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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε 

συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή 

διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, 

χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, 

εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 

 

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

πυθμένα τους,  

 

- 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  
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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. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,70 

(Ολογράφως) : εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 2 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2151 

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση τεχνικών έργων (τοίχων, 

βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), 

σε κάθε είδους έδαφος (γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών 

πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: 

- Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, εκτός άν 

ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών 

 

- Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή κατακόρυφες 

αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση 

και πληρωμή αυτών 

 

- Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος 

 

- Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι δυνατή η διάστρωση 

σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ) 

 

- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος 

 

- Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφών 

 

- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση 

 

- Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα προϊόντα εκσκαφής για την 

επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά την κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού 

 

- Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των παρειών του 

ορύγματος 

 

- Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων στην θέση του 

ορύγματος 

 

- Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων και την εξυπηρέτηση των 

παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις γεφύρωσης) 

 

- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών. 

 

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν υπαρχουσών κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

 

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε ορύγματα επιφανείας έως 100 

m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές 

θεμελίων και τάφρων κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα οικεία 

άρθρα του Τιμολογίου. 
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Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους λαμβάνεται η στάθμη των γενικών 

εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, 

κλίσεις παρειών, βαθμίδρες καθ' ύψος). 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,00 

(Ολογράφως) : τέσσερα 

A.T. : 3 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε 

στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 

 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων κοπής 

του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση 

των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 

μέσα". 

 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου 

αέρα και συναφή εξοπλισμό. 

 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,00 

(Ολογράφως) : πενήντα έξι 

A.T. : 4 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02.1 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο 
εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με τσιμέντο, εντός 

του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα, με την φόρτωση επί 

αυτοκινήτου και την μεταφορά προς ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους 

περιβαλλοντικούς όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, ενώ 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους. 

 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,60 

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 5 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β 

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

επιφάνεια. 

 

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

σύμφωνα με την μελέτη. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,50 

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 6 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.1 Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β 

Κατασκευή βάσης 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 συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,50 

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 7 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 

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

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

σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 

σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με 

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

 

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

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

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

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

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  

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

 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 

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

ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον 

πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 

τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 

(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η 

παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
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Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου 

κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 

ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

 

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την 

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

 

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων 

στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την 

ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

 

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), 

η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, 

φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

 

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό 

δάπεδο). 

 

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

 

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

την μελέτη διαστάσεις. 

 

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.                                 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 90,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα 

A.T. : 8 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3816 

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

πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε 

ύψος του πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 

σκυρόδεμα (τύποι)". 

 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 

καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 

διαμόρφωσή του. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 9 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 
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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. 

 

          |           Πεδίο εφαρμογής                    | 

__________|______________________________________________|______________________ 

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.  

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο  

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)      

__________|________|________________|____________________|_________|____________ 

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617      

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  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 . 

 

 Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.                                           

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 

σύμφωνα με την μελέτη. 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,07 

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά 

A.T. : 10 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.10.3 Κατασκευή - τοποθέτηση  σετ στυλοβατών βόλλευ μαζί  με το δίχτυ 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕΤ ΣΤΥΛΟΒΑΤΩΝ ΒΟΛΛΕΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΧΤΥ (Πιστοποιημένοι με ΕΝ 1271)  

 

Για την ολοκληρωμένη κατασκευή και τοποθέτηση ενός  (1) σετ στυλοβατών βόλλευ και την προμήθεια και 

τοποθέτηση διχτιού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της  ΓΓΑ. 

 

-Σετ στυλοβατών Βόλλευ μεταλλικοί: Σωλήνας βαρέως τύπου Φ 89mm με συνολικό ύψος 2,84m. με μηχανισμό 

τανύσεως (μανιβέλα), με δυνατότητα ρύθμισης του ύψους με ειδικό μηχανισμό. 

