε µερική αντικατάσταση του υπάρχοντος σκελετού από καδρόνια σύµφωνα µε  την ΕΤΕΠ 03-
07-01-01 "Ξύλινα καρφωτά δάπεδα". 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- Κοπή περιµετρικά ξύλινου κατεστραµµένου δαπέδου µε µηχανικά µέσα  
- έλεγχος και επισκευή της υπόβασης µε αντικατάσταση προβληµατικών στοιχείων (καδρόνια 
ελαστικοί σύνδεσµοι κλπ) 
- Τοποθέτηση λωρίδων δρύινων καθαρού πάχους τουλάχιστον 22 mm µήκους τουλάχιστον 
0,60 m και πλάτους 70mm , σε σκελετό από καδρόνια σύµφωνα µε την υπάρχουσα 
κατασκευή 
- η στερέωση του σκελετού στην υπάρχουσα υποδοµή µε UPAT ή ατσαλόβιδες και η εργασία 
πλήρους κατασκευής του δαπέδου και του σκελετού, 
-τρίψιµο , στοκάρισµα και ο πλήρης καθαρισµός της επιφανείας 
-Τοποθέτηση ειδικού βερνικιού τύπου ER-LAC σατινέ όπως το προηγούµενο. 
-Γραµµογράφιση επιφάνειας επισκευής 
Η αποξήλωση πληρώνεται µε άλλο άρθρο του παρόντος  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας. 
 
Ευρώ(Ολογράφως) : Εβδοµήντα πέντε   ευρώ  
 (Αριθµητικά): 75,00 
 
 
 
 
 
 
Α.Τ.  55 
Άρθρο  ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01 Υαλόθυρες αλουµινίου ανοιγόµενες, από ηλεκτροστατικά 
βαµµένο αλουµίνιο, µονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη 

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 6502  
Υαλόθυρες από αλουµίνιο, ανοιγόµενες µε µεντεσέδες, οποιωνδήποτε 
διαστάσεων,σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώµατα 
Αλουµινίου". Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαµµένο αλουµίνιο 
Υαλόθυρες ανοιγόµενες, µονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
Ευρώ(Ολογράφως) :   Εκατόν εξήντα πέντε ευρώ  
 (Αριθµητικά): 165,00 
 
 
 
 
 
Α.Τ.  56 
Άρθρο  ΝΑΟΙΚ 79.02 Επάλειψις διά στεγανωτικού υλικού µε βάση τας σιλικόνας 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902  
Επάλειψις επί οιασδήποτε επιφάνειας, εφαρµοζόµενου πλήρως του τρόπου κατασκευής των 
προδιαγραφών του εκάστοτε χρησιµοποιουµένου υλικού, ήτοι υλικά επι τόπου εργασία 
καθαρισµού και επαλείψεως σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του υλικού. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
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Ευρώ(Ολογράφως) :   Είκοσι ευρω και είκοσι τέσσερα λεπτά  
 (Αριθµητικά): 20,24 
 
 
 
 
 
Α.Τ.  57 
Άρθρο  ΝΑΟΙΚ Ν22.45.2 Αποξήλωση µε προσοχή ξύλινου παρκέ γυµναστηρίου 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  
Αποξήλωση µε προσοχή ξυλίνων κατασκευών δαπέδων γυµναστηρίου για την διατήρηση 
ακέραιων τεµαχίων. Περιλαµβάνεται και η µεταφορά των προιόντων αποξήλωσης σε νόµιµο 
χώρο για απόρριψη ή αποθήκευση έπειτα από επιλογή του ∆ήµου. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ακροτάτου περιγράµµατος. 
 
Ευρώ(Ολογράφως) : Οκτώ  ευρώ  
 (Αριθµητικά): 8,00 
 
 
 
 
 
 
Α.Τ.  58 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.50 Πετάσµατα ακρυλικά, επίπεδα, συµπαγή, από φύλλα plexiglas ®, 
διαφανή, πάχους 20mm, στερεωµένα σε µεταλλικό σκελετό γαλβανισµένο 

Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 6404  
Πλήρης κατασκευή πετασµάτων, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης εφαρµογής και την τεχνική 
περιγραφή. Περιλαµβάνει: 
α) Πετάσµατα ακρυλικά, συµπαγή, διαφανή, πάχους 20mm, πιστοποιηµένα µε τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση ως ηχοµονωτικά (PMMA). 
Τα πετάσµατα να είναι, άθραυστα, υψηλής αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία, και ηχο- 
µόνωσης, και να έχουν τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: 
1. Εξαιρετική διαύγεια και καθαρότητα χωρίς κιτρινισµό: Φωτεινότητα ≥ 90%, σύµφωνα µε το 
ASTM D1003 – DIN5036 
2. Μεγάλη αντοχή σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες όπως σκόνη, αέρια, ρύπανση, υψηλή 
ηλιακή ακτινοβολία UV. 
3. Άνευ πόρων µε µεγάλη αντοχή στα χηµικά που το καθιστά εύκολα καθαριζόµενο από graffiti. 
4. Μεγάλη αντοχή σε κρούση και κτυπήµατα (ISO179/2D & DIN 53453) ∆οκιµή µε την µέθοδο 
σφύρας Schmidt και ενέργεια χτυπήµατος 30Νm ≥ 10 Κjoul/m2 
5. Γραµµική επεκτασιµότητα ≤ 0,070 mm/m/C κατά DIN 52328 και ISO T 51251 
6. Ακαµψία (Young s Modulus) ≥ 3000Mpa (ISO 178 – DIN53452) 
7. Εφελκυστική αντοχή ≥ 70 Mpa (ISO 527 – DIN 53455) 
8. Αντοχή σε κάµψη ≥ 100 Mpa (ISO 118 – DIN 53452) 
9. Πυκνότητα ≥ 1,19 gr/cm2 (ISO 1183) 
10. Σταθµισµένος δείκτης ηχοµόνωσης για πάχη πάνω από 10mm ≥ 30 Db 
(ΕΛΟΤ ΕΝ 1793-2) 
11. Θερµοκρασία ανάφλεξης ≥ 4250 C κατά DIN 51794 
12. Συντελεστής βραδυφλεγίας Β2 κατά DIN 4102 
13. Σκληρότητα οδόντωσης ≥ 175 Mpa 
β) Μεταλλικός σκελετός στερέωσης των πετασµάτων που αποτελείται από τους ορθοστάτες 
σιδηροδοκούς (HEB 180χ180 γαλβανισµένους, (Π) εδράσεως γαλβανισ- µένο στην βάση κάθε 
ορθοστάτη, σιδηρογωνιές γαλβανισµένες 60Χ60Χ6 mm, τοποθετούµενες κατακόρυφα (2 σε 
κάθε σιδηροδοκό), σε όλο το ύψος, στερεωµένες µε βίδες γαλβανισµένες Μ/10 cm, µετά την 
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διάνοιξη των οπών και την τοποθέτηση ελαστικών παρεµβυσµάτων (καουτσούκ 60Χ5 mm) στις 
επαφές του πετάσµατος, µε τα µεταλλικά στοιχεία. Στην βάση του πετάσµατος θα τοποθετηθεί 
προφίλ από γαλβανισµένη λαµαρίνα, σχήµατος (Π) 22Χ22Χ0,6 mm και σύµφωνα µε τα σχέδια 
της µελέτης (ελάχιστο πάχος γαλβανίσµατος 80µm) 
∆ηλαδή περιλαµβάνονται το σύνολο των υλικών και µικροϋλοκών επί τόπου του 
έργου , και εργασίες πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, σύµφωνα µε την 
µελέτη, τις προδιαγραφές των υλικών, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Τα διαφανή στοιχεία του πετάσµατος από PMMA θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου, από το οποίο θα προκύπτει η συµµόρφωσή τους µε την ισχύουσα έκδοση του 
κανονισµού ZTV-LSW 06. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται µετα από επιµέτρηση να υποβάλει σχέδια και  τις σχετικές 
προδιαγραφές προς έγκριση από την επιβλέπουσα υπηρεσία.  
Τιµή ανά (m2) τετραγωνικό µέτρο πετάσµατος. 
 
Ευρώ(Ολογράφως) : Τριακόσια πενήντα   ευρώ  
 (Αριθµητικά): 350,00 
 
 
 
 
 
Α.Τ.  59 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ  72.65 Επιστεγάσεις. Επιστέγαση µε πετάσµατα τύπου sandwich από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα µε πλήρωση πολυουρεθάνης. 

Κωδ. αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 
 
Επιστέγαση µε πετάσµατα τύπου sandwich από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε πλήρωση 
πολυουρεθάνης 
Συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ). 
- Οι διαµόρφωση διόδων σωληνώσεων, µεταλλικών στοιχείων κλπ. 
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 
- Η στερέωση των κεραµιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, µε σύρµα από 
σκληρό χάλυβα, ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούµενες, γαλβανισµένα 
καρφιά κλπ. 
- Το κονίαµα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), 
στην περίπτωση εν ξηρώ κατασκευής επικεράµωσης 
- Η ενδεχόµενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω 
απολήξεις επιστέγασης µε βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραµίδια. 
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές µεµβράνες για την στεγάνωση αρµών απολήξεων 
καπνοδόχων κλπ, 
- Τα κονιαµάτα κάθε µορφής στην περίπτωση κολυµβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα 
πρόσµικτα αυτών. 
Επιστέγαση µε θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) τύπου ''σάντουιτς'', από γαλβανισµένη 
λαµαρίνα προβαµµένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική και 
εξωτερική πλευρά), και ενδιάµεσα µε θερµοµονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & 
HCFC Free), µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη απαιτήσεις ηχοµόνωσης και πυραντοχής, 
και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 ''Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα 
αυτοφερόµενα''. 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, εξαρτηµάτων και ειδικών τεµαχίων επί τοπου του 
έργου και η εργασία τοποθέτησης και στερέωσης στις υπάρχουσες τεγίδες µε 
αυτοκοχλιούµενους συνδέσµους υψηλής αντοχής. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) 
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Ευρώ(Ολογράφως) : Σαράντα πέντε  ευρώ  
 (Αριθµητικά): 45,00 
 
 
 
 
 
