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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 
 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε 
νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

 
1. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο 
πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα 
ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο. 
Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο 
εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ 
κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά 
πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

 
1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαησκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο 

θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ 
ηνπ κέζσλ.  
 

1.2 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαησκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο 
ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη 
πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ 
κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά 
πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

  
 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ 

ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ 
ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 
1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ 
ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, 
νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξέζηκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ 
πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο 
πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ 
θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη 
γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

 
1.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη 

ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη 
απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 
1.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ 

πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία 
θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

 
1.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ 

πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ 
εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 
1.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξν-ηξηβείν), 
ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θιπ, ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

 
ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, 
θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη 
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ 
παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ 
ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  
 



Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο 
πεξηπηψζεηο: 
 
(α)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην 
(β)  Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί 

πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 
 
1.8 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα 

έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή 
Τπνρξεψζεσλ ηνπ Έξγνπ. 

 
1.9 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ 

απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή 
αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ 
κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, 
ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

 
1.10 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ 

ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί 
έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.) 

 
1.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ 

(π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ 
απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα 
θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη 
εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα 
ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

 
Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 
 

1.12 Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ 
πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ 
πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη 
ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

  
 Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 
φξσλ  

 
1.13 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ 

νθείινληαη: 
 

(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Ω. θιπ.),  
(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ),  
(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, 

Γ.Δ.Η, ΓΔΤΑx θιπ.),  
(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  
(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, 

γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε 
άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  
(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία 

(π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ 
έξγσλ θιπ.). 

 
1.14 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 
 
(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο  
 
(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ 

ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ 
θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή 
ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη 
ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ 
απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη 
ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

 



1.15 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο 
ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα 
ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο 
θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ 
εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, 
πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Έξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο 
ηνπ Έξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ). 

 
1.16 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη 

δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο 
επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο 
επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

 
1.17 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηε κειέηε. 
 
1.18 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδφκελσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο 

ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω.  
 
1.19 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ 
πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα 
πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα φζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 
1.20 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη 

απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ 
απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο 
θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη. 

 
1.21 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
 
1.22 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, 

θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ 
πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ 
πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, 
δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

 
1.23 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα 

νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε 
δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν 
Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

 
1.24 Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή 

κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο 
εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) 
πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ 
θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
1.25 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη 

ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
 
1.26 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο 

εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ 
(κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε 
ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ 
πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, 
εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή 
δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο 
φξνπο. 

 
1.27 Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή αζθαιηηθψλ 

επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο 
θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ 
εξγαζηψλ. 

 
1.28 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., κε 

νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο 
ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 
1.29 Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν 



ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θιπ. 
 
1.30 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνκία θαη 

ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. 

 
1.31 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην 'Έξγν 

κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο 
φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 
1.32 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο 

δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ 
Έξγνπ. 

 
1.33 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, 
πδαηνξέκαηα θιπ), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

 
(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 
  
(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη 

ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 
 

1.34 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 
 

 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο 
ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο 
δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ 
θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο 
θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
 
Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ 
αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 

 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 
 

 Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ 
πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 
δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξνχληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα 
ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

 
(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο φκβξησλ θαη αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, PVC 

θιπ 
 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ 
αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν 
πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο 
κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 
 

     DN / DM 
 
  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 
   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ Σηκνιφγην. 
 

Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 
 

(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 
 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ παξφληνο 
ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο 
πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

 
     DN / 12 
 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 
 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 
 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ παξφληνο 
Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο 
πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

 
     ΒN / 240  
 



 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 
 

 
Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Τηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] παξαπιέπξωο ηεο 
αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΕΥΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, 
θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 
 
Η Δεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε βάζε ηα 
ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο ηηκέο 
κνλάδαο ζε €/m

3
.km 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε <5 km 0,28 

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21 

Δθηφο πφιεσο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε <5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε <5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε <3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Πξφζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 
θνξηνεθθφξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ 
θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο) 

0,03 

 
 
Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ηωλ άξζξωλ ηνπ 
παξόληνο ηηκνινγίνπ ηωλ νπνίωλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά κέηξα (m

3
), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ 

θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  
 

Σε θακκία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε πξνζαύμεζε 
θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m

3
 θάζε εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην 

αληίζηνηρν άξζξν. 
 

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην (ΝΕΤ ΟΔΟ), 
πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ 
εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ 
κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 

Α.Σ.: 1.1 

ΑΡΘΡΟ: ΝΕΣΟΔΟ-Α-2 Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο ΚΩΓΙΚΟΑΝΑΘΔΩΡΗΗ:

 ΝΟΓΟ1123.Α100% 

 

 
Γεληθέο εθζθαθέο, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, εδαθψλ γαησδψλ θαη εκηβξαρσδψλ νπνηαζδήπνηε 
ζπζηάζεσο, αλεμαξηήησο βάζνπο, πιάηνπο θαη θιίζεσο πξαλψλ, ζε λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ή 
δηαπιάηπλζε ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ δπζρεξεηψλ πνπ πξνθαιεί (θνληά ή καθξηά, ρακειά ή 
πςειά ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν), γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ θαη κε νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθφ κέζν, ελ μεξψ ή κε 
παξνπζία λεξψλ, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02- 02-01-00. 