Βάρος ορθοστάτη περίπου 17,00 Kgr. Βάσεις βαρέως τύπου, με τάπες. Πακτώνεται στο έδαφος σε ύψος 35 cm. 

Βαφονται με αντισκωριακή βαφή με δύο χέρια ντουκόχρωμα Α΄ποιότητας 

  

-Δίχτυ για Βόλλευ:Διαστάσεων 9,50Χ1,00 mm, πάχους 5mm, μάτι 10χ10cm, από υλικό πολυαιθυλένιο, στριφυό, 

με κόμπους, με υφασμάτινη φάσα πάνω και κάτω,  

ιμάντες στα πλαϊνά, δέσιμο με συρματόσχοινο 4mm, 14 μέτρων, με επικάλυψη PVC και με ειδικούς ιμάντες  

 

  Στην τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια του διχτύου. Οι στυλοβάτες και το δίχτυ θα είναι   επιλογής 

του αναδόχου, και θα τελούν  υπό την έγκριση της υπηρεσίας. 

Tιμή για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση ενός (1) σετ στυλοβατών βόλλευ και ενός διχτύου βόλλευ. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 300,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια 

A.T. : 11 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.10.1.1 Κατασκευή - τοποθέτηση μπασκέτας σχολικού τύπου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6411 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

 

Για την ολοκληρωμένη κατασκευή και τοποθέτηση μιας (1) μπασκέτας  σχολικού τύπου σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές της  ΓΓΑ. 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Τα κύρια δομικά υλικά κατασκευής της θα είναι: φύλο λαμαρίνας πάχους 3 mm, γωνιά 60 x 60 x 6 ,  κοιλοδοκός 

50 x 30 x 3 . 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο στυλοβάτης της μπασκέτας θα είναι διατομής τραπεζίου παραλληλογράμμου και θα δημιουργείται από το φύλο 

της λαμαρίνα πάχους 3mm κατάλληλα διαμορφωμένο. Οι διαστάσεις στις άκρες του στυλοβάτη θα είναι 150 x 

350 mm στην βάση, και 150 x 170 mm στην κορυφή, όπου εδράζεται το ταμπλό. Μέσα στον στυλοβάτη θα 

ηλεκροσυγκολλούνται σωλήνες διαμέτρου από 3/4΄΄ - 1΄΄ για την σταθερότητά του (αντιανέμια). Στο κάτω 

μέρος θα έχει δύο πλαίσια από γωνίες 70 x 70 x 7 mm τα οποία, το ένα θα ηλεκτροσυγκολλείται στον στυλοβάτη 

και το άλλο στο ειδικό μεταλλικό πέδιλο που πακτώνεται στο έδαφος. Τα ταμπλό θα κατασκευάζονται από 

Plexiglass, διαστάσεων: 0,90 x 1,20 m και   12 mm πάχους και θα στηρίζονται σε πλαίσιο από το παραπάνω 

κοιλοδοκό, ενώ ενδιάμεσα θα τοποθετείται παρέμβυσμα από ελαστικό πάχους 3 mm για να εξασφαλίζεται η αντοχή 

του πίνακα και για να διαγράφονται οι υποχρεωτικές διαγραμμίσεις. Στο πίσω μέρος του ταμπλό , θα 

τοποθετηθούν 2 αντηρίδες για την σταθερότητα του πίνακα . Η στήριξη του πίνακα στο κοιλοδοκό θα γίνεται 

με ειδικά φρεζαρισμένες ορειχάλκινες βίδες και παξιμάδια ασφαλείας. Για τη σύνδεση όλων των παραπάνω 

στοιχείων χρησιμοποιείται ηλεκτροσυγκόλληση ARGON. 

 

ΒΑΦΗ 

Η όλη κατασκευή θα βάφεται με δύο στρώσεις αντισκουριακό και δύο στρώσεις χρώματος DUCO. Το χρώμα βαφής 

θα είναι επιλογής της Υπηρεσίας. 