 
Α.Τ.  60 
Άρθρο  ΝΑΟΙΚ 73.31.01 Προµήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου κερκίδων µε επικάλυψη 
από πολυκαρµπονικό υλικό 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231  
Προµήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου κερκίδων µε επικάλυψη από πολυκαρµπονικό υλικό 
 Ο σκελετός θα αποτελείται από ελάσµατα θερµής εξέλασης (θερµογαλβανισµένος ή 
ηλεκτρογαλβανισµένος χάλυβας) ορθογωνικής διατοµής 50Χ30, τα οποία θα έχουν 
κουρµπαριστεί σε ύψος 100 εκ. και θα δένονται µεταξύ τους µε οριζόντια ελάσµατα θερµής 
εξέλασης. Θα είναι επενδεδυµένος  µε πολυκαρµπονικό υλικό για την προστασία από την 
υπεριώδη ακτινοβολία.  
 Όλα τα µεταλλικά µέρη θα είναι βαµµένα µε µονή στρώση µίνιο (αντισκωριακή 
προστασία) και διπλή στρώση τελικού χρώµατος 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) 
 
Ευρώ(Ολογράφως) : Εκατό ογδόντα  πέντε  ευρώ  
 (Αριθµητικά): 185,00 
 
 
 
Α.Τ.  61 
Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.6Ν Σύστηµα ποτίσµατος βοηθητικού γηπέδου  Ποδοσφαίρου 

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5  
Σύστηµα ποτίσµατος γηπέδου αποτελούµενο από  σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους µε ραφή 
ISO-MEDIUM βαρύ (πράσινη ετικέττα), λάστιχα ποτίσµατος  και τουρµπίνες καταιονισµού. Το 
κύριο δίκτυο - γαλβανισµένος σιδηροσωλήνας - θα ξεκινάει από υπάρχον φρεάτιο ύδρευσης το 
οποίο βρίσκεται εξω από τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. Κατά µήκος αυτής της διαδροµής 
το δίκτυο θα είναι υπόγειο σε βάθος εως 40 εκ. Κατά µήκος των δύο εισόδων του αγωνιστικού 
χώρου το δίκτυο θα βυθίζεται µε ειδικά τεµάχια και θα γίνεται υπόγειο σε βάθος εως 40 εκ. για 
την προστασία του από τυχούσα διέλευση βαρέων οχηµάτων. Το κύριο δίκτυο θα φέρει 
ανάλογα ταυ ανά 20 µ. επί των οποίων θα είναι δυνατόν να συνδέονται ταυτόχρονα ή εκ 
περιτροπής τα λάστιχα ποτίσµατος για τη διαβροχή του γηπέδου. Η διαβροχή του αγωνιστικού 
χώρου θα γίνεται τελικά µε µεταφερόµενες τουρµπίνες καταιονισµού που θα συνδέονται στο 
λάστιχο ποτίσµατος. Οι τουρµπίνες καταιονισµού θα είναι τουλάχιστον τέσσερεις όσα και τα 
λάστιχα ποτίσµατος. Οι τουρµπίνες καταιονισµού θα είναι περιστρεφόµενες µε ρυθµιζόµενη 
γωνία περιστροφής από 25 έως 360 µοίρες και ακτίνα καταιονισµού επίσης ρυθµιζόµενη 25 
µέτρα τουλάχιστον θα στερεώνονται δε πάνω σε κατάλληλους τρίποδες . Το δίκτυο θα πρέπει 
να είναι διαµορφωµένο έτσι ώστε να µπορεί να δέχεται προγραµατιστές µπαταρίας. Πριν την 
παράδοσή του από τον Ανάδοχο, το δίκτυο θα δοκιµάζεται υπό πίεση υπό την παρουσία της 
Επίβλεψης. 
Πλήρες κατασκευασµένο σύστηµα ποτίσµατος, δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά 
τεµάχια (ρακόρ, ταχυσυνδέσµους, κρουνούς, κλπ.), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ 
τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως συµπεριλαµβανοµένης της εργασίας και 
υλικών για το µήκος της υπόγειας όδευσης του δικτύου, αποκαταστάσεις και αποµάκρυνση 
αχρήστων υλικών. 
Τιµή ενός τεµαχίου κατ' αποκοπή  
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Ευρώ(Ολογράφως) : Τρεις χιλιάδες ευρώ   
 (Αριθµητικά): 3.000,00 
 
 
 
 
 
Α.Τ.  62 
Άρθρο  ΝΑΟΙΚ 64.13 Επισκευή υπάρχουσας περίφραξης  

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7251  
Επισκευή και συµπλήρωση περίφραξης  γηπέδου ποδοσφαίρου  
Περιλαµβάνεται η επιδιόρθωση ή αντικατάσταση οιωνδήποτε στοιχείων της περίφραξης 
(ορθοστατών, οριζοντίων τοιχείων, αντηρίδων), από σιδηροσωλήνα  αλλά και οποιασδήποτε 
άλλης διατοµής (γωνιακή, στραντζαριστή, κλπ) και επισκευή η µερική αντικατάσταση του 
πλέγµατος της περίφραξης ανάλογου του υπάρχοντος. Επίσης γίνεται συµπλήρωση οριζόντιων 
στοιχείων από σιδηροσωλήνα  στο πάνω µέρος της περίφραξης  καθώς και ολική 
αντικατάσταση του πλέγµατος της περίφραξης  µε νέο ιδιας διατοµής  δηλαδή καθ' όλο το ύψος 
της περίφραξης (περιλαµβάνονται και οι πόρτες). 
Περιλαµβάνονται µηχανήµατα, γερανός, ικριώµατα, υλικά, µικροϋλικά (σιδηροσωλήνες, γωνιές, 
στραντζαριστά, µεταλλικό πλέγµα, σιδερένιες λάµες, γαλβανισµένο σύρµα, κοχλίες σύνδεσης, 
υλικά ηλεκτροσυγκόλλησης, κλπ) και εργασία επισκευής ή πλήρους αντικατάστασης και 
στερέωσης και τάνυσης του πλέγµατος, ανά τετραγωνικό µέτρο περίφραξης, καθώς και η άρση 
και µεταφορά των παλαιών φθαρµένων στοιχείων και πλεγµάτων της υπάρχουσας περίφραξης 
και µεταφορά τους είτε προς απόρριψη είτε προς αποθήκευση σε κατάλληλους χώρους 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) 
 
Ευρώ(Ολογράφως) : ∆έκα ευρώ   
 (Αριθµητικά): 10,00 
 
 
 
 
 
Α.Τ.  63 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ 64.50 Πλαστικά καθίσµατα θεατών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6404 
Πλαστικό κάθισµα θεατών κατασκευασµένο από πολυµερές Πολυπροπυλένιο το οποίο θα 
πρέπει να πληρεί τις κάτωθι προδιαγραφές: 
• Να διαθέτει κάθισµα και ράχη χωρίς υποβραχιόνια µε µορφή ενιαίου κελύφους 
και να τοποθετείται πάνω στο πάτηµα των κερκίδων. 
• Να έχει πλάτος (W) από 400 χιλ. µέχρι και 450 χιλ. (400< W <450) Και να 
τοποθετείται µε κενό από το παρακείµενο από 10 µέχρι και 30 χιλ. 
• Να έχει βάθος (D) από 400 χιλ. µέχρι και 480 χιλ. (400 < D < 480) 
• Να έχει ράχη (Η) από 300 χιλ. µέχρι και 400 χιλ. (300 < Η < 400) (σύµφωνα 
µε την σχετική οδηγία απαίτηση της FIFA – UEFA Ioυν.95) 
• Να διαθέτει τελειώµατα όχι αιχµηρά αλλά καµπυλωµένα και οµαλά µε ακτίνα 
καµπυλότητας τουλάχιστον 5 χιλ. 
• Να διαθέτει τέτοιο σχεδιασµό ή κατάλληλη διάταξη (οπή) ώστε να εξασφαλίζεται η αποχέτευση 
των οµβρίων. 
• Να διαθέτει τέτοιο σχεδιασµό ώστε να αποφεύγεται η µεταξύ του καθίσµατος 
και του πατήµατος της κερκίδας, πάνω στο οποίο στερεώνεται, η συσσώρευση 
και ο εγκλωβισµός απορριµµάτων και ειδικό σχεδιασµό µε διπλό κέλυφος 
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στην πίσω πλευρά που εµποδίζει την συσσώρευση σκουπιδιών. 
• Να είναι ανατοµικό και άνετο ώστε µέσα στα πλαίσια της παραπάνω 
διαστασιολόγησης να παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργονοµίας και 
άνεσης καθίσµατος. 
• Να διαθέτει ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ τέτοια, ώστε να παραλαµβάνει κατακόρυφες 
καταπονήσεις τουλάχιστον 150 Κρ στο κάθισµα και οριζόντιες καταπονήσεις 
τουλάχιστον 100 Κρ στην ράχη και από τις δύο πλευρές, χωρίς να εµφανίζει κόπωση του υλικού 
ή παραµένουσες παραµορφώσεις αλλά και να διαθέτει 
αντοχή σε καταπονήσεις κρούσης, στροφής και σε συνδυασµούς αυτών. 
• Να διαθέτει ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΦΩΤΙΑ τέτοια, ώστε να κατατάσσεται τουλάχιστον στην 
κατηγορία ≪∆ύσκολα αναφλέξιµα≫ σύµφωνα µε το Γερµανικό πρότυπο 4102 Β1 
ή στην κατηγορία Classe 1 σύµφωνα µε το Ιταλικό πρότυπο ή σε αντίστοιχη 
κατηγορία σύµφωνα µε άλλα αντίστοιχα πρότυπα. 
• Να διατηρεί τις παραπάνω αντοχές αλλά και τον χρωµατισµό του υπό συνθήκες 
ΓΗΡΑΝΣΗΣ, αφού πρόκειται να τοποθετηθεί σε υπαίθριους χώρους (ανοικτά 
στάδια) και να λειτουργήσει υπό την επίδραση ποικίλων καιρικών, 
ατµοσφαιρικών συνθηκών ρύπανσης και ηλιασµού και συνδυασµούς αυτών 
που προκαλούν γήρανση. 
• Οι Οποιεσδήποτε αποχρώσεις στις οποίες παραδίδεται από τον κατασκευαστή 
του, µε βάση τα χρωµατολόγια που αυτός διαθέτει, να υλοποιούνται µε 
χρώµατα ανεξίτηλα ενσωµατωµένα στην µάζα του υλικού κατασκευής του όπως 
η τεχνολογία επιτάσσει για την πλειοψηφία των πλαστικών, δηλαδή το 
πολυπροπυλένιο, το πολυαµίδιο κ.λ.π. Κατά κοινή πρακτική πάντως η χρήση 
τουλάχιστον φίλτρου U.V. κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
χρωµατική σταθερότητα (color stability). 
• Να στηρίζεται πάνω στο πάτηµα των από οπλισµένο σκυρόδεµα µονίµων 
κερκίδων των ανοικτών σταδίων, µε τρόπο τέτοιο που να εξασφαλίζεται η 
απαιτούµενη αντοχή, τόσο σε στατικές όσο και σε δυναµικές καταπονήσεις, 
είτε απ’ ευθείας είτε µε βοηθητική µεταλλική κατασκευή προστατευµένη κατά 
της οξείδωσης µε γαλβάνισµα εν θερµώ ή αντίστοιχες σύγχρονες βιοµηχανικές 
µεθόδους αντισκωριακής προστασίας. 
• Οποιαδήποτε στερέωση στο οπλισµένο σκυρόδεµα των κερκίδων να 
υλοποιείται µε µεταλλικά εκτονούµενα βύσµατα ή αντίστοιχες σύγχρονες 
µεθόδους στερέωσης και εξαρτήµατα προστατευµένα κατά της οξείδωσης µε 
γαλβάνισµα εν θερµώ ή αντίστοιχες σύγχρονες βιοµηχανικές µεθόδους 
αντισκωριακής προστασίας. 
• Οποιοδήποτε σύστηµα στήριξης καθίσµατος προταθεί να συµπεριλαµβάνει 
δόκιµο και σύγχρονο σύστηµα στεγάνωσης των οπών που θα ανοιχτούν στις 
κερκίδες από την εισροή οµβρίων (στεγανωτικά παρεµβάσµατα νεοπερενίου, 
υπαλόν, σιλικόνης κ.λ.π.) Να παρέχει την δυνατότητα ταχείας και εύκολης αντικατάστασης σε 
περίπτωση φθοράς ή καταστροφής του, χωρίς ν’ απαιτείται αφαίρεση και 
επανατοποθέτηση παρακείµενων καθισµάτων. 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως τοποθετηµένο (τεµ.) 
 