 
Με ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη επίζεο νη αθφινπζεο εθζθαθέο ζε εδάθε αλάινγεο ζθιεξφηεηαο: 

 

- αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ θαη ηνπ 

ππζκέλα ηνπο, 

- γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ, 

- ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ, φηαλ απηέο θαηαζθεπάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ησλ γεληθψλ 
εθζθαθψλ ηεο νδνχ, 

- γηα ηνλ θαζαξηζκφ νρεηψλ χςνπο θαη πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00m, 

- ηερληθψλ Cutand Cover κεηά ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο θαη κφληκεο αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ ησλ εθζθαθψλ εθφζνλ 
δελ απνδεκηψλνληαη κε άιιν άξζξν απηνχ ηνπ ηηκνινγίνπ 

- γηα ηε δεκηνπξγία ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη Cutand Cover 

 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε πξνζέγγηζε κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε εθζθαθή κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ππφ νπνηεζδήπνηε 

ζπλζήθεο, 

- ε απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ζθάθεο θαη ν 
ζρεκαηηζκφο ησλ αλαβαζκψλ 

- ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε 
νπνηαδήπνηε 
απφζηαζεγηαηερξεζηκνπνίεζεησλθαηάιιεισλζηνέξγν(π.ρ.θαηαζθεπήεπηρσκάησλ)ήγηααπφξξηςεησλαθαηάιιεισλή 
πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο ηειηθέο ή πξνζσξηλέο ζέζεηο 

- εελαπφζεζεζεηειηθέοήελδηάκεζεοζέζεηο,εεπαλαθφξησζεαπφηηοζέζεηοησλπξνζσξηλψλαπνζέζεσλθαη ε 
εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ απφζεζεο ζχκθσλα κε ηνπο 
πεξηβαιινληηθνχοφξνπο 

- εαληηζηήξημεησλπξαλψλεθζθαθήφπνπηπρφλαπηήαπαηηείηαη,θαζψοθαηεεθζάκλσζεθνπή,εθξίδσζεθαηαπνκάθ
ξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ θνξκνχ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

- εαληηκεηψπηζεπάζεοθχζεσοδπζρεξεηψλπνππξνθχπηνπλαπφηεζχγρξνλεθπθινθνξία,φπσοπεξηνξηζκέλα
κέησπαθαη φγθνη εθζθαθψλθιπ. 

- ε ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ θάησ απφ ηε "ζηξψζε έδξαζεο νδνζηξψκαηνο" κέρξη ηνπ βάζνπο 
πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο Φέξνπζαο Ιθαλφηεηαο Έδξαζεο (Φ.Ι.Δ), φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ 
κειέηε, ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ λα αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 90% ηεο 
ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (ProctorModified θαηά ΔΛΟΣ 
EN13286-2). 

- νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

- ε επαλεπίρσζε (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ησλ ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνοηεονδνχ,πνπνηεθζθαθέοηνπο 
απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν απηφ, φηαλ δελ ππάξρεη απαίηεζε ζπκπχθλσζεο 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο 

πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο. 
 
Η απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ηζηκέλην, πιαθνζηξψζεσλ, 
δαπέδσλ απφ ζθπξφδεκα, θξαζπεδνξείζξσλ θαη ζηεξεψλ έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο 
θαηαζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ φγθνπ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ, επηκεηξψληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε 
βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 



 
Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ 
ζρεδίσλ θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη 
Οπδεκία απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε κειέηε 
εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία. 

 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

Σηκή ελφο  m3 ΓΤΟ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ 

        Αξηζκεηηθά  2,14 

 
 

Α.Σ : 1.2 

Άξζξν Α-10 ΚΑΘΑΙΡΔΗ ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΩΝ ΜΔ ΤΡΜΑΣΟΠΛΔΓΜΑ 
      ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ  ΟΙΚ-6448) 

 
Καζαίξεζε πεξηθξάμεσλ κε ζπξκαηφπιεγκα θαη παζζάινπο απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ, είηε επί εδάθνπο είηε επί ηνηρίνπ απφ 
ζθπξφδεκα, ηνηρνπνηία θιπ, αλεμαξηήησο χςνπο, κεηά ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ 
θαηεδάθηζεο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε πξνο απφξξηςε. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε δαπάλε γηα ηελ απνζχλζεζε θαη ηνλ ηεκαρηζκφ ηνπ ηνηρίνπ (απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ) θαη ηεο πεξίθξαμεο,  

 ε δαπάλε γηα ηελ επαλεπίρσζε θαη ζπκπχθλσζε ησλ νξπγκάησλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ιφγσ ησλ θαηεδαθίζεσλ,  

 ε δαπάλε γηα ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη γηα ηε κεηαθνξά φισλ ησλ θαηεδαθηζζέλησλ πιηθψλ πξνο απφξξηςε ζε ρψξνπο 

επηηξεπφκελνπο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δαπάλε γηα ηηο ηπρφλ πξνζσξηλέο ελαπνζέζεηο θαη επαλαθνξηψζεηο, ε ζηαιία απηνθηλήησλ-κεραλεκάησλ θιπ,  

 ε δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ απφ ηα θάζε είδνπο πιηθά κέρξη ηε ζηάζκε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο,  

 ε δαπάλε γηα ηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

 
εκεηψλεηαη φηη ε θαηεδάθηζε ησλ πεξηθξάμεσλ ζα γίλεη κε ηήξεζε φισλ ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο θαη ησλ ζρεηηθψλ 
αζηπλνκηθψλ δηαηάμεσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ηνλ νπνίν βαξχλνπλ φιεο νη επζχλεο.  