 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 

Το στεφάνι θα κατασκευάζεται από μασίφ σίδερο 20 mm και γαντζάκια για την στήριξη του δικτύου. Το ακριβές 

ύψος του από το έδαφος θα είναι 2,75 m και η διάμετρός του εσωτερικά 45 cm. Η παραπάνω περιγραφόμενη 

μπασκέτα ολυμπιακού τύπου θα είναι κατασκευασμένη και θα εγκαθίσταται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

Γ.Γ.Α. 
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  Στην τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια του διχτύου, καθώς επίσης και το προστατευτικό του κατακόρυφου 

στύλου με τις εξής προδιαγραφές: Θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τις διαστάσεις του κορμού από πλήρως 

αδιάβροχο υψηλής ποιότητας PVC, βραδύκαυστο, 400 gr/m2 και αφρώδες υλικό πάχους 5cm συμπιεσμένου 

πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας Ν300. Θα αποτελείται από 3 αυτόνομα τεμάχια κλειστού τύπου, 

θερμοκολλημένα για την αποφυγή εισροής νερού, τα δύο σε σχήμα τραπεζίου και το ένα σε σχήμα 

παραλληλογράμμου (μπροστινό). Στο πίσω μέρος θα φέρουν 4 τεμάχια δέστρες με κούμπωμα (πόρπες) για την 

σωστή εφαρμογή του προστατευτικού στον κορμό της μπασκέτας. 

 Η μπασκέτα  επιλογής του αναδόχου, θα τελεί υπό την έγκριση της υπηρεσίας. 

Tιμή για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση μιας (1) μπασκέτας σχολικού τύπου. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.250,00 

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια πενήντα 

A.T. : 12 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Ε05.11 Περίφραξη με συρματόπλεγμα και πασσάλους γαλβανισμένους 2" ύψους 2,00 μμ (επί 
υπάρχοντος τοιχείου) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812 

Περίφραξη με συρματόπλεγμα και πασσάλους γαλβανισμένους 2" ύψους 2,00 μμ επί υπάρχοντος τοιχείου. Για  

1  μέτρο  μήκους  περιφράξεως  τεχνικών  έργων,  που  έχει κατασκευασθεί με δικτυωτό γαλβανισμένο 

συρματόπλεγμα Νο.17 (διαμέτρου 3χλστ και βάρους 2,36kg/m2) και  με  πασσάλους  γαλβανισμένους 2" 

στηρίξεως  και ύψος 2,00m, ανά αποστάσεις 2,00m περίπου, επί υπάρχοντος τοιχείου.   Στη μιά άκρη του 

γαλβανισμένου σωλήνα θα κολληθεί πλάκα σιδερένια 3χιλ. πάχους 18χ18εκ μήκους πάχους και θα πακτωθεί με 

ειδικά στριφώνια στο τοιχείο και η άλλη άκρη θα κλείσει τελείως με συγκόλληση ή τάπα πλαστική. 

(1 ΜΜ) 

 

α) Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 

    2ins                                 mm    2x 1,05x    9,00 =          18,90 

β) Συρματόπλεγμα γαλβανισμένο           Μ2    4,72x      1,8856 =           8,90 

γ) Εργασία και μικρουλικά κατασκευής 

   και τοποθετήσεως σε Τεχνίτη     (113)  h      1,087x   19,87 =          21,60 

 

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

                                                    Αθροισμα ΤΕ =          49,40 

Τιμή ενός ΜΜ ΕΥΡΏ 49,40 

σαράντα εννέα και σαράντα λεπτά 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 49,40 

(Ολογράφως) : σαράντα εννέα και σαράντα λεπτά 

A.T. : 13 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β30.3 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7018 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως κατασκευών, μορφής 

διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην 

θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης 

του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας B500A, B500C 

και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.  

 

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα 

του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης 

του οπλισμού.  

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις 

των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά 

τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και 

το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο 

και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών. 