Ευρώ(Ολογράφως) : ∆έκα επτά  ευρώ   
 (Αριθµητικά): 17,00 
 
 
Α.Τ.  64 
Άρθρο ΝΑΤΗΕ 8061.2 Ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσµάτων κλειστού γυµναστηρίου 
Αταλάντης  

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52 
Το ηλεκτρονικό σύστηµα χρονοµέτρησης και αποτελεσµάτων αγώνων του Κλειστού 
Γυµναστηρίου πρέπει να είναι πλήρες και να αποτελείται από: 
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1. 1 τεµάχιο ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσµάτων µε κεντρικό τµήµα 
και µε στατιστικά παικτών (αριθµός παίκτη / ατοµικές ποινές). 
Ενδεικτικές διαστάσεις ηλεκτρονικού πίνακα: 4.000x1.200x50 mm 
2. το κεντρικό χειριστήριο του ηλεκτρονικού πίνακα 
3. τα καλώδια δεδοµένων (data) 
4. 1 τεµάχιο εξωτερική κόρνα υψηλής ισχύος 
5. την πρίζα στη Γραµµατεία για σύνδεση του χειριστηρίου µε τον 
πίνακα 
6. Το ηλεκτρονικό σύστηµα χρονοµέτρησης και αποτελεσµάτων αγώνων πρέπει να µπορεί να 
επεκταθεί µε την προσθήκη ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσµάτων, έγχρωµων οθονών LED, 
ηλεκτρονικών χρονοµέτρων επίθεσης 24΄΄- 14΄΄, ηλεκτρονικών χρονοµέτρων αποδυτηρίων 
καθώς και να είναι συµβατό µε το σύστηµα σφυρίχτρας διαιτητών (precision-time). Το 
ηλεκτρονικό σύστηµα πρέπει να µπορεί να συνδεθεί άµεσα χωρίς επιπλέον προµήθεια µε τα 
συστήµατα για τηλεοπτικές µεταδόσεις 
(Novasports και OTE TV) και στατιστικών/γραφικών της Galanis Sports Data, Sportscomm και 
Digicom. 
7. Το ηλεκτρονικό σύστηµα χρονοµέτρησης και αποτελεσµάτων αγώνων πρέπει να έχει έξοδο 
(RS422) για αποστολή των στοιχείων του αγώνα (χρόνος, σκορ, κλπ.) σε ιστοσελίδες για live 
αποτελέσµατα σε περίπτωση που υπάρχει η κατάλληλη εφαρµογή και υποδοµή 
8. Οι ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσµάτων πρέπει να είναι multisport κατάλληλος για 
αποτελέσµατα αγώνων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, πετοσφαίρισης, ποδοσφαίρου 
σάλας. Πρέπει να 
είναι κατασκευασµένος µε τη σύγχρονη τεχνολογία των φωτοδιόδων (LED) για µεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής των φωτεινών στοιχείων (περισσότερες από 100.000 ώρες λειτουργίας). 
9. Πρέπει να µπορεί να συνδεθεί µε τα υπάρχοντα χρονόµετρα επίθεσης 24’-14’.  
Εγγυήσεις, πιστοποιητικά, εγκατάσταση και τεχνική 
Υποστήριξη: 
1. Ο ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσµάτων πρέπει να φέρει εγγύηση τουλάχιστον τριών (3) 
ετών (για πλήρη σειρά εργασιών και όλων των εξαρτηµάτων, τροφοδοτικών, κλπ.) και επάρκεια 
ανταλλακτικών τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών. Ο ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσµάτων 
πρέπει να είναι πιστοποιηµένος µε ISO9001:2008, CE και RoHS. Ο προµηθευτής πρέπει να 
αναλάβει τη µεταφορά, την πλήρη τοποθέτηση, τη σύνδεση του πίνακα καθώς και την 
εκπαίδευση των χειριστών . Επίσης πρέπει 
να παρέχει πλήρη και άµεση τεχνική υποστήριξη σε περίπτωση βλάβης. 
Ενδείξεις ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσµάτων: 
Σύµφωνα µε τους κανονισµούς της FIBA [FIBA Official Basketball Rules 2012 / Basketball 
Equipment / Κεφάλαιο 8, σελίδες 12 - 16] οι ενδείξεις για τον ηλεκτρονικό πίνακα πρέπει να είναι 
οι εξής: 
1. χρόνος αγώνα µε 4 ψηφία (99:59 έως 0:0) ύψους τουλάχιστον 260 mm και πλάτους 
τουλάχιστον 140 mm τα οποία θα σχηµατίζονται από εικονοστοιχεία (pixels). Επίσης πρέπει να 
υπάρχει κόκκινο φωτεινό σηµείο (ανάµεσα στα 4 ψηφία του χρόνου) το οποίο θα ανάβει όταν ο 
χρόνος δεν µετρά. Στο τελευταίο λεπτό πρέπει να εµφανίζεται δέκατο δευτερολέπτου ως εξής: 
59.9, 59.8, 59.7, …, 09.9, 09.8, … , 0.9, 0.8, … , 0.0. 
2. κατά τη λήξη του χρόνου αγώνα πρέπει να ηχεί αυτόµατα η κόρνα µεγάλης ισχύος (112 dB). 
Επιπλέον πρέπει να µπορεί ο κριτής να ηχήσει χειροκίνητα την κόρνα όταν το επιθυµεί. 
3. σκορ για κάθε οµάδα (HOME - GUEST) από 0 έως 199. Για κάθε οµάδα πρέπει να υπάρχουν 
3 ψηφία τα οποία θα σχηµατίζονται από εικονοστοιχεία (pixels) ύψους τουλάχιστον 260 mm και 
πλάτους τουλάχιστον 140 mm. 
4. τριών time-outs για κάθε οµάδα µε κίτρινα φωτεινά σηµεία. 
Επίσης κατά τη µέτρηση του χρόνου time-out πρέπει να ηχεί η κόρνα 10 δευτερόλεπτα πριν τη 
λήξη του χρόνου time-out καθώς και στη λήξη του χρόνου time-out. Ακόµη πρέπει να µπορεί ο 
χειριστής να επιλέξει τη διάρκεια του χρόνου time-out. 
5. περίοδος µε ένα αριθµητικό ψηφίο (από 1 έως 4 και παράταση) ύψους τουλάχιστον 210 mm 
και πλάτους τουλάχιστον 130 mm. 
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6. οµαδικές ποινές µε ένα αριθµητικό ψηφίο για κάθε οµάδα (από 1 έως 5) ύψους τουλάχιστον 
210 mm και πλάτους τουλάχιστον 130 mm. Οι οµαδικές ποινές θα ενηµερώνονται αυτόµατα 
από τις ατοµικές. σκορ για το σετ που διεξάγεται και εναλλασσόµενη ένδειξη σκορ 
προηγούµενων σετ πετοσφαίρισης. 
8. ένδειξη της οµάδας που έχει την κατοχή της µπάλας. 
9. υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει µέτρηση του χρόνου διαλείµµατος µεταξύ των περιόδων 
καθώς και του ηµιχρόνου στο κεντρικό ρολόι του πίνακα. Η µέτρηση πρέπει να ξεκινά αυτόµατα 
µετά τη λήξη του χρόνου περιόδου ενώ µετά τη λήξη της µέτρησης διαλείµµατος να 
επαναφέρεται ο χρόνος περιόδου στο κεντρικό ρολόι του πίνακα. Επίσης πρέπει να υπάρχει 
µέτρηση χρόνου προετοιµασίας πριν το παιχνίδι (pre-game). Πρέπει υποχρεωτικά ο χρήστης να 
µπορεί να προεπιλέξει πριν την έναρξη του αγώνα το χρόνο περιόδου, το χρόνο προετοιµασίας 
(pre-game) και το χρόνο διαλείµµατος (π.χ.: 10 λεπτά για το 
χρόνο περιόδου, 2 λεπτά για το χρόνο µεταξύ 1ης και 2ης περιόδου και µεταξύ 3ης και 4ης 
περιόδου, 15 λεπτά για το χρόνο ηµιχρόνου). Απαραίτητα πρέπει κατά τη διάρκεια µέτρησης 
των χρόνων που αναφέρθηκαν παραπάνω ο χειριστής να µπορεί να διακόψει τη µέτρηση αλλά 
και να διατηρεί το χειρισµό για επεξεργασία δεδοµένων του πίνακα και όχι να είναι 
«κλειδωµένο» το χειριστήριο. 
10. αριθµός φανέλας για κάθε παίκτη (12 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 24) ξεχωριστά µε 2 
αριθµητικά ψηφία (από 0 έως 99) ύψους τουλάχιστον 130 mm και κίτρινου χρώµατος. 
11. ατοµικές ποινές για κάθε παίκτη (12 παίκτες για κάθε οµάδα – σύνολο 24) ξεχωριστά µε 1 
αριθµητικό ψηφίο (από 0 έως 9) ύψους τουλάχιστον 130 mm και κόκκινου χρώµατος. Κάθε νέα 
ποινή να αναβοσβήνει για 5΄΄ µε συχνότητα 1Hz ώστε να φαίνεται η νέα καταχώρηση. 
12. µέτρηση του χρόνου time-out σε διαφορετικό χρονόµετρο από αυτό του χρόνου αγώνα. Το 
ύψος των ψηφίων του χρονοµέτρου time-out πρέπει να είναι τουλάχιστον 210 mm και πλάτους 
ένδειξη παίκτη  
που διέπραξε το τελευταίο foul (αριθµός παίκτη – αριθµός των ατοµικών του ποινών) για 
χρονική διάρκεια 5 δευτερολέπτων. Το ύψος των ψηφίων της ένδειξης πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 210 mm και πλάτους τουλάχιστον 130 mm  
Για το βέλτιστο οπτικό αποτέλεσµα πρέπει να τηρούνται ικανές αποστάσεις τόσο µεταξύ των 
ψηφίων της ίδιας ένδειξης όσο και µεταξύ των διαφορετικών ενδείξεων. Συγκεκριµένα πρέπει: 
1. µεταξύ των ψηφίων της ίδιας ένδειξης να τηρείται απόσταση των ψηφίων τουλάχιστον ενός 
pixel κατά πλάτος. 
2. µεταξύ των διαφορετικών ενδείξεων να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον ενός ψηφίου κατά 
πλάτος και µισού ψηφίου κατά ύψος 
3. Η επιφάνεια του ηλεκτρονικού πίνακα πρέπει να είναι άθραυστη και ανθεκτική στα χτυπήµατα 
της µπάλας (καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και χειροσφαίρισης). !εν επιτρέπεται η χρήση 
προστατευτικού µεταλλικού πλέγµατος το οποίο εµποδίζει την εµφάνιση των ενδείξεων και 
αλλοιώνει το οπτικό αποτέλεσµα. 
4. Η οδήγηση των εικονοστοιχείων (pixels) πρέπει να είναι απαραίτητα στατική (όχι σάρωση) 
ώστε όταν ένα σηµείο pixel παρουσιάσει βλάβη, αυτή να περιορίζεται µόνο στο συγκεκριµένο 
pixel και όχι σε ολόκληρο αριθµητικό στοιχείο ή ολόκληρο τµήµα πίνακα. Αυτή η λειτουργία είναι 
απαραίτητη ώστε να είναι πάντα ευδιάκριτες οι ενδείξεις και η διεξαγωγή των αγώνων να γίνεται 
οµαλά ακόµη και σε περίπτωση τοπικής βλάβης στον πίνακα. 
5. Ο ηλεκτρονικός πίνακας πρέπει να είναι εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικός, ενώ οι ηλεκτρονικές 
πλακέτες τυπωµένων κυκλωµάτων να είναι άριστης µηχανικής στήριξης, ώστε να 
αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης. 
6. Η λειτουργία του πίνακα πρέπει να βασίζεται στην τεχνολογία των µικροϋπολογιστών για 
δυνατότητα αλλαγής του λογισµικού σε περίπτωση αλλαγής των κανονισµών από τις 
Οµοσπονδίες. 
7. Ο σκελετός να είναι βαµµένος µε µοριακή βαφή σε χρώµα µαύρο µατ 
8. Ο ηλεκτρονικός πίνακας πρέπει να έχει διάγνωση LED Test για τον έλεγχο της οµαλής 
λειτουργίας των ενδείξεων. 
9. Πρέπει να γίνεται αποθήκευση των στοιχείων του αγώνα έτσι ώστε σε περίπτωση διακοπής 
ρεύµατος να γίνεται άµεση επαναφορά µε την λειτουργία της επανάκλησης (Re-Call). 
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10. Πρέπει να υπάρχει επαναφορά των αποτελεσµάτων του τελευταίου αγώνα (Last Game Re-
Call). 
11. Η τροφοδοσία του ηλεκτρονικού πίνακα πρέπει να είναι 230V – 
50Hz 
12. Ο ηλεκτρονικός πίνακας δεν πρέπει να έχει αιχµηρές γωνίες και 
ακµές 
13. Η τοποθέτησή του πρέπει να είναι σταθερή και ασφαλής είτε γίνει στον τοίχο είτε κρεµαστεί 
από την οροφή και να τοποθετείται στο κατάλληλο ύψος και σηµείο ώστε να είναι ορατός από 
όλους τους συµµετέχοντες στον αγώνα (παίκτες, προπονητές, γραµµατεία, φίλαθλοι). 
14. Ο ηλεκτρονικός πίνακας πρέπει να διαθέτει µονάδα χειρισµού απόλυτα ηλεκτρονική, 
εύχρηστη και µε ρύθµιση για τα διάφορα αγωνίσµατα. Επίσης απαραίτητα να διαθέτει στοιχεία 
LCD ή LED µε όλες τις ενδείξεις των πινάκων για εξυπηρέτηση του χειριστή. 
15. Από την µονάδα χειρισµού να µπορεί να γίνει ρύθµιση της φωτεινότητας των ενδείξεων του 
πίνακα και των χρονοµέτρων ανάλογα µε τις συνθήκες φωτισµού στον αγωνιστικό χώρο 
(δυνατός/χαµηλός φωτισµός) µε τουλάχιστον 8 επίπεδα φωτεινότητας. 
∆ηλαδή προµήθεια µεταφορά εγκατάσταση και πλήρη ηλεκτρολογική 
εργασία δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως τοποθετηµένο 
 