 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο  

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:  EΞΗ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 

      Αξηζκεηηθά:  6,60€ 

 

 

A.T:1.3 

  ΑΡΘΡΟ  ΝΔΣ ΟΓΟ-Α-4.1 Γηάλνημε ηάθξνπ ζε 

εδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο 

ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΝΟΓΟ1212 100% 

Γηάλνημε ηάθξνπ ηξηγσληθήο δηαηνκήο, πνπ θαηαζθεπάδεηαη κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο γεληθέο εθζθαθέο ηεο 
νδνχ, ή ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο θαη γηα ηα ηκήκαηά ηεο πιάηνπο κηθξφηεξνπ ή ίζνπ ησλ 5,00 m, ζε έδαθνο γαηψδεο-
εκηβξαρψδεο αλεμαξηήησο ζθιεξφηεηαο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνμήισζεο αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξψζεσλ 
νδνζηξσζίαο θαη ηεο απνζχλζεζεο πιαθνζηξψζεσλ, ηελ θαζαίξεζε αφπισλ ζθπξνδεκάησλ, εληφο ηνπ εχξνπο ηεο 
ηάθξνπ, κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 
08-01-01-00. 

 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε εθζθαθή κε νηαδήπνηε κεραληθά κέζα, ε ρξήζε εθξεθηηθψλ θαη ε ιήςεο κέηξσλαζθαιείαο 

- εδηαινγήησλπξντφλησλεθζθαθήο,εθνξηνεθθφξησζεθαηκεηαθνξάηνποκεζενπνηαδήπνηεαπφζηαζε,είηεγηαπξν
ζσξηλή απφζεζε είηε γηα απφξξηςε, ζε πεξίπησζε πνπ θξηζνχλ αθαηάιιεια ή πιενλάδνληα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο ησλ ηπρφλ ελδηακέζσλθνξηνεθθνξηψζεσλ. 

- ε εξγαζία κφξθσζεο ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεοηάθξνπ. 

 
Η επηκέηξεζε ζα γίλεη κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη εληφο ησλ νξίσλ εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ 
ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. 

 

 Σηκή ελφο  m3   TΡΙΑ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΑΡΑΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ 

 
   Αξηζκεηηθά 3,41€ 

ΣΕΥΝΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 



Α.Σ.: 2.1 

ΑΡΘΡΟ: ΝΕΣΤΔΡ-12.33.07 σιελψζεηο απνζηξάγγηζεο κε δηάηξεηνπο ζσιήλεο ζε θνπινχξεο απφ 

πνιπαηζπιέλην (PE), δνκεκέλνπηνηρψκαηνο,κε ιεία εζσηεξηθή 

επηθάλεηα,δηάηξεηνποθαηά220°ή360.σιελψζεηο DN/OD200 mm 

ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΤΓΡ6711.2 100% 

 
Καηαζθεπή δηθηχνπ απνζηξάγγηζεο κε ζσιήλεο ζε θνπινχξεο κήθνπο 25-50 m, απφ πνιπαηζπιέλην (PE), δνκεκέλνπ 
ηνηρψκαηνο, δηάηξεηνπο θαηά 220° ή 360°, κε ιεία εζσηεξηθή επηθάλεηα, θαηά EΛΟΣ EN 13476-3, κε ηππνπνίεζε 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν [DN/ΟD] θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 50086 

 
χκθσλα κε ην πξφηππν EN 13746-3, σο νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ιακβάλεηαη είηε ε εμσηεξηθή (DN/OD, 
outerdiameter) ή ε εζσηεξηθή (DN/ID, internaldiameter). 

 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο θαη 
κνπθψλ, ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ, ν θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, ε επζπγξάκκηζε, ε ζχλδεζε θαη ε εθηέιεζε 
ησλ πξνβιεπνκέλσλ δνθηκψλ ζηεγαλφηεηαο. 

 
Η εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο ηνπνζέηεζεο, ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ, ε επαλεπίρσζε θαη ηα πάζεο θχζεσο 
απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 
Σηκή αλά αμνληθφ κέηξν (m) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλεο ζσιήλσζεο θαηά ηα αλσηέξσ. 

Σηκήελφο   ΔΞΙ ΔΤΡΩ ΚΑΙ ΟΓΓΟΝΣΑΛΔΠΣΑ 

Αξηζκεηηθά  6,80€ 

 
Α.Σ. 2.2 

ΑΡΘΡΟ (Ν2 ΟΓΟ-Γ-1.1) Καηαζθεπή ππφβαζεο απφ ζξαπζηφ πιηθφ ηεο Π.Σ.Π.0180 

Αλαζεσξείηαη κε : ΝΟΓΟ3121Β 100,00% 

  Καηαζθεπή ππφβαζεο απφ πγηέο ζξαπζηφ πιηθφ ηεο Π.Σ.Π. 0180, ηειηθνχ πάρνπο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην αληίζηνηρν 
ζρέδην, εθηεινχκελε ζε ζηξψζεηο ηζνπαρείο, φρη κεγαιχηεξεο απφ 10εθ., πάλσ ζε ζθάθε αθξηβψο δηακνξθσκέλε 
πςνκεηξηθά ζηα πξνβιεπφκελα πςφκεηξα, ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο κειέηεο. 
  ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ, ε θνξηνεθθφξησζε, ε απνδεκίσζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε 
ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε, ε κεηαθνξά απφ ηελ ζέζε πξνκήζεηαο ή παξαγσγήο κέρξη ην έξγν, ε 
πξφζζεηε κφξθσζε θαη ε ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο πέξα απφ ηελ κφξθσζε θαη ηελ ζπκπχθλσζε πνπ πξνβιέπνληαη κε 
ηελ εθζθαθή, ε δηάζηξσζε, ε δηαβξνρή θαη ε ζπκπχθλσζε ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ θαηά ζηξψζεηο ζχκθσλα κε ηα 
πξνεγνχκελα θαη κε φζα νξίδνληαη ζηελ Π.Σ.Π. 0180 θαη ηε κειέηε, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα κεηαθνξά, ε κεηαθνξά θιπ 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά. Ο φγθνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 
ηειηθά κεηά ηελ πιήξε ζπκπχθλσζε, εθ' φζνλ δελ ππεξβαίλνπλ ηηο δηαζηάζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε, ηπρφλ 
δε κεγαιχηεξνο φγθνο δελ ππνινγίδεηαη νχηε πιεξψλεηαη.  
  Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ηειηθά δηακνξθσκέλεο θαη ζπκππθλσκέλεο ππφβαζεο. 

