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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του παραπάνω έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 
τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.  
 
1.1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του 
υπόψη έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που περιγράφονται στα 
αντίστοιχα άρθρα εργασιών, καθώς και τις απαιτούμενες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.  
 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, που να έχει σχέση με το είδος και την 
απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού, προσωπικού, τη 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος.  
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαμβάνονται, όπως θα ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου, τα κάτωθι: 

 
1.1.1. Κάθε είδους επιβάρυνση στα υλικά από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, 
ειδικούς φόρους κλπ πλην του ΦΠΑ, περιλαμβανομένης και της επιβάρυνσης της παρ. 34 έως 37 
του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του 
έργου, τέλη χαρτοσήμου, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.  
 
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό 
Δασμολόγιο Εισαγωγής και με τις διατάξεις του Νόμου 3215/1955, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην 
Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να 
εγκρίνει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους 
δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, τις εισφορές και τα δικαιώματα στα υλικά και είδη 
εξοπλισμού του έργου, ούτε παρέχεται στους ενδιαφερόμενους το δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση 
τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. 
 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 
Επίσης δεν απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 πάνω στα 
εισαγόμενα από το εξωτερικό κάθε είδους υλικά, εφόδια κλπ. έστω κι αν τυχόν αναφέρεται αντίθετη 
γενική διατύπωση στη Σ.Α.Ε. του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, καθώς και από τους φόρους 
κ.λ.π., που αναφέρονται αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ 131A') και 453/66 (ΦΕΚ 16Α) περί 
τροποποίησης των φορολογικών διατάξεων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους 
δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, για καύσιμα και λιπαντικά, 
σύμφωνα με το Ν. 2366/53 (ΦΕΚ83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 273 Α/27-12-91) και Ν. 893/79 
(ΦΕΚ86 Α/28-4-79).  
 
1.1.2. Οι δαπάνες προμήθειας μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων των αναγκαίων κυρίων και βοηθητικών υλικών 
ενσωματωμένων και μη, μετά των απαιτούμενων φορτοεκφορτώσεων, ασφαλίσεων μεταφορών, 
χαμένου χρόνου και σταλίας μεταφορικών μέσων και κάθε είδους μετακινήσεων μέχρι και την 
πλήρη ενσωμάτωση, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά τους πληρώνεται 
ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες για μεταφορές, 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων και σταλίες μεταφορικών μέσων των 
περισσευμάτων και των ακατάλληλων προϊόντων ορυγμάτων και υλικών σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που θα 
ισχύουν, σύμφωνα με την Ε.Σ. Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  
 
1.1.3. Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλίσεων (στο ΙΚΑ, 
σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς 
κλπ.), δώρων εορτών, επιδόματος αδείας οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινού, εξαιρεσίμων, 
νυκτερινών (πλην των έργων που η εκτέλεση τους προβλέπεται νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται 
ξεχωριστά) κλπ. του κάθε είδους προσωπικού (επιστημονικού διευθύνοντος το έργο, τεχνικού 
ειδικευμένου ή όχι, προσωπικού των γραφείων, των εργοταξίων, των μηχανημάτων, των 
συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που εργάζεται στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και 
εκτός της Ελλάδος) για την κατασκευή του υπόψη έργου.  



 
 
1.1.4. Οι δαπάνες για την εξεύρεση χώρων (ενοικίαση ή αγορά), την κατασκευή, την 
οργάνωση, τη διαρρύθμιση κλπ. των εργοταξίων, εργαστηρίων και γραφείων Αναδόχου, με όλες τις 
απαιτούμενες εγκαταστάσεις και συνδέσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, 
αποχέτευσης και λοιπών ευκολιών που απαιτούνται, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 
 
1.1.5. Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργoταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς 
και οι δαπάνες απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου και αποκατάστασης του χώρου 
σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους.  

 
1.1.6. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών είτε στο εργαστήριο 
του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους 
όρους δημοπράτησης. 

 
1.1.7. Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής 
προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των δαπανών 
εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών, 
μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά των δαπανών 
φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής 
ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των 
εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό 
από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις 
αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου η σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο 
Ανάδοχος τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την 
κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης). 

 
1.1.8. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζομένου προσωπικού, μεταφορών, 
μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που 
αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου. 