Ευρώ(Ολογράφως) :Εννέα χιλιάδες ευρω  
 (Αριθµητικά): 9.000,00 
 
 
 
 
Α.Τ.  65 
Άρθρο ΝΑΙΟΚ 78.96.16 Προστατευτικά ακµών και γωνιών τοίχων µε  ελαστικές λωρίδες 
προστασίας από τραυµατισµούς  από αφρώδες πλαστικό Νο 20 πάχος 5cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6404 
 
Προµήθεια και τοποθέτηση ελαστικής επένδυσης ακµών και γωνιών τοίχων µε  ελαστικές 
λωρίδες κατάλληλων διαστάσεων. Θα είναι κατασκευασµένη από από αφρώδες πλαστικό Νο 20 
πάχος 5cm  και πενδεδυµένο µε συνθετικό δέρµα αρίστης ποιότητας.  Θα πρέπει να είναι 
υψηλής αντοχής αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών, της ηλιακής 
ακτινοβολίας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές EN1176. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (µ.µ.) 
 
Ευρώ (Ολογράφως) : Εβδοµήντα πέντε ευρώ 
 (Αριθµητικά): 75,00 
 
 
 
 
Α.Τ.  66 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ 23.03.02 Σύστηµα πρόσβασης  ΑΜΕΑ  θεατών και αθλητών εντός κλειστού 
Γυµναστήριου Αταλάντης  

Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 2303 
  Προµήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε καλή λειτουργία συστήµατος πρόσβασης  ΑΜΕΑ  
θεατών και αθλητών  ανοικτού τύπου που θα πρέπει να έχει κατ' ελάχιστο τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά:  
-Το συστηµα  θα είναι προδιαγεγραµµένο για εσωτερική χρήση και θα φέρει σηµανση CE και 
δήλωση συµµόρφωσης µε τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας και προσβασιµότητας. 
 -Ωφέλιµο φορτίο 250 kg  
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- 2 στάσεις (άνω και κάτω στάθµη) 
- Υψοµετρική διαφορά περίπου 2,00 m  
-Μήκος διαδροµής 4,90 m 
-Ταχύτητα κίνησης 0,10 m/sec 
-∆ιαστάσεις δαπέδου καµπίνας (0.90 Χ 1.2) m 
 -Αναδιπλούµενο δάπεδο αναβατορίου -κινητή µπάρα ασφαλείας, η οποία θα προστατεύει τον 
χρήστη κατά την διάρκεια της κίνησης του αναβατορίου, επίσης πτερύγια προσαρµοσµένα στην 
πλατφόρµα, που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτή και θα εµποδίζουν κατά την κίνηση 
του αναβατορίου το αµαξίδιο να κινηθεί. Όταν οι µπάρες είναι σηκωµένες και τα πτερύγια 
κατεβασµένα το αναβατόριο δεν µπορεί να κινηθεί.  
-Χειριστήρια στις (2) στάσεις µε µπουτόν κλήσεως συνεχούς πιέσεως. 
 -Χειριστήριο εντός του θαλάµου µε µπουτόν συνεχούς πιέσεως, κλειδί ασφάλειας. 
 Επίσης θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά τα παρακάτω συστήµατα ασφαλείας : 
 Πυθµένας ασφαλείας: Αν το κάτω µέρος της πλατφόρµας προσκρούει σε εµπόδιο κατά την 
κάθοδο να σταµατά κάθε κίνηση και να επιτρέπεται µόνο η άνοδος, ώστε να αποµακρυνθεί το 
εµπόδιο.  
∆ιόρθωση στάθµης: Να υπάρχει σύστηµα αυτόµατης διόρθωσης σε περίπτωση απώλειας 
στάθµης. Η διόρθωση στάθµης θα εξασφαλίζει ότι το αναβατόριο θα βρίσκεται ακριβώς στη 
στάθµη του την επόµενη φορά που θα ξαναχρησιµοποιηθεί.  
Βαλβίδα θραύσης: Σε περίπτωση µεγάλης διαρροής λαδιού, θα πρέπει να υπάρχει βαλβίδα 
θραύσης ώστε να κλείνει, εγκλωβίζοντας το λάδι στο έµβολο και να αποτρέπει την απότοµη 
κάθοδο.  
Βαλβίδα χαµηλής πίεσης: Η βαλβίδα αυτή θα πρέπει να υπάρχει ώστε να σταµατά την κάθοδο 
αν η πίεση στο έµβολο κατέβει πολύ χαµηλά.  
Αρπάγες: Σε περίπτωση υδραυλικής αστοχίας και µη λειτουργίας των υδραυλικών 
ασφαλιστικών, δηλαδή της βαλβίδας θραύσης ή/και της βαλβίδας χαµηλής πίεσης θα πρέπει να 
υπάρχει µηχανικό σύστηµα αρπαγών συγκράτησης ώστε να µην υπάρχει καµία απολύτως 
περίπτωση κατάρρευσης. 
 Το σύστηµα  θα δοκιµασθεί και θα παραδοθεί έτοιµο για λειτουργία και θα πρέπει να φέρει όλα 
τα απαραίτητα πιστοποιητικά του (πιστοποίηση διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας κλπ). Η 
δαπάνη για την πιστοποίηση του συστήµατος  και η  έκδοση των σχετικών πιστοιητικών 
συµπεριλαµβάνεται στην τιµή του παρόντος άρθρου. 
 Στην τιµή περιλαµβάνονται: α) Όλα τα απαιτούµενα υλικά επί τόπου του έργου β) όλες οι 
απαιτούµενες εργασίες και µικροϋλικά για  την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
αναβατορίου δ) Η οποιαδήποτε επέµβαση απαιτηθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο του κτιρίου και η 
ηλεκτρική σύνδεση πληρώνεται µε άλλο άρθρο  ε) Κάθε εργασία, υλικό και µικροϋλικό που δεν 
περιγράφεται αναλυτικά παραπάνω αλλά απαιτείται για την παράδοση του συστήµατος  σε 
πλήρη λειτουργία 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  
  