Μνλάδα κέηξεζεο : θπβηθά κέηξα (M3) 

  

Σηκή εθαξκνγήο : Δέκα ηπία και εξήνηα ηέζζεπα λεπηά      

Αξηζκεηηθά 13,64€ 

 
Α.Σ. 2.3 

ΑΡΘΡΟ (Ν4 ΟΓΟ-Γ.2.2) Καηαζθεπή ππφβαζεο πάρνπο 8εθ. κε ζχληξηκα (γαξκπίιη) 
0,4-1,0 εθ. 

Αλαζεσξείηαη κε : ΝΟΓΟ3211Β 100,00%   

  Καηαζθεπή ππφβαζεο απφ ιηζνζχληξηκκα (γαξκπίιη) θαη θίζζεξε, ίδηαο δηαβάζκηζεο, ζε αλαινγία 50-50 θαη' φγθν, 
ηειηθνχ εληαίνπ πάρνπο 5εθ., ζπκπχθλσζε κε θφπαλν θαη ειαθξφ θχιηλδξν, βάξνπο φρη κεγαιχηεξνπ απφ 200ργξ. πάλσ 
ζε ήδε ππάξρνπζα πιήξσο ζπκππθλσκέλε θαη αθξηβψο δηακνξθσκέλε ζηξψζε απφ πιηθφ ηεο Π.Σ.Π. 0180 πνπ 
πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα. 
  Σν ηειηθφ πάρνο ηεο ζηξψζεο δελ πξέπεη λα είλαη ζε θακκία πεξίπησζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν απφ 5εθ., ζε θαλέλα 
ζεκείν ηεο δηαζηξσζείζαο επηθάλεηαο. 
  ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ ιηζνζπληξίκκαηνο θαη ηεο θίζζεξεο, ε θνξηνεθθφξησζε, ε απνδεκίσζε γηα 
ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε, ε κεηαθνξά απφ ηελ ζέζε πξνκήζεηαο ή 
παξαγσγήο κέρξη ην έξγν, ε δηάζηξσζε, ε δηαβξνρή θαη ε ειαθξηά ζπκπχθλσζε, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά θιπ 
φισλ ησλ πιηθψλ, πνπ απαηηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά γηα πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή 
πεξηγξαθή. 
 Η επηθάλεηα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ηειηθά κεηά ηελ πιήξε ζπκπχθλσζε. 
  Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ππφβαζεο ζπκπχθλσζεο πάρνπο 8 εθ. 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεηξαγσληθά κέηξα (M2) 

,  

Τιμή εφαρμογής :Ενα ΕΥΡΩ ένα καιζαράνηα δύο λεπηά    (1.42) 

 



Αξηζκεηηθά  1,42€ 

Α.Σ.: 2.4 

ΑΡΘΡΟ:ΝΕΣΟΔΟ-Α-23 Καηαζθεπή ζηξψζεο άκκνπ-ζθχξσλ 

κεηαβιεηνχ πάρνπο ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΘΔΩΡΗΗ:

 ΝΟΓΟ3121Α100% 

Καηαζθεπή ζηξψζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο, είηε γηα απνζηξάγγηζε είηε γηα εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο, ππφ ηα 
επηρψκαηα θαη ππφ ηα ζεκέιηα ηερληθψλ έξγσλ, απφ άκκν θαη ζθχξα κεγίζηνπ θφθθνπ 20 cm, πξνεξρφκελα 
απφ θνζθίληζκα θπζηθψλ ακκνραιίθσλ ή ζξαχζε θαηαιιήισλ βξαρσδψλ πιηθψλ. 

 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

- Η κφξθσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ εδάθνπο έδξαζεο ηεο ζηξψζεο άκκνπ-ζθχξσλ κε βαζκφ ζπκπχθλσζεο 
ηνπιάρηζηνλ 90% ηεο ππθλφηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή πνπ 
επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctormodified θαηά ΔΛΟΣ EN13286-
2) 

- Ηπξνκήζεηα θαη κεηαθνξά,απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,ηεο άκκνπ,ησλ ζθχξσλ,ηνπ απαηηνχκελνπ λεξνχ 
δηαβξνρήο,νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη ε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ, 

- Η δηάζηξσζε, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε ησλ πιηθψλ, 

Η επηκέηξεζε γίλεηαη επί ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 
 

 

Σηκή ελφο  m3 Γέθα επξψ θαη 

εβδνκήληα νθηψ 

         Αξηζκεηηθά 10,78 € 

Α.Σ: 2.5 

 
Απθπο ΥΟΓΟΓ-2.1  Νηακαξφρσκα 

 

(Αλαζεσξείηαη µε ην άξζξνΟΓΟ-3211.Β) 
 