 
1.1.9. Οι δαπάνες αντιμετώπισης των δυσκολιών λόγω της ταυτόχρονης κυκλοφορίας της 
οδού, λήψης πρόσθετων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας όλων των 
όμορων κατασκευών προς τους χώρους εκτέλεσης εργασιών και πρόληψης ατυχημάτων 
εργαζομένων ή τρίτων, πρόληψης πρόκλησης βλαβών σε κινητά ή ακινητα πράγματα τρίτων, σε 
ρέματα-ποτάμια κλπ καθώς και η δαπάνη ασφάλισης του έργου (Ε.Σ.Υ.) καθ' όλη τη διάρκεια του 
έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή του. Οι δαπάνες για τα μέτρα προστασίας των κατασκευών 
σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, 
ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

 
1.1.10. Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στην Τ.Σ.Υ. και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους "δοκιμαστικά 
τμήματα", που προβλέπονται στους όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

 
1.1.11. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας κάθε είδους μηχανήματος ή άλλου 
εξοπλισμού (π.χ. ικριωμάτων) που απαιτούνται για την έντεχνη κατασκευή του έργου, μέσα στις 
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη 
και η ασφάλισή τους, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση 
αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για τη διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι 
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν ευθύνεται ο Κύριος του 
Έργου, η απομάκρυνσή τους μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, 
οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ.  
 
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα, που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των 
έργων, όσο και για τυχόν άλλα, που θα βρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία 
(έστω και αν δε χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση 
βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.  
 
1.1.12. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με 
τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων 
κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα 
οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με την εργασία πλύσεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί 
για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και 



κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που 
ισχύουν σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  
 
1.1.13. Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις 
μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο 
του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση περιορισμένης έκτασης περιοχών του 
έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα ΟΚΩ. κλπ.), από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν 
οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του 
έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές, 
γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από 
το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες στα 
Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την 
εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) 
ή ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π. χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.). 
 
1.1.14. Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για 
τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του 
κοινού γενικά, όπως π.χ.:  
 
(1) Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους μικρότερου των 3,0 μ, που 

τυχόν θα απαιτηθούν, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, εφόσον δεν 
είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές ή την Υπηρεσία, να γίνει εκτροπή της 
κυκλοφορίας σε άλλες διαδρομές και εφόσον επιτρέπεται η κατασκευή τέτοιων ορυγμάτων 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων δημοπράτησης.  

 
(2) Οι δαπάνες των εργασιών που θα εξασφαλίζουν, κατά τα ισχύοντα και τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας την απρόσκοπτη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στον ευρύτερο 
γειτονικό χώρο του εργοταξίου και όπου αυτό απαιτηθεί, δηλαδή οι δαπάνες για την τοποθέτηση 
περίφραξης, την καθημερινή κάλυψη των ορυγμάτων, την ενημέρωση του κοινού, τη σήμανση 
(πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ξεχωριστά), τη 
σηματοδότηση και την εξασφάλιση κάθε επικίνδυνου χώρου, οι δαπάνες διευθέτησης και 
αποκατάστασης της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των 
παραπάνω εγκαταστάσεων μετά την περαίωση των εργασιών και τη διαμόρφωση των χώρων 
αυτών, όπως αναλυτικά ορίζεται στην Ε.Σ. Υ.  

 
1.1.15. Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθμικών 
αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, εκτός αν αλλιώς 
ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., σι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και 
μελετών συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες 
ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα 
συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες δίκτυα Οργανισμών 
Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη 
δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας 
σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας 
του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).  
 
1.1.16. Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων 
τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων, που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη 
επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον 
Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων κ:αι των επιμετρήσεων, που θα τα υποβάλει για αρμόδιο 
έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις. 
 
1.1.17. Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων 
οπλισμού (όπου αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα 
για έλεγχο στην Υπηρεσία.  
 