Ευρώ (Ολογράφως) : Τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
 (Αριθµητικά): 3.500,00 
 
 
 
 
Α.Τ.  67 
Άρθρο ΑΤΗΕ  Ν. 8046.2 Πλήρης ανακατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κλειστού 
Γυµναστήριου Αταλάντης και φωτισµού νέα τεχνολογίας (led)  

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5 
Ανακατασκευή υφιστάµενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης κλειστού Γυµναστήριου Αταλάντης 
ώστε να αντικατασταθούν όλα τα φωτιστικά µε νέας τεχνολογίας εξοικονόµησής ενέργειας (led) 
η οποία περιλαµβάνει: 
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- Τροποποιήσεις οργάνων όλων των πινάκων διανοµής φωτισµού  
- Καλώδια πάσης φύσεως από Πίνακες διανοµής προς φορτία φωτισµού 
- Αποξήλωση όλων των υφιστάµενων φωτιστικών σωµάτων και παράδοση σε 

αποθήκες του ∆ήµου 
- Εγκατάσταση νέων φωτιστικών  νέας τεχνολογίας εξοικονόµησής ενέργειας (led) 
- ∆οκιµαστικές λειτουργίες των νεων ΦΣ  
- Συµπεριλαµβάνονται τα manuals ή οδηγίες χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης των 

νεων ΦΣ. Τα πιστοποιητικά προδιαγραφών και ποιότητα των υλικών θα υποβληθούν 
στην Υπηρεσία πριν από την κατασκευή και θα εγκριθούν αρµοδίως. Η εγκατάσταση 
του παρόντος άρθρου θα παραδοθεί πλήρης, τοποθετηµένη, εγκατεστηµένη και 
δοκιµασµένη πλήρως. Περιλαµβάνεται η βεβαίωση -πιστοποιητικό δοκιµών ορθής 
λειτουργίας, ασφάλειας και στεγανότητας των εγκαταστάσεων. 

 
Τιµή κατά αποκοπή (τεµ.)  

 

Ευρώ (Ολογράφως) : ∆έκα επτά  χιλιάδες ευρώ 
 (Αριθµητικά): 17.000,00 
 
 
 
 
Α.Τ.  68  
Άρθρο Ν. ΑΤΗΕ 8032.3 Πλήρης επισκευή Λεβητοστασίου και Συστήµατος Ψύξης κλειστού 
Γυµναστήριου Αταλάντης 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 6 
Πλήρης επισκευή Λεβητοστάσιου και συστήµατος Ψύξης κλειστού Γυµναστήριου Αταλάντης 
στην οποία περιλαµβάνεται:  
- Η επισκευή της  υδραυλικής και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης όλων των 

ηλεκτροµηχανικών εγκαταστάσεων , η οποία περιλαµβάνει τον έλεγχο και αντικατάσταση 
των ρελέ και των επιτηρητών τάσεως, τον καθαρισµό των ηλεκτρικών πινάκων, την 
εκκίνηση και τον έλεγχο λειτουργίας των αντλητικών συγκροτηµάτων ανεξαρτήτως 
ισχύος, την αντικατάσταση καλωδίων και ασφαλειών λόγω φθοράς και πιθανή 
αποσύνδεση, εξαγωγή και επανασύνδεση κινητήρα  

- Επισκευή υφιστάµενων εξαρτήµατων  του υδραυλικού δικτύου (πχ. δικλείδες τύπου 
πεταλούδας, βαλβίδες αντεπιστροφής, δικλείδα συρταρωτή µε ωτίδες, κλπ), µε 
αποκατάσταση φθορών του εξαρτήµατος (π.χ. φλάντζες, παρεµβύσµατα, orings - 
δακτύλιοι στεγανότητας, κλπ) 

- Οπτικός έλεγχος για σφάλµατα στους πίνακες, δοκιµή λειτουργίας φωτεινών ενδείξεων 
αυτοµατισµού και πινάκων οπτικών ενδείξεων  

- Έλεγχος θέσεων διακοπτών αυτοµατισµού κλπ στους πίνακες για αυτόµατη λειτουργία 
των συστηµάτων   

- Έλεγχος των ρυθµίσεων των θερµικών σύµφωνα µε τα ονοµαστικά µεγέθη  
-  Έλεγχος των ρυθµίσεων των επιτηρητών ασυµµετρίας κλπ σύµφωνα µε επιθυµητά 

µεγέθη  
-  Έλεγχος των ρυθµίσεων των χρονικών µηχανισµών σύµφωνα µε επιθυµητά µεγέθη 
-  Έλεγχος ρυθµίσεων οµαλών εκκινητών (soft starters) όπου υπάρχουν  
- Μέτρηση των τάσεων του δικτύου • Έλεγχος θέσεων φλοτέρ και της ένδειξης των 

οργάνων στάθµης 
-  ∆οκιµή λειτουργίας των αντλιών και λέβητα  
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-  Μέτρηση της αντίστασης γείωσης 

 Για την εκτέλεση των εργασιών της συντήρησης - επισκευής όλου του συστήµατος του 
Λεβητοστάσιου και Συστήµατος Ψύξης σύµφωνα µε τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές , 
ήτοι εργασία υλικά και µικροϋλικά και η εργασία των δοκιµών καθώς και η παράδοση τους 
σε πλήρη και κανονική χειροκίνητη και αυτόµατη λειτουργία.  

    Τιµή κατά αποκοπή (τεµ.)  
 

Ευρώ (Ολογράφως) : Τρεις  χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 
 (Αριθµητικά): 3.800,00 
 
 
 
Α.Τ.  69 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ  29.3.4  Ενοικίαση κάδου περισυλλογής υλικών αποξηλώσεων  

Αναθεωρείται µε το άρθρο OIK 1101 
 
Ενοικίαση κάδου περισυλλογής υλικών αποξηλώσεων για συλλογή και προσωρινή αποθήκευση 
των απορριµµάτων σε κατάλληλα απορριµµατοδοχεία 3-5 m3 , ανάλογα µε το είδος, τα 
χαρακτηριστικά και την ποσότητα τους, τα οποία τοποθετούνται πλησίον των σηµείων 
παραγωγής τους. 
Αποκοµιδή των απορριµµάτων, µε την εφαρµογή συστήµατος, κατόπιν σχεδιασµού, για την 
έγκαιρη και άµεση αποκοµιδή ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση των απορριµµάτων 
Μεταφορά των απορριµµάτων και αποµάκρυνσή τους από τα σηµεία παραγωγής τους, µε τον 
πλέον συµβατό και ασφαλή τρόπο, µε ειδικά οχήµατα, ανάλογα µε το είδος τους και τον 
εξοπλισµό συλλογής τους. 
∆ιάθεση των απορριµµάτων, µε τρόπο απολύτως συµβατό µε τη νοµοθεσία και τους 
κανονισµούς, σε καθορισµένο χώρο διάθεσης.  
 
Τιµή ανά κάδο ( τεµ.)  