 
 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη δηάζηξσζε ληακαξνρψκαηνο θαηάιιεινπ γηα επίζηξσζε ηειηθήο επηθάλεηαο ζηίβνπ, θνλίζηξαο ή 
γεπέδνπ αζινπαηδηψλ. 
Σν ληακαξφρσκα ζα απνηειείηαη απφ κίγκα άκκνπ θνληνδεκάησλ, δηαζηάζεσλ θφθθσλ πνπ λα κελ ππεξβαίλνπλ ηνπ 
θφθθνπο ξπδηνχ, θαη αξγίινπ ρσξίο μέλεο πξνζκίμεηο (ρφξηα, ξίδεο θιπ) ζε πνζνζηφ πνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην 7%, ε νπνία 
απνηειεί ηελ ζπγθνιιεηηθή χιε ησλ θφθθσλ ηεο άκκνπ. 
  ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα άκκνπ θαη αξγίινπ, ε θνξηνεθθφξησζε, ε απνδεκίσζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ 
κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε, ε κεηαθνξά απφ ηελ ζέζε πξνκήζεηαο ή παξαγσγήο κερξη ην έξγν, ε 
αλάκημε άκκνπ θαη αξγίινπ ζε αλακηθηήξα ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην ή αιινχ θαη ε επηκειήο δηάζηξσζε κε ην ρέξη ή κε 
ειαθξά κεραληθά κέζα ζηα επηζπκεηά πάρε.  
  Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) αζπκπίεζηνπ πιηθνχ κε επηκέηξεζε ζην απηνθίλεην. 

Μνλάδα κέηξεζεο : θπβηθά κέηξα (M3) 

Σηκή εθαξκνγήο :  Γέθα ηξία θαη ζαξάληα  νθηψ ιεπηά  
   Αξηζκεηηθά 13,48€  

 

ΛΟΙΠΕ ΕΡΓΑΙΕ-ΕΙΔΙΚΕ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 

    Α.Σ.: 3.1 

ΑΡΘΡΟ:  ΝΕΣΟΙΚ-73.96.1Ρ11  Δγθαηάζηαζε ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα 

επηθάλεηαο αγσληζηηθνχ ρψξνπ                                  

ΚΩΓΙΚΟΑΝΑΘΔΩΡΗΗ: ΟΙΚ7396 100% 

Πξνκήζεηα , κεηαθνξά , ηνπνζέηεζε , γξακκνγξάθεζε ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ηειεπηαίαο 
ηερλνινγίαο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ , ηεο FIFA ( Γηεζλή Οκνζπνλδία 
Πνδνζθαίξνπ) , ηεο ΔΠΟ (Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία ) θαη ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε 
έληερλε εγθαηάζηαζε παξαδνηένπ πηζηνπνηεκέλνπ θαηά FIFA . 
Ο ζπλζεηηθφο ριννηάπεηαο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ζα απνηειείηαη απφ λήκαηα πνιπαηζπιελίνπ πνπ 

πξνζνκνηάδνπλ κε θπζηθφ γξαζίδη ηα νπνία ζπγθξαηνχληαη ζε κηα εηδηθή βάζε. Η βάζε ηνπ ζπλζεηηθνχ 
ριννηάπεηα ζα απνηειείηαη απφ 100% πνιππξνππιέλην θαη απφ πνιπνπξεζάλε δχν ζπζηαηηθψλ ή πνιπεζηέξα 
επελδπκέλε κε ιάηεμ, κε δπλαηφηεηα απνζηξάγγηζεο πδάησλ. 
Ο ζπλζεηηθφο ριννηάπεηαο ζα δηαζέηεη ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηηο 



πξναλαθεξζείζεο πξνδηαγξαθέο πνπ είλαη : 
Η πνηφηεηα ηνπ λήκαηνο ηνπ ειαζηηθνζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ζα είλαη απφ πνιπαηζπιέλην (100%), ζηα 
12.000Dtex θαη΄ ειάρηζην θαη ζα δηαζέηεη θχξηα ππφβαζε απφ πνιππξνππιέλην θαη δεπηεξεχνπζα απφ Latex, 
θαζψο θαη εληζρπηηθφ πιέγκα κε πξνζηαζία θαηά ησλ ππεξηψδσλ αθηηλνβνιηψλ. Η ειαζηηθή απηή ππφβαζε ζα 
έρεη δπλαηφηεηα απνζηξάγγηζεο ησλ πδάησλ κε θαηάιιειεο εμφδνπο δηαξξνήο. Σν χςνο πέινπο ζα είλαη 60ρηι 
θαη’ ειάρηζηνλ. Σν ζπλνιηθφ βάξνο είλαη ηνπιάρηζηνλ 2.200gr/m2 θαη ην βάξνο ηνπ πέινπο 1.200gr/m2. 

Η πιήξσζε ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ζα γίλεηαη κε ραιαδηαθή άκκν θνθθνκεηξίαο 1,3mm, κε ελδεηθηηθή 
θαηαλάισζε ηνπιάρηζηνλ 15Kg/m2  θαη θφθθσλ θανπηζνχθ 0,5ρηι-2,5 ρηι κε ελδεηθηηθή θαηαλάισζε ηνπιάρηζηνλ 
15  Kg/m2.                         Η γξακκνγξάθεζε ηνπ γεπέδνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο 
ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα θη ε καθξνδσία απηνχ θαη ηεο γξακκνγξάθεζεο. 
Η πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία ζα ζπλδέεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ FIFA , ISO 9001 ή αληίζηνηρν πεξί δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο ζηελ ηνπνζέηεζε αζιεηηθψλ δαπέδσλ . Οια ηα ζρεηηθά επίζεκα πηζηνπνηεηηθά ζα είλαη απφ 
δηαπηζηεπκέλν θνξέα θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ γξαπηή εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ απφ ηελ πξνκεζεχηξηα 
εηαηξία. Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηνπ ειαζηηθνζπλζεηηθφ ριννηάπεηα ηειεπηαίαο γεληάο, πξνυπνζέηεη ηελ 
έγγξαθε ζχκθσλε γλψκε ηεο ππεξεζίαο, θαηφπηλ έγθξηζεο ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη ηνπ δείγκαηνο, ηα 
νπνία ζα θαηαηεζνχλ εγθαίξσο ζηελ Τπεξεζία. 
Η ηνπνζέηεζε ζα γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν κε απνδεδεηγκέλε πξνγελέζηεξε εκπεηξία ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε έληερλε θαη άξηηα ηνπνζέηεζή  ηνπ. 