1.1.18. Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κλπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή 
κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων ΟΚΩ., καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών 
και οι εργασίες, που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμόδιους φορείς, 
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
1.1.19. Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή 
τεχνικών εντός κοίτης ποταμών στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης υδάτων) και 
διευθετήσεων για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων όμβριων και πηγαίων 



νερών ώστε να προστατεύονται οι κατασκευές του έργου, οι υπάρχουσες κατασκευές και το 
περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
1.1.20. Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου 
καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. και η 
απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε 
κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 
 
1.1.21. Οι δαπάνες για χρησιμοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατοχυρωμένων 
μεθόδων, ευρεσιτεχνιών, εφευρέσεων κλπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών. 
 
1.1.22. Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα 
διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε 
βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των 
δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και 
απομάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, 
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας 
για διατήρησή τους. 
 
1.1.23. Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. 
διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των 
εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 

 
1.1.24. Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε 
είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου 
(περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση 
των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
 
1.1.25. Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
1.1.26. Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, 
σήμανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη 
και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και 
εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων 
και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους 
καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα 
και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
1.1.27. Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις επ' 
αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, άρση και μεταφορά των 
προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες. 
 
1.1.28. Οι δαπάνες έντεχνης διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, 
φρεατίων αγωγών, τεχνικών έργων κ.λ.π., για τη σύνδεση αγωγών, που συμβάλλουν σ’ αυτά 
(εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου). 
 
1.1.29. Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως 
μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες 
εξυγίανσης εδάφους κλπ. 
 
1.1.30. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες 
Επιχειρήσεις, Πολεοδομία και τους Οργανισμούς κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.ΚΟ. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν 
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
1.1.31. Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλ/οντος από την εγκατάσταση 
του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές 
μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ. 
 
1.1.32. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, συμφωνητικών και γενικά όλες οι υπόλοιπες 
ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους 



δημοπράτησης του έργου. 
 
 
1.1.33. Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των υπαρχόντων δικτύων, όπως φυσικοί ή τεχνητοί υδάτινοι αγωγοί, αγωγοί 
αποχέτευσης και αποστράγγισης της περιοχής κλπ, τα οποία θα επηρεαστούν από την κατασκευή 
του έργου, και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που: 
(1)  τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσμενείς μεταχειρίσεις, 
(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. 
 

1.1.34. Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.  
 
1.2. Στις τιμές μονάδος των ασφαλτικών εργασιών του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται επίσης οι 

δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς της ασφάλτου οποιουδήποτε τύπου από τις περιοχές 
Θεσσαλονίκης ή Αθηνών μέχρι τη θέση επεξεργασίας της και μέχρι τη θέση ενσωμάτωση της, η 
σταλία μεταφορικών μέσων και ο χαμένος χρόνος φορτοεκφορτώσεων, καθώς και κάθε άλλη 
απαιτούμενη δαπάνη για την έντεχνη χρήση της (θέρμανση, παραγωγή διαλυμάτων κλπ) πλην της 
αξίας της ασφάλτου.  
 

1.3. Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος (Ο.Ε.) και τα Γενικά 
Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις 
του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τελών 
χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών 
επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κλπ. και γενικά τα 
επισφαλή έξοδα.  

 
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε 
ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του 
Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 

 
1.4. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.ΠΑ) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 
 

1.5. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο 
παρόν Τιμολόγιο και είναι παρεμφερείς προς εκείνες, που καλύπτονται από αυτό αλλά 
παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά (αποδεκτά σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης) ή 
επιμετρούνται διαφορετικά, αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 
με αναγωγή των μεγεθών τους ως τα κατωτέρω παραδείγματα:  

 
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηριών, αγωγοί αποχέτευσης (όμβριων, ακαθάρτων) από 

τσιμεντοσωλήνες και αγωγοί ακαθάρτων από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες 
 
Για εσωτερική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα 
υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για την αντίστοιχη κατηγορία 
αντοχής και μεθόδων κατασκευής και προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του 
χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος συμβατικού σωλήνα της αμέσως μικρότερης 
υπάρχουσας στο παρόν Τιμολόγιο εσωτερικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:  
 

DN / DM 
 
όπου DN: Εσωτερική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

 DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος συμβατικού 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 ΒΝ 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: 

 
ΒΝ / 240 

 
όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm  

 
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος 
Τιμολογίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
 
Α.Τ.: 1 
Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α02  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος  γαιώδες - ημιβραχώδες 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1123Α 
 
Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 
επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 
δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης των 
πρανών και του πυθμένα τους,  