 
Ευρώ (Ολογράφως) :Εκατό πενήντα  ευρώ 
 (Αριθµητικά): 150,00 
 
 
 
Α.Τ.  70 
Αρθρο ΝΑΟΙΚ 61.29 Μεταλλικός σκελετός- δικτύωµα επιστέγασης εισόδου Κλειστού 
Γυµναστήριου 

Κωδ. Αναθεώρησης  ΟΙΚ 6118 
Κατασκευή µεταλλικού σκελετού ή µεταλλικού δικτυώµατος επιστέγασης , οποιουδήποτε 
ανοίγµατος, σύµφωνα µε προµετρητικά  σχέδια που θα δοθούν από την Υπηρεσία , σε είσοδο 
κτιρίου, από απλές ή σύνθετες διατοµές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, µε οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης , στήριξης, 
πάκτωσης κ.λπ., µε ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως ολοκληρωµένη 
εργασία, συναρµολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και µικροϋλικά όπως κοχλίες , 
πλάκες εδράσεως, κοµβοελάσµατα κορυφής κ.λπ. 
Στην τιµή δεν περιλαµβάνεται η βαφές του µεταλλικού σκελετού και κάθε πάκτωση επι εδάφους 
τα οποία πληρώνονται µε άλλα άρθρα του παρόντος  
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηµένου µορφοσίδηρου  
 
Ευρώ (Ολογράφως) : Τρια  ευρώ και είκοσι λεπτά  



ΕΡΓΟ: ‘’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’’ 
 
 
 (Αριθµητικά): 3,20 
 
 
Α.Τ.  71 
Άρθρο Ν.ΑΤΗΕ 8046.2 Εγκατάσταση ειδών υγιεινής ύδρευσης και αποχέτευσης 
αποδυτηρίων κλειστού Ατάλαντης  

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5  
 Εγκατάσταση ειδών υγιεινής ύδρευσης και αποχέτευσης  αποδυτηρίων που προλαµβάνει: 
1.  Καθαίρεση των παλαιών ειδών υγειινής. Στη συνέχεια αλλαγή όπου απαιτείται µε πλαστικούς 
σωλήνες αναλόγων διαστάσεων και όλων των απαραίτητων τεµαχίων (µούφες ενισχυµένες 
κορδονάτες, γωνίες, καµπύλες, ταυ, συστολές, ρακόρ κλπ), όπως επίσης και των υλικών 
συνδέσεως, στηρίξεως κλπ και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως, δοκιµών κλπ 
παραδοτέος σε λειτουργία. Σε κάθε υδραυλική συσκευή πρίν από τη σύνδεση θα υπάρχει 
δικλείδα ασφαλείας (βάνα). Περιλαµβάνονται 8 εντοιχιζόµενες αναµεικτικές µπαταρίες µε 
εντοιχιζόµενη βέργα ντουζιέρας που περιλαµβάνουν έναν αναµίκτη χρωµέ εντοιχιζόµενο (τύπου 
QUARANTA ή ισοδυνάµου), σωλήνα εντοιχιζόµενο από τον αναµίκτη µέχρι την κεφαλή του 
ντουζ, την κεφαλή του ντουζ (τύπου TEMΠΕΣΤΑ ή ισοδυνάµου) µε όλα τα απαιτούµενα υλικά 
και µικροϋλικά για πλήρη λειτουργία. Επιπλέον την τοποθέτηση νιπτήρα πορσελάνης 35x30 εκ, 
αναµικτήρας µεικτικός (τύπου ΚΑΝΤΙ ή ισοδυνάµου) επί νιπτήρα θερµού-ψυχρού ύδατος, 
ορειχάλκινος, επιχρωµιωµένος δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως, καθρέπτη τοίχου πάχους 4 mm 
µπιζουτέ διαστάσεων 40 x 60 cm, λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, "Ευρωπαϊκού" 
(καθηµένου) τύπου,χαµηλής πιέσεως, µε το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήµατά του, δηλαδή 
λεκάνη και υλικά στερεώσεως και συγκολλήσεως επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στοµίων,3 χαρτοθήκες,3 σαπωνοθήκες,3 κρεµάστρες 
µπάνιου πλαστικές 8 θέσεων, καθώς και ότι άλλο απαιτηθεί για την πλήρη υδραυλική 
εγκατάσταση και λειτουργία. 
2. Η συντήρηση της αποχεύτευσης περιλαµβάνει την τοποθετηση πλαστικού σιφωνίου δαπέδου 
µε εσχάρα και κόφτρα πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο µε τα µικροϋλικά και τη διάνοιξη 
οπών, πλήρη έλεγχο του συστήµατος αποχέτευσης (καθάρισµα σιφωνιών, καθάρισµα σωλήνων 
από σιφώνια µέχρι σύνδεση µε ∆ΕΥΑ, αντικατάσταση σιφωνιών όπου απαιτείται, φρεάτιο 30x30 
εκτός του κτιρίου όπου θα συλλέχονται όλες οι αποχετεύσεις και θα οδηγούν στο δίκτυο της 
∆ΕΥΑ, και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την κανονική λειτουργία του αποχετευτικού 
συστήµατος. 
 
Τιµή για πλήρη εγκατάσταση κατά αποκοπή (τεµ.)  
 
 
Ευρώ (Ολογράφως) : Χίλια οκτακόσια  ευρώ  
 (Αριθµητικά): 1.800,00 
 
 
Α.Τ.  72 
Άρθρο  ΝΑΟΙΚ 7121 Σποραδική επισκευή  επιχρισµάτων 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 
 Σποραδική επισκευή  επιχρισµάτων πάσης φύσεως (ασβεστοκονιαµάτων, 
ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, µαρµαροκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοµαρµαροκονιαµάτων, 
τσιµεντοκονιαµάτων και θηραϊκοκονιαµάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθµη 
από το έδαφος εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των αρµών και η συσσώρευση των 
προϊόντων προς φόρτωση και η επαναφορά µε το υφιστάµενο επίχρισµα  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 
Ευρώ (Ολογράφως) : ∆έκα τέσσερα ευρώ 
(Αριθµητικά): 14,00 
 



ΕΡΓΟ: ‘’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’’ 
 
 
 
 
 
Α.Τ. 73 
Άρθρο Β-29.3  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20  
 Β-29.3.1  Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα C16/20 

Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532 
 

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων, 
κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης ρεµάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία 
"λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. µε σκυρόδεµα C16/20 άοπλο 
ή ελαφρώς οπλισµένο. 

 

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού 
και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του 
έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

 

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  

01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  

01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  

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

 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί 
τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την 
παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά 
πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 
έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η 
προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, 
τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των 
αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το 
µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των 
προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την 
εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα 
τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 



ΕΡΓΟ: ‘’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’’ 
 
 

 Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών 
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη 
συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της 
άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την 
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 

 
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων 

µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, 
στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, 
φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση 
σκυροδέτησης.  

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων 
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

 
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, 
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις  
 

Ευρώ (Ολογράφως) : Ογδόντα έξι  ευρώ 
(Αριθµητικά): 86,00 
 
 
 
 
Α.Τ. 74 
Άρθρο 32.01 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3215  
 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε 
κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 
Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού 
και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του 
έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

 

01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος",  

01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος",  

01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος",  

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



ΕΡΓΟ: ‘’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’’ 
 
 

 

Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί 
τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την 
παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά 
πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 
έργου, του σκυροδέµατος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η 
προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, 
τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των 
αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το 
µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των 
προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την 
εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα 
τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 

 Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών 
πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη 
συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της 
άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την 
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 

 
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων 

µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, 
στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, 
φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση 
σκυροδέτησης.  

ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων 
ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 

 
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από 
κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, 
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις  
 
 
32.01.05 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25  

 



ΕΡΓΟ: ‘’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’’ 
 
 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

 
 Ευρώ (Ολογράφως) : Ενενήντα πέντε ευρώ 
           (Αριθµητικά): 95,00 

 
 
 
 
 
Α.Τ. 75 
Άρθρο 32.25 Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το 

σύνολο της χρησιµοποιούµενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  
Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ 3231  

 
Προσαύξηση τιµής σκυροδέµατος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης µηχανηµάτων και 
εργατοτεχνικού προσωπικού.  
 
Η τιµή αυτή εφαρµόζεται για  κατασκευές που ο όγκος τους ανά σκυροδετήση δεν 
υπερβαίνει τα 30.00 m3   
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο ανασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, 
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες  διαστάσεις. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

32.25.04 Για κατασκευές από σκυρόδεµα  
  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δυο  ευρώ και πενήντα λεπτά 
 Αριθµητικά: 22,50  

  
 
 
 
 
 
   

Α.Τ. 76 
ΑΡΘΡΟ ΝΑΟ∆Ο/6.03.01.Ν Πρόσθετη αποζηµίωση τιµής λόγω ειδικών συνθήκων 
εκτέλεσης του έργου (Εγκύκλιο 33/∆17α/02/137/ΦΝ437-2412-04 του ΥΠΕΧΩ∆Ε)  
                                  Κωδικός Αναθεώρησης Ο∆Ο 2532 

 
Πρόσθετη αποζηµίωση τιµής λόγω ειδικών συνθήκων εκτέλεσης του έργου στη συγκεκριµένη 
περιοχή (µονοπωλιακές καταστάσεις).  Αφορά εργασίες των άρθρων 74,75  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) εργασιών  

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: τριάντα  ευρώ 

Αριθµητικώς: 30,00 

 
 
 



ΕΡΓΟ: ‘’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’’ 
 
 
 
 
Α.Τ. 77 
Άρθρο 38.03  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816  
 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, 
στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το 
έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m από το 
υποκείµενο δάπέδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 
"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 
 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των 
χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία 
αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 
 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 
 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: ∆έκα πέντε  ευρώ και εβδοµήντα λεπτά  

Αριθµητικώς: 15,70 

 
 

 
 
Α.Τ. 78 

ΑΡΘΡΟ 38.02  Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811  
 
Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την διαµόρφωσή 
τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων εµβαδού µέχρι 0,30 m2 
κλπ), σε οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του,  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας. 

 

                   ΕΥΡΩ       Ολογράφως: είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
                  Αριθµητικά: 22,50 
 
 
Α.Τ. 79 

Άρθρο 38.20.02  Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500C 
Aναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 3873) 



ΕΡΓΟ: ‘’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’’ 
 
 

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

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm 2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 
10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 

 



ΕΡΓΟ: ‘’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’’ 
 
 
Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ, µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε 
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

• Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και 
αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 

• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που 
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 
Προµήθεια, µεταφορά και ενσωµάτωση σε σκυρόδεµα, εκτοξευόµενο ή έγχυτο, χαλυβδίνων ινών 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-1, κατηγορίας Ι, από χαλύβδινο σύρµα ψυχρής εξέλασης, ελάχιστης 
εφελκυστικής αντοχής (tensile strength) 1100 ΜPa, σχέσης µήκους/διαµέτρου (aspect ratio) και 
αναλογίας ανάµειξής τους στο σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
Περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτούµενου εξοπλισµού και µέσων για την οµοιόµορφη 
ενσωµάτωση των ινών στο σκυρόδεµα, προς αποφυγή δηµιουργίας συσσωµατωµάτων.  
 