 

 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα ηνπ ειαζηηθνχ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ηειεπηαίαο γεληάο, νη ισξίδεο 
ηεξκάησλ, ε εηδηθή θφιια, ε κεηαθνξά, ε ηνπνζέηεζε, ε γξακκνγξάθεζε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη 
παξάδνζε πιήξσο πεξαησκέλεο εξγαζίαο έηνηκν πξνο ρξήζε. 

 
Ο αλάδνρνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη 

 
ήκα πηζηνπνίεζεο ( Fieldcertificate) ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα (ίδηνο θαηαζθεπαζηήο θαη ηχπνο 
ηάπεηα), ζχκθσλα κε ην νπνίν λα έρεη πηζηνπνηεζεί ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζε ππάξρνλ γήπεδν πνδνζθαίξνπ (ηνπνζεηεκέλν 
κε ηζνδχλακα πιηθά) πιεξψζεσο, ραιαδηαθή άκκν θαη θφθθνπο ειαζηηθνχ (sbr) ην νπνίν λα έρεη πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε 
ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ ηνπ «FIFA QUALITY CONCEPT FOR FOOTBALL TURF»- 1 OR 2 STAR, θαηά ηα ηειεπηαία 
ηξία (3) έηε. 

 
Δίηε α) Έθζεζε ειέγρνπ πνηφηεηαο (FIFA LABORATORY TEST REPORT) εγθεθξηκέλνπ απφ ηελ FIFA εξγαζηεξίνπ , ηνπ 
πξνζθεξφκελνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ( ίδηνο θαηαζθεπαζηήο θαη ηχπνο ηάπεηα), ζχκθσλα κε ην νπνίν λα έρεη 
πηζηνπνηεζεί (δνθηκαζκέλν κε ηζνδχλακα πιηθά πιεξψζεσο ) ε εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ ηνπ «FIFA LABORATORY 
TEST-1 ή 2 STAR», είηε β) Δξγαζηεξηαθή έθζεζε απφδνζεο ( laboratory performance report) εγθεθξηκέλνπ απφ ηε FIFA 
Δξγαζηεξίνπ, ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ( ίδηνο θαηαζθεπαζηήο θαη ηχπνο ηάπεηα), δνθηκαζκέλνπ κε 
ηζνδχλακα πιηθά πιεξψζεσο θαηά ην πξφηππν ΔΝ 15330-1:2013 (δνθηκέο αλαγλψξηζεο αλζεθηηθφηεηαο, αληνρήο ζηηο 
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, αιιειεπίδξαζεο κπάιαο-ηάπεηα θιπ.), ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη φηη ν ζπλζεηηθφο 
ριννηάπεηαο θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ. 
 
Πηζηνπνίεζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα θαηά ISO 9001:2008 θαη ISO 14001:2004 ελ ηζρχ. 

 
χζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2008 κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ γεπέδσλ άζιεζεο, 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO 9001:2008 κε πεδίν εθαξκνγήο ηελ εγθαηάζηαζε ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ηνπ 
ζπκκεηέρνληα. 

 
Ο πξνο πξνκήζεηα ζπλζεηηθφο ηάπεηαο ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε ζπκθσλία κε ηηο πξνδηαγξαθέο DIN 18035-7:2002-
06«Αζιεηηθά γήπεδα-ριννηάπεηαο απφ πιαζηηθή χιε». 
 
Σεχρνο νδεγηψλ ζπληήξεζεο θαη θαιήο ρξήζεο ηνπ ριννηάπεηα. 

 
Έγγξαθε παξνρή εγγχεζεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα θαη ηνλ δηαγσληδφκελν ζε 
ζπλδπαζκφ θαιήο ρξήζεο, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ηνλ ειάρηζην απαηηνχκελν απφ ηελ ππεξεζία 
ρξφλν ησλ πέληε (5) εηψλ. 

 
Τπεχζπλε δήισζε φηη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ έρη ιάβεη γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί 
ην έξγν θαη έρεη εμαζθαιίζεη ηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο πιηθψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ρσξίο 
λα δηθαηνχηαη λα δεηήζεη κεηά ηελ αλάζεζε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηελ αιιαγή ή ηελ αληηθαηάζηαζε 
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ κε ηελ αηηηνινγία φηη δελ ηα βξίζθνπλ ζηελ αγνξά ή φηη δελ παξάγνληαη πιένλ. 
Βεβαίσζε ή ππεχζπλε δήισζε απφ ηνλ αλάδνρν φηη ηα πιηθά πνπ ζπλζέηνπλ ην ζπλζεηηθφ ριννηάπεηα είλαη θηιηθά πξνο 
ην πεξηβάιινλ θαη φρη ηνμηθά, ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνχ. 

Όια ηα μελφγισζζα πηζηνπνηεηηθά λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

Πηζηνπνηεηηθά θαιήο εθηέιεζεο αληίζηνηρσλ ηνπνζεηεκέλσλ ζπλζεηηθψλ ηαπήησλ ζηελ Διιάδα απφ ηνλ  πξνκεζεπηή. 
Τπεχζπλε Γήισζε φηη ηα πιηθά πιήξσζεο εθπιεξψλνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο FIFA , φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο 
FIFA GUIDETOARTIFICIALSURFACES ή FIFA Quality Concept for football turfs, Handbook of Requirements, ηζρχνπζα 
έθδνζε. 