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια 

των γενικών εκσκαφών της οδού, 
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 
- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών 

των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό 

οποιεσδήποτε συνθήκες,  
 η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της 

σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  
 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των 

προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες 
τελικές ή προσωρινές θέσεις 

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των 
χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

 η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή, 
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

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

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

 οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, 

που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση 
συμπύκνωσης 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή 
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς 
περιορισμούς.  
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και εγκιβωτισμού 
τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των γενικών εκσκαφών, 
επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος τιμολογίου. 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 
συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 
αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη 



εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    δύο και ογδόντα λεπτά 
   Αριθμητικώς: 2,80 
 
 
Α.Τ.: 2 
Άρθρο: ΝΑΥΔΡ 5.10  Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-2815 
 
Κατασκευή φίλτρων αποστράγγισης απο κατάλληλα διαβαθμισμένα θραυστά αδρανή, μονοβαθμίων ή 
διβαθμίων, γραμμικών στραγγιστηρίων (περιβολή διάτρητων σωλήνων, πλήρωση αποστραγγιστικών 
τάφρων) και επιφανειακών αποστραγγίσεων (φίλτρα πρανών, στρώσεις στράγγισης με ή χωρίς 
γεωσυνθετικά κ.λπ.), στις θέσεις και με τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την μελέτη, σύμφωνα 
με την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 ‘’Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια αδρανών της προβλεπόμενης κοκκομετρικής 
διαβάθμισης, η μεταφορά τους στην θέση ενσωμάτωσης από οποιαδήποτε απόσταση, η προσέγγιση, η 
διάστρωση και συμπύκνωσή τους (ελαφρά στην περίπτωση των γραμμικών στραγγιστηρίων, σύμφωνα 
με την μελέτη για τις αποστραγγιστικές στρώσεις). 
Επιμέτρηση εντός των ορίων των διαστάσεων της μελέτης (διατομή γραμμικού στραγγιστηρίου, πάχος 
αποστραγγιστικής στρώσης). Κατά την επιμέτρηση του όγκου του φίλτρου των γραμμικών 
στραγγιστηρίων θα αφαιρείται η διατομή του διατρήτου σωλήνα. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) τοποθετημένου υλικού φίλτρου 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    εννέα και τριάντα λεπτά 
  Αριθμητικώς: 9,30     

 
 
Α.Τ.: 3 
Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-3121.Β 
 
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε 
στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή 
υπόγεια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 

μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή της 
στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    δέκα τρία και εξήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς: 13,60 
 
 
Α.Τ.: 4 
Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Α23 Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού πάχους 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-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.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  



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

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

 Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του 
απαιτούμενου νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,  

 Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών,  
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    εννέα και ογδόντα λεπτά 
   Αριθμητικώς: 9,80 
 
 
 
Α.Τ.: 5 
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3214 
 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 
λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα 
με την μελέτη του έργου και τις ΕΤΕΠ:  
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  
01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του 
σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων 
των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον 
το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με 
χρήση οποιονδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό, 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπόμενων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματωμένη 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 Αναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην 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 ανοιγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος 
(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την 
θέση σκυροδέτησης.  
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δάπεδο). 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 
τρούλους. 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 



προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ενενήντα 
   Αριθμητικώς: 90,00 
 
 
Α.Τ.: 6 
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 38.03  Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816 
 
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πέδιλων, 
υπερθύρων, κλιμάκων κλπ.) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του 
ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπεδο 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:    δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς: 15,70 
 
 
Α.Τ.: 7 
Άρθρο: ΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873 
 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα 
σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων" 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας 
έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. 
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με 
μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την 
έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, 
τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των 
οπλισμών, θα 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  
(mm2) 

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 



Ονομ.  
διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
8,0      50,3 0,395 
10,0      78,5 0,617 
12,0      113 0,888 
14,0      154 1,21 
16,0      201 1,58 
18,0      254 2,00 
20,0      314 2,47 
22,0      380 2,98 
25,0      491 3,85 
28,0      616 4,83 
32,0      804 6,31 
40,0      1257 9,86 

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

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

έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας.  
 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν 

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

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ένα και ένα λεπτό 
   Αριθμητικώς: 1,01 
 