Τιµή ανά kg ενσωµατουµένων χαλυβδίνων ινών κατηγορίας Ι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-1, ενιαία για 
όλους τους τύπους ινών της κατηγορίας αυτής.  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και επτά  λεπτά 
 Αριθµητικά: 1,07 
 

 
 
 

 Α.Τ. 80 

Άρθρο 38.20.03  Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C 
Aναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 3876 

 
 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως 
κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του 
σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και 
τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-
02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα, ανά κατηγορία οπλισµού 
(χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού.  
 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα 
συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού.  



ΕΡΓΟ: ‘’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’’ 
 
 
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των 
ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την 
παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν 
την επιµέτρηση των οπλισµών. 
 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm 2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 
10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 

 
Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ, µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε 
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

• Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και 
αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2),. 

• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που 
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 



ΕΡΓΟ: ‘’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’’ 
 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και ένα λεπτό 
 Αριθµητικά: 1,01 

 
 
 

 
Α.Τ. 81 

Άρθρο 46.01 Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4621.1 

 
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος 
παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί 
τόπου,  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.  
 

 

 
46.01.02 Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι)  
  

 ΕΥΡΩ Ολογράφως: ∆έκα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά 
 Αριθµητικά: 19,50 
 
 
 
Α.Τ. 82 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ 23.03.01 Aναρτήρας φωτιστικών κλειστού Γυµναστήριου  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2303 

 
Aναρτήρας τροχήλατος  φωτιστικών κλειστού Γυµναστήριου  µε πλαστικό κάλυµµα για κρέµαση 
φωτιστικών σε οροφή κλειστού Γυµναστήριου. Θα είναι κατάλληλος για ανάρτηση κάθε είδους 
φωτιστικού, αρίστης κατασκευής και συνοδεύεται από τέσσερα  χρόνια εργοστασιακής εγγύησης 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα  ευρώ 
 Αριθµητικά: 350,00 

 
 
 
 

Α.Τ. 83 

Άρθρο ΝΑΟΙΚ 23.03.0 Μεταλλική στεφάνη οροφής  κλειστού Γυµναστήριου  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2304 

 
Μεταλλική στεφάνη οροφής  κλειστού Γυµναστήριου παρόµοια µε υφιστάµενη.  Θα είναι  
αρίστης κατασκευής και εγκρίσεως της Υπηρεσίας και παροµοίων διαστάσεων και υλικών 
κατασκευής και χρώµατος µε την υφιστάµενη 
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Πλήρη εργασία µε την τοποθέτηση  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια ογδόντα  ευρώ 
 Αριθµητικά: 480,00 

 
 
  

Α.Τ. 84 
Άρθρο ΝΑΟΙΚ 20,50,05   ∆ιαχειρηση αποβλητων εκσκαφων , κατασκευων και 

κατεδαφισεων (ΑΕΚΚ) - ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-08-2010 
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ  2172  

 

∆ιαχείριση αποβλήτων εκσκαφών , κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και 
γενικά κάθε υλικού ή αντικειµένου από εκσκαφές , κατασκευές και κατεδαφίσεις που 
θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του Άρθρου 20 του Ν. 2939/2001 και όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει από το Άρθρο 6 του Ν. 3854/2010 και της υπ’ αριθµό  
ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-08-2010 , ΦΕΚ 1312 Β /24-08-2010. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται ο διαχωρισµός των υλικών , το κόστος υποδοχής σε 
αποδεκτούς χώρους αποβλήτων στην µονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ  και η λήψη 
βεβαίωσης παραλαβής από τον διαχειριστή της µονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Η 
συλλογή , φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των υλικών δεν περιλαµβάνεται στο 
παρών άρθρο και πληρώνεται ξεχωριστά από  αντίστοιχα άρθρα του παρόντος 
τιµολογίου  

 
 
Τιµή ανά  κυβικό (m3) υλικού  

 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά  

   Αριθµητικώς: 8,90 

 
     Α.Τ. 85 

      Άρθρο ΝΟΙΚ73.100 Επίστρωση επιφανειών στίβου µε συνθετικό τάπητα πάχους 13-
15χιλ. 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7373.1 100% 
Επίστρωση επιφανειών στίβου µε συνθετικό τάπητα πάχους 13-15χιλ, τεχνικά ισοδύναµο µε το 
σύστηµα POLTRACK. Το ελαστικό δάπεδο, τύπου ταρτάν, θα αποτελείται κατά βάση από µίγµα 
πολυουρεθάνης και κόκκους ανακυκλωµένου λάστιχου ως πρώτη στρώση και µίγµα 
πολυουρεθάνης µε έγχρωµους κόκκους EPDM ως δεύτερη και Τρίτη στρώση δηµιουργώντας 
δάπεδο υψηλών αντοχών, αναλλοίωτο από την επίδραση των καιρικών συνθηκών και της 
ηλιακής ακτινοβολίας. Η εφαρµογή θα πρέπει να γίνει επάνω σε στεγνές επιφάνειες, καθαρές 
από υλικά που ενδεχοµένως να εµποδίζουν τη συνένωση, π.χ. σκόνη, χαλαρά σωµατίδια, σε 
υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα κλειστό τύπου Α265 ή στεγανοποιηµένο βιοµηχανικό 
ελικοπτερωµένο δάπεδο µε διπλό νάιλον στην υποδοµή για την αποφυγή ανερχόµενων 
υγρασιών. Πριν την τοποθέτηση της συνθετικής επιφάνειας πρέπει να έχει γίνει η εγκατάσταση, 
στο τελικό ύψος, όλων των υποδοχών των αθλητικών οργάνων Αρχικά η επιφάνεια της 
ασφάλτου ή του σκυροδέµατος θα ψεκαστεί µε πολυουρεθανικό primer τεχνικά ισοδύναµο µε το 
POLAPLAST P10, χρησιµοποιώντας ψεκαστικό εξοπλισµό χωρίς αέρα (airless spray), ή 
βούρτσες για να επιτευχθεί έτσι η σωστή πρόσφυση µεταξύ της επιφάνειας αυτής και του 
συνθετικού τάπητα ταρτάν. Το στρώµα βάσης του συστήµατος πρέπει να κατασκευαστεί όσο το 
primer είναι ακόµη κολλώδες, εντός 12 ωρών από την εφαρµογή της πρώτης επίστρωσης. Η 
στερεοποίηση θα λάβει χώρα σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, µε την εξάτµιση του διαλύτη και 
την αντίδραση του υλικού µε την ατµοσφαιρική υγρασία. Εν συνεχεία θα τοποθετηθεί ένα 
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στρώµα ρευστού µίγµατος πολυουρεθάνης, τεχνικά ισοδύναµης µε την POLAPLAST P13, µε 
κόκκους ανακυκλωµένου καουτσούκ κοκκοµετρίας 0,5-1,5mm. Το µίγµα αυτό θα απλωθεί µε 
ειδικό finisher ώστε να δηµιουργηθεί ένα στρώµα πάχους 11-12mm πάνω από τον 
ασφαλτοτάπητα ή στο στεγανοποιηµένο βιοµηχανικό δάπεδο. Το µίγµα θα παρασκευαστεί 
επιτόπου µε χρήση αναδευτήρα χαµηλής περιστροφής (300-600 στροφές ανά λεπτό), για 1-2 
λεπτά. Η ανάδευση του µίγµατος θα πρέπει να γίνεται µε προσοχή και κοντά στις πλευρές και 
στη βάση του δοχείου, προκειµένου να επιτυγχάνεται οµοιογένεια του µίγµατος. Κατά τη 
στερεοποίησή του, η θερµοκρασία δεν πρέπει να πέσει κάτω από τους 10oC. Αφού η επιφάνεια 
στερεοποιηθεί εντελώς (ανάλογα µε τη θερµοκρασία και την υγρασία, η στερεοποίηση του 
επιτυγχάνεται σε 12- 48 ώρες), θα ακολουθήσει η εφαρµογή της τελικής επικάλυψης επιφάνειας 
µε ψεκασµό του συστήµατος σταυρωτά πλέον, ήτοι κάθετα στην πρώτη στρώση, προκειµένου 
να εξασφαλιστεί καλή κάλυψη, έγχρωµης πολυουρεθάνης, τεχνικά ισοδύναµης µε την 
POLAPLAST P12 και EPDM 0,5-1,5mm σε πάχος 2-3mm ώστε η επιφάνεια να αποκτήσει 
κοκκώδη µορφή. Η απόχρωση της τελικής επίστρωσης θα γίνει µε υπόδειξη της Υπηρεσίας. Η 
γραµµογράφηση θα γίνει σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές, µε λευκές ή έγχρωµες 
γραµµές πάχους 50mm, µε χρώµατα πολυουρεθάνης συµβατά µε την συνθετική επιφάνεια του 
τάπητα και ανθεκτικά στην χρήση και υπεριώδη ακτινοβολία. Ο Ανάδοχος οφείλει να έχει 
εµπειρία σε έργα παρόµοιου φυσικού αντικειµένου ή άλλως να προσκοµίσει στην υπηρεσία 
συµβολαιογραφική πράξη συνεργασίας µε εταιρεία που να έχει ISO 9001 εφαρµογής αθλητικών 
δαπέδων και εµπειρία σε αντίστοιχο έργο, επίσης ο ανάδοχος ή η υπεργολάβος εταιρεία θα 
πρέπει να έχει πιστοποιήσει το σύστηµα του συνθετικού τάπητα σε εργαστήριο αποδεκτό από 
την IAAF (IAAF Tested). 
 

Τιµή ανά  τετραγωνικό  µέτρο  (m2) υλικού  
 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: πενήντα πέντε ευρώ   

   Αριθµητικώς: 55,00 

 
 

     Α.Τ. 86 
        Άρθρο Ε13.1.ΣΧ. Εγκατάσταση χλοοτάπητα  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5510 
 
Το αντικείµενο εγκατάστασης χλοοτάπητα  περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

1.  Την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον 
ψιλοχωµατισµό του εδάφους. 

2.  Την οµοιόµορφη διάστρωση της εµπλουτισµένης τύρφης, περλίτη (η προµήθεια τους 
πληρώνονται µε άλλο άρθρο του παρόντος) και την ενσωµάτωσή τους στο έδαφος µε 
σταυρωτό φρεζάρισµα σε βάθος 10-12 cm 

3.  Την τελική διαµόρφωση της επιφάνειας µε ράµµατα και τσουγκράνες, για να δηµιουργηθεί η 
κατάλληλη σποροκλίνη. 