 
Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα πξνζθνκίζεη ζηελ Τπεξεζία πξνο έγθξηζε έλα ( 1) δείγκα ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπλζεηηθνχ 
ριννηάπεηα δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 20εθ. x 20εθ. θαη έλα δείγκα απφ ηα πιηθά πιήξσζεο , 30ml (πεξίπνπ) ραιαδηαθή άκκν 
θαη 30ml (πεξίπνπ) ειαζηηθνχ (SBR). 
H γξακκνγξάθεζε ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ ζα γίλεη κε ηνπνζέηεζε ισξίδσλ ριννηάπεηα ηδίσλ πξνδηαγξαθψλ ,πάρνπο 10 
εθαηνζηψλ ζε ρξψκα ιεπθφ, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο ή ζα είλαη ελζσκαησκέλε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή 



ζην ριννηάπεηα. Η έλσζε ησλ ηεκαρίσλ ηνπ ριννηάπεηα θαη ηεο γξακκνγξάθεζεο ζα γίλεη κε ρξήζε εηδηθψλ ηαηληψλ ή θαη 
θφιιαο, αλζεθηηθψλ ζε πγξαζία, πςειέο θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη γήξαλζε, φκνηα κε ηα ινηπά ηεκάρηα ριννηάπεηα. 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα, ν αλάδνρνο ζα πηζηνπνηήζεη ηνλ 
εγθαηαζηεκέλν ριννηάπεηα κε ηα πιηθά πιήξσζεο ηνπ ζε ζπλεξγαζία κε εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην ηεο δηεζλνχο 
νκνζπνλδίαο Πνδνζθαίξνπ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη πηζηνπνηεηηθφ FIFA RECOMMENDED TWO STARS γηα ην γήπεδν ηνπ  
Αγ.Γεκεηξίνπ κε δαπάλε ηνπ ίδηνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πηζηνπνίεζεο δελ θαιχπηνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηεο FIFA , ν 
αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο επεκβάζεηο ,κε δηθή ηνπ δαπάλε, έσο λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ηεο 
FIFA.    

       Σηκή αλά κ2 γηα ηελ πιήξε έληερλε εγθαηάζηαζε παξαδνηένπ πηζηνπνηεκέλνπ θαηά FIFA . 

 

Σηκή ελφο  m2  ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ ΔΤΡΩ  

 
Αξηζκεηηθά  25€ 

 

 

Α.Σ. 4.1 

ΑΡΘΡΟ (ΟΓΟ-Δ-5.1_Ν1) Πεξίθξαμε χςνπο 2,0κ 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ6812 100,00% 

  Πεξίθξαμε χςνπο 2,00m απνηεινχκελε απφ : 
1. Γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο Φ2''  πάρνπο  3 mm/ 
2. Γαιβαληζκέλν ζπξκαηφπιεγκα κε νπέο 45Υ45cm πάρνπο 3,5mm. 
3. Γαιβαληζκέλν ζχξκα πάρνπο 4mm. 
  Η πεξίθξαμε ζα θαηαζθεπαζζεί απφ πιέγκα γαιβαληζκέλν ζηεξεσκέλν πάλσ ζε γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο 
ζπλνιηθνχ χςνπο 2,50m, εθ ησλ νπνίσλ ηα 0,50m εγθηβσηίδνληαη ζε βάζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα  0,25X0,50cm.. 
Οη  γαιβαληζκέλνη ζηδεξνζσιήλεο νξζνζηάηεο ζα ηνπνζεηεζνχλ αλα δχν κέηξα θαη ζα ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε 
νξηδφληηνπο ίδηαο δηαηνκήο θαη πάρνπο  γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο κε γαιβαληζκέλεο γσλίεο,κνχθεο θαη ηαχ 
  Σν γαιβαληζκέλν πιέγκα πνπ ζα αλαξηεζεί θαη ζα ζηεξεσζεί ζηνπο ζηδεξνζσιήλεο ζα έρεη χςνο 2,00m αληίζηνηρα, 
αλάινγα κε ην χςνο ηεο πεξίθξαμεο. Η αλάξηεζε θαη ζηεξέσζή ηνπ ζα γίλεη  εγθηβσηηζκφ θαη κε γαιβαληζκέλν ζπλερέο 
ζχξκα πάρνπο 4mm. Σν άθξν ηνπ πιέγκαηνο ζα είλαη ζε πιήξε επαθή κε ηελ δνθφ εγθηβσηηζκνχ. Καηά κήθνο ηνπ 
πιέγκαηνο θαη ζε νιφθιεξν ην κήθνο ηεο πεξίθξαμεο ζα πεξαζηεί ζχξκα γαιβαληζκέλν κε κνξθή "νχγηαο" ζε κία ζεηξά 
ελδηάκεζα. 
  Οη αθξαίνη νξζνζηάηεο ζα αληηζηεξίδνληαη (ζε χςνο 1,5m) κε ζσιήλεο πνπ έρνπλ θιίζε 45 θαη εγθηβσηίδνληαη ζε βάζε 
απφ ζθπξφδεκα 0,30Υ0,30Υ0,40κ. 
  Η πεξίθξαμε πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαηαζθεπή κίαο δηπιήο αλνηγφκελεο ζχξαο πιάηνπο 3.00m, θαηαζθεπαζηηθά αλάινγεο 
κε ηελ πεξίθξαμε (απφ ζηδεξνζσιήλεο θαη πιέγκα) κε ρεηξνιαβή θαη θιεηδαξηά αζθαιείαο. 
  ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ θαηαζθεπήο, 
ζχλδεζεο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο (ζηδεξνζσιήλεο, δηθηπσηφ πιέγκα, ζχξκα, θνριίεο ζχλδεζεο, ηαπ θ.ιπ.), ε 
κεηαθνξά ηνπο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία θαηαζθεπήο ηνπ ζθειεηνχ απφ ζηδεξνζσιήλεο, ηνπνζέηεζεο ηνπ 
δηθηπσηνχ πιέγκαηνο, ηνπνζέηεζεο ηνπ γαιβαληζκέλνπ ζχξκαηνο, θαηαζθεπήο ηεο ζχξαο, νη αλαγθαίεο εθζθαθέο, ε 
θαηαζθεπή ηεο βάζεο έδξαζεο απφ ζθπξφδεκα C16/20, δηαηνκήο 0,25Υ50cm ζε φιν ην κήθνο ηεο πεξίθξαμεο θαη γεληθά 
νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηεο πεξίθξαμεο ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή.  
  Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πεξίθξαμεο. 