Σελίδα 26 από 35 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

 

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. 

________________________________________________________________________________ 

|         |           Πεδίο εφαρμογής                    |                     | 

|_________|______________________________________________|_____________________| 

| Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.   | 

|διάμετρος| Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο| 

| (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)   | 

|_________|________|________________|____________________|_________|___________| 

|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           | 

|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________| 

|   5,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  19,6   |   0,154   | 

|   5,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187   | 

|   6,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222   | 

|   6,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260   | 

|   7,0   |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302   | 

|   7,5   |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347   | 

|   8,0   |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395   | 

|  10,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617   | 

|  12,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888   | 

|  14,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21    | 

|  16,0   |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58    | 

|  18,0   |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00    | 

|  20,0   |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47    | 

|  22,0   |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98    | 

|  25,0   |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85    | 

|  28,0   |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83    | 

|  32,0   |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31    | 

|  40,0   |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 

 

Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 

οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ, με σύρμα 

πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων 

πασσάλων. 

 

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 

 

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από την μελέτη 

πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2) 

 

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

 

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν θα 

απαιτηθούν (εργασία και υλικά) 

 

- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία. 

 

 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C                                                  

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,15 

(Ολογράφως) : ένα και δέκα πέντε λεπτά 

A.T. : 14 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 56.21.11.ΣΧΕΤ Κιόσκι  εξάγωνο ξύλινο πλευράς 2,0 μ 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5617 

Κιόσκι  εξάγωνο πλευράς 2,0 μ και ύψος περίπου 3,00 μ. 

Η κατασκευή απαρτίζεται από: Έξι υποστυλώματα, ξύλινη εξαγωνική στέγη,   

καθιστικό με πλάτη, και εξάγωνο τραπέζι. 

Τα υποστυλώματα  είναι ξύλινα καταλλήλων διαστάσεων. Στo κάτω μέρος εδράζονται σε μεταλλική βάση, η οποία 

προστατεύει την κατασκευή από επαφή με την πλάκα έδρασης στηρίζοντας την όλη κατασκευή σε ύψος περίπου 

50 mm πάνω από το έδαφος. Στο άνω μέρος των υποστυλωμάτων, συνδέεται η ξύλινη στέγη.Η ξύλινη στέγη 

απαρτίζεται από έξι τρίγωνα τα οποία διατάσσονται γύρω από νοητό κεντρικό άξονα, σχηματίζοντας με τις 

βάσεις τους, εξάγωνο. 
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Στο άνω μέρος της σκεπής, όπου και το νοητό κέντρο του εξαγώνου, τοποθετείται ξύλινη διακοσμητική κορυφή. 

Στις πέντε εκ των έξι πλευρών του εξαγώνου που ορίζεται από τα υποστυλώματα, κατασκευάζεται καθιστικό 

με πλάτη. Το κάθισμα αποτελείται από τρία ξύλα  και η πλάτη από δύο. Το κάθισμα στηρίζεται σε ξύλινες 

βάσεις σχήματος Π, οι οποίες βιδώνονται σε κάθε μία από τις κολώνες της κατασκευής ενώ η πλάτη αρμόζεται 

στα υποστυλώματα. 

Το τραπέζι θα είναι και αυτό εξάγωνο στο κέντρο της κατασκευής με διάσταση πλευράς τουλάχιστον 0,80 εκ. 

και ανάλογης ξυλείας με το κιόσκι. 

Τα φέροντα στοιχεία κατασκευάζονται από ανθεκτική ξυλεία επιλογής και έγκρισης της υπηρεσίας, υγρασίας 

10-12%. 

Όλες οι ξύλινες δοκοί κατασκευάζονται από αντεπικολλητή ξυλεία. 

Τα ξύλινα μέρη βάφονται με υδατοδιαλυτά, μη τοξικά, μη αναφλέξιμα χρώματα κατάλληλα για εξωτερική χρήση.  