 
Α.Τ.: 8 
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 65.60 ΣΧ. Εστία ποδοσφαίρου από αλουμίνιο με δίκτυ 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6542 
 
Εστία γηπέδου ποδοσφαίρου (γκολ – ποστ) που κατασκευάζεται από προφίλ αλουμινίου ελλειπτικής ή 
κυκλικής διατομής με μέγιστη διάμετρο 0,10 m ή μέγιστους άξονες έλλειψης 0,10m και 0,12m, βαμμένα 
με ηλεκτροστατική βαφή σε λευκό χρώμα, συνδεδεμένα ώστε να σχηματίζονται δοκάρια δύο 
κατακόρυφα και ένα οριζόντιο. Οι κατακόρυφοι δοκοί απέχουν μεταξύ τους (εσωτερική διάσταση ) 7,32 
m και πακτώνονται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα C 12/15 (στερεό εγκιβωτισμού ) διαστάσεων 
τουλάχιστον 0,50X0,50X0,50 m. Ο οριζόντιος δοκός στηρίζεται με ειδικό γωνιακό τεμάχιο στους 
κατακόρυφους και απέχει από το έδαφος (κονίστρα ) 2,44m. Στο πίσω μέρος των δοκών τοποθετούνται 
γαντζάκια κάθε 10 cm για την πρόσδεση του  δικτύου. Πίσω από την εστία σε απόσταση 2 m 
τοποθετούνται μεταλλικοί ορθοστάτες στους οποίους προσδένεται το δίχτυ με διάταξη που εξασφαλίζει 
ότι θα παραμένει τεντωμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIFA. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να 
πληροί τα οριζόμενα στο πρότυπο  ΕΝ 748. 
Στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά προφίλ αλουμινίου, η 
κατασκευή της εστίας, η εκσκαφή των λάκκων του στερεού εγκιβωτισμού, η επίχωση  των λάκκων, η 
μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής στον τόπο φόρτωσης για απόρριψη, η προμήθεια και τοποθέτηση 
του δικτύου και γενικά κάθε υλικό και εργασία για πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση και 
στερέωση.  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εστίας ποδοσφαίρου πλήρως εγκατεστημένης 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Χίλια πεντακόσια 
   Αριθμητικώς: 1.500,00 
 



 
Α.Τ.: 9 
Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 64.26.01 ΣΧ. Πάγκος αναπληρωματικών με επένδυση κυψελωτού 

πολυκαρβονικού υλικού και λαμαρίνας 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6426 
 

Προμήθεια - τοποθέτηση πάγκων αναπληρωματικών αποτελούμενων από μεταλλικό σκελετό από 
δοκούς ψυχρής έλασης ή κοιλοδοκούς, επενδυμένο με λαμαρίνα μέχρι ύψος 0,5 m και πάνω από αυτό 
το ύψος επενδυμένο με κυψελωτό πολυκαρβονικό άθραυστο και τις δύο πλευρές, με καθίσματα 
πλαστικά κερκίδας τοποθετημένα ανά 0,5~0,54 m (απόσταση μεταξύ κέντρων καθισμάτων). 
Περιλαμβάνεται η κατασκευή, βαφή του πάγκου, μεταφορά στον τόπο του έργου, η στερέωση του στο 
γήπεδο και κάθε άλλη εργασία και μικροϋλικά για την έντεχνη τοποθέτηση του πάγκου σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης και τις εντολές της υπηρεσίας. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) πάγκου αναπληρωματικών πλήρως εγκατεστημένου. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    τετρακόσια 
   Αριθμητικώς: 400,00 
 
 
Α.Τ.: 10 
Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η02.2.1 Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm Φ 50 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 
Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), ονομαστικής πίεσης 6 atm, με μούφα σύνδεσης και 
ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1, ήτοι προμήθεια σωλήνων και πλαστικών 
εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία αγωγού καθώς και κάθε άλλη εργασία 
σύνδεσης των σωλήνων για τη διαμόρφωση του αγωγού, ανεξαρτήτως αριθμού συνδέσεων, σύμφωνα 
με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
Δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του ορύγματος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και οι χυτοσιδηροί 
σύνδεσμοι διαμόρφωσης των κόμβων της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου, 
οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων.  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δύο και τριάντα πέντε λεπτά  
   Αριθμητικώς: 2,35 
 
 
Α.Τ.: 11 
Άρθρο: ΥΔΡ 12.14.01.27 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  