Μνλάδα κέηξεζεο : κέηξν κήθνπο (m)  

Σηκή εθαξκνγήο : ΣΡΙΑΝΣΑ  ΠΕΝΣΕ ΕΤΡΩ  

Απιθμηηικά   35,00€ 
 

Α.Σ. 4.2 

ΑΡΘΡΟ (ΟΓΟ-Δ-10.1_Ν1) Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εζηίαο πνδνζθαίξνπ 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΟ2412 100,00% 

  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εζηίαο πνδνζθαίξνπ δηαζηάζεσλ 7,32 Υ 2,44m (εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο).  
  Σν θχξην δνκηθφ πιηθφ θαηαζθεπήο ηεο εζηίαο ζα είλαη απφ πξνθίι αινπκηλίνπ 120Υ105mm πάρνπο 2,5mm κε εζσηεξηθέο 
εληζρχζεηο ηεο δηαηνκήο, ιεπθήο (RAL 9010) ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο, πξνδηαγξαθψλ DIN 7900/EN 748, κε γαιβαληζκέλεο 
αληεξίδεο ζηήξημεο δηρηπνχ. 
  Κάζε εζηία ζα απνηειείηαη απφ ηξία ηεκάρηα. Σν νξηδφληην κήθνπο 7,56κ θαη ηα δχν θάζεηα κήθνπο 2,61κ. Η ζχλδεζε ηνπ 
νξηδφληηνπ κε ηα θάζεηα γίλεηαη κε ηελ παξεκβνιή γσληαθνχ αινπκηλέληνπ εμαξηήκαηνο κε εηδηθέο λεπξψζεηο, ψζηε λα 
επηηπγράλεηαη άθακπηε ζχλδεζε ηνπ νξηδφληηνπ κε ηα θάζεηα ηκήκαηα.  
  ην πίζσ κέξνο ηνπ αινπκηλέληνπ πξνθίι ζα ππάξρεη εηδηθή εζνρή γηα ηελ ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ αγθπξίσλ ζρήκαηνο 
«8» κήθνπο 50mm φπνπ ζα ζηεξίδεηαη ην δίρηπ. ην επάλσ κέξνο θαη ζην ζεκείν ηεο γσλίαο ηνπ ηέξκαηνο ζα ππάξρνπλ 
θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο ζεξκνγαιβαληζκέλεο ζσιήλεο 1’’ πνπ θξαηνχλ ην ζρήκα ηνπ δηρηπνχ ή ελαιιαθηηθά δχν 
ζσιήλεο δηαηνκήο 2’’ κία απφ θάζε πιεπξά ζην πίζσ κέξνο ηεο εζηίαο. 
  Σν δίρηπ αγψλσλ κε ηεηξάγσλα θαξέ 12Υ12cm, βάζνο νξνθήο θαη βάζεο 2,00m θαη πάρνο λήκαηνο 6mm πεξίπνπ ζα 
είλαη απφ πνιπαηζπιέλην ή παξφκνην πιηθφ πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ θαη ζα ζηεξεψλεηαη ζηα 
δνθάξηα κε πιαζηηθά clips. 
 Η εγθαηάζηαζε ησλ δνθαξηψλ ζα γίλεη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε δχν βάζεσλ αινπκηλίνπ, κήθνπο 500mm νη νπνίεο ζα 
παθησζνχλ κε ζθπξφδεκα ζην έδαθνο. 

  ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη : 



 ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε κίαο (1) εζηίαο πνδνζθαίξνπ κε δίρηπα αγψλσλ θαη αληεξίδεο, 
θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο F.I.F.A.  

 ε απαξαίηεηεο εθζθαθέο θαη ε θαηαζθεπή δχν (2) βάζεσλ απφ ζθπξφδεκα δηαζηάζεσλ 50Υ50Υ50cm γηα ηα 

θάζεηα δνθάξηα θαη δχν (2) βάζεσλ 30Υ30Υ30cm γηα ηηο αληεξίδεο. 

 Τιηθά, κηθξνυιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη αζθαινχο πάθησζεο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 
κε  ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν ηα δνθάξηα ζα είλαη πιήξσο θαζεηνπνηεκέλα θαη ε νξηδφληηα δνθφο ζα έρεη θαζαξή απφζηαζε 
απφ ηελ ηειηθή ζηάζκε ηνπ εδάθνπο 2,44m ζε φιν ην κήθνο ηεο εζηίαο.  
Σηκή αλά ηεκάρην εζηίαο πνδνζθαίξνπ. 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηεκάρην (ηεκ  

Σηκή εθαξκνγήο : χίλια  διακόζια πενήνηα ΕΥΡΩ 

Αξηζκεηηθά 1250€ 
 
 
 
 Η  πληάμαζα        Οξρνκελφο 17-04-2019                                              Θεσξήζεθε   17-04-2019 
                                                                                                                           Ο Πξνη/λνο ΓΣΤ 
 
 
 
 
 
 
Λεκνληά   ηακαηάθε                                                                                              Βαζίιεηνο Σνχληαο 
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο                                                                                          Πνιηηηθφο  Mεραληθφο 


		2020-06-25T12:26:43+0300