4.  Την προµήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιηµένου, πρόσφατης 
εσοδείας, συσκευασµένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του µίγµατος και τον 
οίκο παραγωγής και τη σπορά µε την προβλεπόµενη ποσότητα, ανάλογα µε το είδος του 
σπόρου.  

5.  Την κάλυψη του σπόρου, την οµοιόµορφη κατανοµή µικτού λιπάσµατος µε ιχνοστοιχεία και 
το κυλίνδρισµα της επιφάνειας. 

6.  Την απολύµανση του εδάφους µε µυκητοκτόνο και εντοµοκτόνο σκεύασµα. 
7.  Την λίπανσή του µε επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό µικτό λίπασµα µε ιχνοστοιχεία. 
8.  Την αποµάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την εγκατάσταση 

του χλοοτάπητα.  
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9.  Την πρώτη άρδευση του χλοοτάπητα µέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσµατα 

για την αποµάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά 
χλοοτάπητα σε όσα σηµεία το φύτρωµα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 

10. Το πρώτο κούρεµα και το κυλίνδρισµα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm. 

Οι εργασίες θα γίνουν σύµφωνα µε  την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι 
πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των µηχανηµάτων 
και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 

 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ) 
 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ   

   Αριθµητικώς: 4.500,00 

 
 

     Α.Τ. 87 
        Άρθρο Ε13.2.ΣΧ. Εγκατάσταση χλοοτάπητα για υβριδικό σύστηµα - Προµήθεια και 
τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για υβριδικό σύστηµα  
 
Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5510 
 
Για την προµήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για υβριδικό σύστηµα το οποίο θα 
αποτελείται από ίνες πολυαιθυλενίου ραµµένες θυσανωτά σε βάση επικαλυµµένη µε Latex, για 
χρήση σε συνύπαρξη φυσικού χλοοτάπητα (υβριδικός χλοοτάπητας).  Το πλάτος των ρολών θα 
είναι 400cm ± 5%.  
 
A. Πέλος 
 
Α.1. Χαρακτηριστικά κατασκευής ίνας: Η ίνα θα είναι κατασκευασµένη από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), 
µονόκλωνη µε υψηλή ανθεκτικότητα στην UV ακτινοβολία. 
 
Α.2. Γεωµετρικά χαρακτηριστικά πέλους: 
Πάχος νήµατος: τουλάχιστον 220µm 
Πλάτος νήµατος: 1,1mm κατ’ ελάχιστο 
Ύψος πέλους: µέγιστο 50mm  
Αριθµός συρραφών/τ.µ. : τουλάχιστον 5.500 συρραφές ανά τ.µ 
 
Α.3. Ποιοτικά χαρακτηριστικά 
Αξία νήµατος: τουλάχιστον 12.000 dTex 
Βάρος πέλους: 750gr/τ.µ. κατ’ ελάχιστο 
 
       Β.Χαρακτηριστικά κατασκευής πρωτεύουσας βάσης: Η πρωτεύουσα βάση θα περιέχει 
προκατασκευασµένα κενά για την διείσδυση ριζών χλόης και θα είναι κατασκευασµένη από 
πορώδες υλικό ύφανσης (ποσοστό πόρων > 45% ± 10%). Το υλικό κατασκευής θα είναι 
πολυπροπυλένιο.  
 
Γ.Χαρακτηριστικά δευτερεύουσας βάσης. Η δευτερεύουσα βάση θα είναι από Latex, ή 
πολυουρεθάνη (PU)  
 
∆. Σύστηµα 
 
Το σύστηµα θα έχει ελάχιστο συνολικό βάρος 1.300gr/τ.µ. ± 10% και η υδατοπερατότητα του θα 
είναι µεγαλύτερη από 10.000 l/τ.µ./min (άδειο) και µεγαλύτερη από 100 l/τ.µ./min (µε το εδαφικό 
υπόστρωµα πλήρωσης). 
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Τα ρολά αφού απλωθούν, θα κολληθούν µε κόλλα PU σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
κατασκευάστριας εταιρείας του συνθετικού τάπητα. Μετά την τοποθέτηση θα ακολουθήσει 
ισοπαχής πλήρωση µε εδαφικό υπόστρωµα µέγιστου πάχους 3εκ. ώστε τα υπόλοιπα 2εκ. της 
ίνας να εξέχουν από την τελική επιφάνεια. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό η ίνα να έχει µέγιστο ύψος 
50mm ώστε το εδαφικό υπόστρωµα που βρίσκεται πάνω από την πρωτεύουσα βάση να έχει 
µέγιστο ύψος 3εκ. Σε περίπτωση που το εδαφικό υπόστρωµα πλήρωσης είναι πάνω από 3εκ. 
υπάρχει ο κίνδυνος η ρίζα του χλοοτάπητα να µην κατέλθει ικανοποιητικά στο κατώτερο εδαφικό 
υπόστρωµα µε αποτέλεσµα να µην  δηµιουργηθεί ικανοποιητικά η πλήρως σταθερή και υψηλής 
µηχανικής αντοχής ποδοσφαιρική επιφάνεια που αναµένεται µέσω της ισχυρής πλέξης 
συνθετικών ινών, ριζικών τριχιδίων και πρωτεύουσας βάσης, που είναι και ο σκοπός της 
εγκατάστασής του.  
Η ορθή τοποθέτησή του, σε συνδυασµό µε τις φυσικοχηµικές ιδιότητες του εδαφικού 
υποστρώµατος (τόσο του υποκείµενου όσο και του υλικού πλήρωσης), θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι τα φυτάρια του χλοοτάπητα θα πρέπει να κατέλθουν µε την βοήθεια της 
εδαφικής υγρασίας σε µεγάλο ποσοστό κάτω από την πρωτεύουσα βάση. Για τον λόγω αυτό 
απαιτείται η πρωτεύουσα βάση πάνω στην οποία είναι ραµµένες οι συνθετικές ίνες, να διαθέτει 
ποσοστό πόρων άνω το 45%, ώστε να υπάρχουν δίοδοι για τις ρίζες του φυσικού χλοοτάπητα, 
αλλά και να µην δυσχαιρένονται και οι εργασίες συντήρησης και ιδιαίτερα ο αερισµός του. 
 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του χλοοτάπητα, η µεταφορά και η τοποθέτησή του. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
 
1. Βεβαίωση εκπαίδευσης από το εργοστάσιο παραγωγής του συνθετικού χλοοτάπητα για 
υβριδικό σύστηµα, για το συνεργείο τοποθέτησης αν δεν είναι ο ίδιος ο συµµετέχοντας 
2. Έκθεση αποτελεσµάτων ελέγχου από διαπιστευµένο από την FIFA εργαστήριο, από το 
οποίο να προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη παρούσα µελέτη µε 
ιδιαίτερη αναφορά στο πορώδες, το ύψος πέλους, την γραµµική πυκνότητα νήµατος και τις 
οικοτοξικολογικές παραµέτρους. 
3.     ISO 9001 ή ισοδύναµο του συνεργείου εφαρµογής µε πεδίο την εγκατάσταση υβριδικού 
χλοοτάπητα 
4.     ISO 14001 ή ισοδύναµο του συνεργείου εφαρµογής µε πεδίο την εγκατάσταση υβριδικού 
χλοοτάπητα 
5.     Προγενέστερη αποδεδειγµένη εµπειρία στην εγκατάσταση υβριδικού χλοοτάπητα 
  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (τ.µ.) 
 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: σαράντα εννέα   ευρώ  και πενήντα λεπτά 

   Αριθµητικώς: 49,50 

 
 

     Α.Τ. 88 
 
Άρθρο ΠΡΣ Γ01 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή 

εγκατάσταση χλοοτάπητα  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1140 
 
Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου 
υλικού (πέτρες, υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της επιφάνειας µε οποιοδήποτε 



ΕΡΓΟ: ‘’ ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ’’ 
 
 
µέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του 
εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των 
µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 
 

 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: εκατό πέντε    ευρώ  

   Αριθµητικώς: 105,00 

 
Α.Τ. 89 

Άρθρο ΠΡΣ Γ04 ∆ιάστρωση υλικών  στην επιφάνεια της κονίστρας  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1620 
 
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) 
 
 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: είκοσι πέντε λεπτά  

   Αριθµητικώς:0,25 

 
 
Α.Τ. 90 

Άρθρο ΠΡΣ∆10 Προµήθεια τύρφης 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο 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) 
 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: σαράντα ευρώ 

   Αριθµητικώς:40,00 
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Α.Τ. 91 

Άρθρο ΠΡΣ ∆12 Προµήθεια διογκωµένου περλίτη 
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο 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) 
 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: πενήντα ευρώ 

   Αριθµητικώς:50,00 

 
 
Α.Τ. 92 

Άρθρο ΠΡΣ ∆16 Προµήθεια άµµου χειµάρρου ή ορυχείου  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1510 
 
Προµήθεια επί τόπου του έργου  άµµου από ορυχείο, ποταµό ή χείµαρρο, απ΄ όπου επιτρέπεται 
νοµίµως η αµµοληψία, καθαρής, απαλλαγµένης χλωριούχου νατρίου και κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης 0,25-2,0 mm. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) 
 
 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως: δέκα πέντε ευρώ 

   Αριθµητικώς:15,00 

 
 
Α.Τ. 93 

Άρθρο ΠΡΣ Γ2 Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους  
 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 1620 
 
Ενσωµάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, 
οργανοχουµικά, περλίτης κλπ), 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) 
 
 
 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως:  πέντε ευρώ 

   Αριθµητικώς:5,00 
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Α.Τ. 94 

Άρθρο ΝΑΟ∆Ο Ε.17.1 Γραµοχάραξη γηπέδου ποδοσφαίρου 
 
Γραµµογράφηση του αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου  σε απόχρωση λευκού 
χρώµατος  µε χάραξη την καθοριζόµενη από τους ισχύοντες κανονισµού του αθλήµατος, 
δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και γραµµογράφησης, έτοιµος για χρήση 
 
Τιµή ανά τεµάχιο γηπέδου  (τεµ) 
 

ΕΥΡΩ: Ολογράφως:  τετρακόσια  ευρώ 

   Αριθµητικώς:400,00 

 
 
 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ       27-08-2020 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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