(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 110 
mm / ΡΝ 12,5 atm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.1 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δεκατρία 
   Αριθμητικώς: 13,00 
 
 
Α.Τ.: 12 
Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η08.3.11.4 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, κρουστικοί, ακτίνας ενεργείας 

18 - 38 m, Ρυθμιζόμενου τομέα με ηλεκτροβάνα και ρυθμιστή 
πίεσης 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 

 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), κρουστικοί με ανοξείδωτο επανατακτικό ελατήριο, ακτίνας 
ενεργείας 18 - 38 m, 1 1/2'' BSP.  
Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης 



(εκτός από τον πολύσπαστο μαστό) και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και 
δοκιμών,  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Χίλια είκοσι  
   Αριθμητικώς: 1.020,00 
 
 
Α.Τ.: 13 
Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.3 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 Η/Β 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
 
Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού 
και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των 
τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την 
στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη 
απαραίτητη εργασία). 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Είκοσι πέντε 
   Αριθμητικώς: 25,00 
 
 
Α.Τ.: 14 
Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η03.1.6 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, βαρέως 

τύπου Φ 2'' 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5 
 
Αγωγός από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 10255, ήτοι προμήθεια σωλήνων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, και δοκιμασία 
αγωγού, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Τα ειδικά τεμάχια (σταυροί, 
ταυ, μούφες, καμπύλες, συστολές, ρακόρ κλπ), επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 
τιμολογίου.   
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)   
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δεκατέσσερα και πενήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς: 14,50 
 
 
Α.Τ.: 15 
Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η05.1.6 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, Φ 2'' 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11 
 
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα 
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Είκοσι οκτώ 
   Αριθμητικώς: 28,00 
 
 
Α.Τ.: 16 
Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η04.2.6 Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, Φ 2'' 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 12 
 
Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την 
εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 



 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Είκοσι και πενήντα λεπτά  
   Αριθμητικώς: 20,50 
 
 
Α.Τ.: 17 
Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η04.6.6 Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, Φ 2'' 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 12 
 
Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Επτά 
   Αριθμητικώς: 7,00 
 
 
Α.Τ.: 18 
Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η04.9.6 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, Φ 2'' 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 12 
 
Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Πέντε και πενήντα λεπτά 
   Αριθμητικώς: 5,50 
 
 
Α.Τ.: 19 
Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η04.13.6 Σωληνομαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, Φ 2", 50 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5 
 
Σωληνομαστοί από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο χωρίς ραφή (tubo) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10220, με 
σπείρωμα στα δύο άκρα, επιτόπου του έργου, με τα μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών πίεσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)   
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Επτά  
   Αριθμητικώς: 7,00 
 
 
 
Α.Τ.: 20 
Άρθρο: ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.5 Καλώδια  τύπου J1VV-U  (ΝΥΥ) διατομής 7 x 1,5 mm2 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
 
Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του έργου, με την 
εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και  
ελέγχου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)   
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ένα και σαράντα λεπτά  
   Αριθμητικώς: 1,40 
 
 



 
Α.Τ.: 21 
Άρθρο: ΠΡΣ Ε13.2 ΣΧ. Επίστρωση με τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ 5510 
 
  Για την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, γραμμογράφηση, πλήρωση και παράδοση έτοιμου για 
χρήση, συνθετικού χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς, ανθεκτικού σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και στην 
υπεριώδη UV ακτινοβολία, κατάλληλος για συνεχή, βαριά και επίπονη χρήση από τους αθλούμενους, 
τοποθετημένου στην ήδη έτοιμη αποστραγγιστική στρώση του γηπέδου σύμφωνα με τη μελέτη της 
υπηρεσίας. 
Ο συνθετικός χλοοτάπητας θα έχει τη μορφή λωρίδων και θα είναι πλήρως ομοιόμορφος ιδιαίτερα στο 
χρωματισμό. Μετά την επίστρωσή του θα γίνει γέμιση του πέλους με χαλαζιακή άμμο και κόκκους 
καουτσούκ ώστε η επιφάνεια που θα διαμορφωθεί να τηρεί τις τελικές στάθμες του αγωνιστικού χώρου 
του γηπέδου για να απορροφά μεγάλο μέρος των κραδασμών και να μειώνει την πιθανότητα 
μικροτραυματισμών και μυϊκών ατυχημάτων.   
Η εγκατάσταση του ποδοσφαιρικού τάπητα εκτελείται με ανάπτυξη των ρολών στον εγκάρσιο άξονα του 
γηπέδου, γενομένης από το ρολό της σέντρας. Η συγκόλληση των φύλλων (ρολών) του τάπητα θα γίνει 
με ταινία στην κάτω επιφάνειά τους και ειδική πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, σύμφωνα με τις 
οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας του χλοοτάπητα και της επίβλεψης, με στόχο την άρρηκτη 
σύνδεση μεταξύ τους και τη δημιουργία ενιαίας επιφάνειας. 
Η γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου θα γίνει με λωρίδες λευκού συνθετικού χλοοτάπητα πλάτους 
10cm, ίδιας ακριβώς ποιότητας με τον υπόλοιπο συνθετικό χλοοτάπητα και η χάραξη θα είναι σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος. 
Η τοποθέτηση και η πλήρωση θα γίνει σε καλές καιρικές συνθήκες (στεγνή επιφάνεια, με εξειδικευμένα 
μηχανικά μέσα. Απαιτείται ομοιογενή ποσότητα υλικού σε κάθε τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας. Η 
ομοιογένεια επιτυγχάνεται με μηχανικό ινιδισμό για τη σταθεροποίηση της γέμισης, την ενσωμάτωση 
των υλικών σε κατάλληλο βάθος και την ανόρθωση του πέλους. 
Ο συνθετικός χλοοτάπητας και το υλικό πλήρωσης, θα πρέπει να είναι του τύπου Table A.7 του 
πληροφοριακού τεύχους Annex A όπως περιγράφεται στο πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ 15330-1:2013. Θα 
είναι φτιαγμένος από υλικό συμπαγές (πράσινου χρώματος, μονής ή διπλής απόχρωσης) με ίνα 
μονόκλωνη, ο οποίος θα προσομοιάζει σε ένα καλά συντηρημένο φυσικό χόρτο. Θα έχει σταθερότητα 
και θα διαθέτει υπόστρωμα με τουλάχιστον διπλή επίστρωση, για μεγαλύτερη αντοχή σε χημική, φυσική, 
μηχανική και θερμική καταπόνηση, για την αποφυγή παραμόρφωσης της επιφάνειας του τάπητα, την 
ισχυρότερη αγκύρωση των ινών και με ειδικές τρύπες για την αποστράγγιση του νερού σύμφωνα με τις 
ισχύουσες προδιαγραφές. Θα είναι εύκολος στον καθαρισμό, φιλικός στο περιβάλλον και τον χρήστη. 
Συγκεντρωτικά, ο χλοοτάπητας και τα υλικά γεμίσματος, θα πρέπει επί ποινής αποκλεισμού να 
εκπληρώνουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά :  

(Α) Ιδιότητα (β) Απαίτηση (Γ) Αποδεικτικό μέσο 
 
Ύψος πέλους 60 mm (-0%+∞) Εγχειρίδιο εργαστηριακού 

ελέγχου 
Γραμμική πυκνότητα νημάτων 
 

16.000 Dtex (-0%+∞) 
 

Εγχειρίδιο εργαστηριακού 
ελέγχου 

Συρραφές 9.750/m² (-0%+∞) 
 

Εγχειρίδιο εργαστηριακού 
ελέγχου 

Πάχος ίσιας ίνας σε μm 
 

400 micron (-0%+∞) 
 

Εγχειρίδιο εργαστηριακού 
ελέγχου 

Πλάτος ίσιας ίνας σε mm 
 

1,80 mm (-0%+∞) Εγχειρίδιο εργαστηριακού 
ελέγχου 

Συνολικό βάρος ινών ανά m2 1.900 gr/m² (-0%+∞) Εγχειρίδιο εργαστηριακού 
ελέγχου 

Βάρος τάπητα ανά m2 2.900 gr/m² (-0%+∞) Εγχειρίδιο εργαστηριακού 
ελέγχου 

Πρωτεύουσα υπόβαση Πολυπροπυλένιο ή latex ή 
πολυουρεθάνη ανεξαρτήτου βάρους 

Εγχειρίδιο εργαστηριακού 
ελέγχου 

Δευτερεύουσα υπόβαση Πολυουρεθάνη ανεξαρτήτου βάρους Εγχειρίδιο εργαστηριακού 
ελέγχου 

Υλικά γεμίσματος:  
Χαλαζιακή άμμος: Με περιεκτικότητα χαλαζία πάνω από 92%, διαβαθμισμένης στρογγυλής 
κοκκομετρίας και ποσότητας καταναλώσεων σύμφωνα με την έκθεση αποτελεσμάτων εργαστηριακών 
δοκιμών ελέγχου του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα.  
Κόκκοι καουτσούκ (τύπου SBR): Ελαστικά μικροσφαιρίδια (ανακυκλωμένα ή μη), οικολογικά και φιλικά 
προς το περιβάλλον, κοκκομετρίας και ποσότητας καταναλώσεων, σύμφωνα με την έκθεση 
αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών ελέγχου του προσφερόμενου συνθετικού χλοοτάπητα.  



Για την επιβεβαίωση των παραπάνω, προκειμένου να ενσωματωθεί το σύστημα συνθετικού 
χλοοτάπητα, θα πρέπει να προσκομιστούν επί ποινή αποκλεισμού του:  

1. Δείγμα του τάπητα διαστάσεων 20εκ Χ 20εκ περίπου συνοδευόμενο από τα υλικά πλήρωσης 
αυτού, έκαστο σε σακουλάκι ποσότητας περίπου 30ml. 

2. Γραπτή εγγύηση οχτώ (8) ετών, από τον υποψήφιο προμηθευτή για τον προσφερόμενο 
χλοοτάπητα. 

3. Γραπτή εγγύηση οχτώ (8) ετών, από τον οίκο κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα, πλήρης, η 
οποία θα αναφέρει τον τίτλο του διαγωνισμού και τον φορέα υλοποίησης του. 

4. Εργαστηριακή εξέταση, του προς τοποθέτηση τάπητα που να καλύπτει τα ανωτέρω ελάχιστα 
τεχνικά χαρακτηριστικά και να προκύπτει η αποδοχή του αναφορικά των απαιτήσεων FIFA Quality 
ή/και FIFA Quality PRO. 

5. Σήμα πιστοποίησης γηπέδου με εγκατεστημένο τον προσφερόμενο χλοοτάπητα, είτε FIFA Quality 
είτε FIFA Quality PRO (field certificate) συμφώνως του ισχύοντα οδηγού Handbook of 
Requirements Football turf εκδόσεως Οκτωβρίου 2015. 

6. Πιστοποίηση του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα πως ανήκει στην λίστα των 
προτιμώμενων από την FIFA παραγωγών (FIFA Preferred Producer). 

7. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό και 
παραγωγή χλοοτάπητα του εργοστασίου παραγωγής. 

8. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΙSO 14001:2015 με πεδίο εφαρμογής τον σχεδιασμό 
και παραγωγή χλοοτάπητα του εργοστασίου παραγωγής. 

9. Σύστημα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία κατά ΙSΟ 45001:2018 με πεδίο εφαρμογής τον 
σχεδιασμό και παραγωγή χλοοτάπητα του εργοστασίου παραγωγής. 

10. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ΙSO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή γηπέδων 
με χλοοτάπητα. 

11. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ΙSO 14001:2015 με πεδίο εφαρμογής την κατασκευή 
γηπέδων με χλοοτάπητα. 

12. Σύστημα ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία κατά ISO 45001:2018 με πεδίο εφαρμογής την 
κατασκευή γηπέδων με χλοοτάπητα. 

13. Αποδεικτικά κατοχής των απαραίτητων μηχανημάτων κατασκευής γηπέδου με συνθετικό 
χλοοτάπητα ήτοι μηχάνημα πλήρωσης χλοοτάπητα ενδεικτικού τύπου SMG SANDMATIC B1505 ή 
ισοδύναμα. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά καθώς και όλες οι εργασίες τοποθέτησης και 
εργοστασιακής φύτευσης γραμμογράφησης του τεχνητού χλοοτάπητα, έτοιμου προς χρήση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) τοποθετημένου συνθετικού χλοοτάπητα. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    δέκα εννέα και πενήντα λεπτά  
   Αριθμητικώς: 19,50 
 
 
 

Κόρινθος   08 / 06 / 2022 
  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  

Τ.Δ.Π. 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  

της Δ/νσης 

   

ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ 
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

ΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 
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