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα μέρη είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά ή είναι γαλβανιζέ. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.500,00 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια 

A.T. : 15 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.91.1 Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδων basket και volley 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 4521.Β 

Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου basket και volley από ένα σύστημα ακρυλικών ρητινών υδατικής βάσης 

με υψηλή αντοχή σε φθορά, UV ακτινοβολία και διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Πριν την έναρξη των εργασιών 

το υπόστρωμα πρέπει να καθαριστεί επιμελώς από σκόνες και τυχόν υπολείμματα. Οι επιφάνειες θα πρέπει 

να είναι στεγνές και καθαρές, να αντέχουν στην συμπίεση και στις ελαστικές δυνάμεις και να είναι 

απαλλαγμένες από σκόνη, λάδια, γράσα, μπογιές, κεριά, ίχνη γύψου και γενικότερα υλικά που μπορούν να 

επηρεάσουν την εφαρμογή. Υπάρχουσες ρωγμές θα πρέπει να επισκευαστούν. Θα εφαρμοστεί σε μέγιστη κλίση 

επιφάνειας 1,5%. 

Η κατασκευή του δαπέδου θα γίνει με διαδοχικές επιστρώσεις ως εξής: 

1ο στρώμα επίστρωσης : Μείγμα ασφαλτικού γαλακτώματος (με χαλαζιακή άμμο κοκκομετρίας 0,01-0,03mm). 

2ο στρώμα επίστρωσης : Μείγμα γαλακτώματος και χαλαζιακής άμμου, ακρυλικής βάσηςμε αναλογία 40:60 

(κοκκομετρία 0,01- 0,03mm). 

3ο & 4ο στρώμα επίστρωσης : Μείγμα ακρυλικών ρητίνων και χαλαζιακής άμμου με αναλογία 50:50 για το 3ο 

στρώμα και 60:40 για το 4ο (κοκκομετρία χαλαζιακής 0,01-0,03mm). 

Η διαγράμμιση θα γίνει με χρώμα διαγράμμισης λευκό, ακρυλικών ρητίνων. 

Οι επιστρώσεις των παραπάνω υλικών θα εφαρμοστούν με χρήση ελαστικής σπάτουλας. 

Ο Ανάδοχος, πριν την έναρξη των εργασιών, θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία το αντίστοιχο 

πιστοποιητικό I.T.F. αναφορικά με την τελική επένδυση του δαπέδου,  προς έγκριση, καθώς επίσης και ISO 

9001 περί πιστοποίησης στην τοποθέτησης αθλητικών δαπέδων είτε του ιδίου είτε του συνεργείου εφαρμογής 

στο οποίο θα αναθέσει την εργασία τοποθέτησης. Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες διαγραμμίσεις 

για την χρήση  γηπέδου (μπάσκετ - βόλλεϋ κλπ) σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περατωμένης επιφάνειας  

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,00 

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα 

A.T. : 16 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α30.1ΣΧΕΤ Επίστρωση με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 

Επίστρωση με συνθετικό (τεχνητό) χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς. 

Ήτοι, προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, γραμμογράφηση και παράδοση έτοιμου για χρήση, συνθετικού 

χλοοτάπητα τελευταίας  γενιάς  επί τόπου του έργου, με ελαστική υπόβαση από ίνες θυσανωτές, 

τοποθετημένος  επάνω σε σταθερή επιφάνεια, σύμφωνα με τη μελέτη της υπηρεσίας.  

Η ποιότητα του νήματος θα είναι 100% από πολυαιθυλένιο, στα 18.000 Dtex (+/-10%) και θα διαθέτει κύρια 

υπόβαση από πολυπροπυλένιο και δευτερεύουσα από Latex, με προστασία κατά των υπεριωδών ακτινοβολιών.  

Η ελαστική αυτή υπόβαση πρέπει να έχει δυνατότητα αποστράγγισης των νερών από εξόδους απορροής, διαμέτρου 

4mm κάθε 10x10cm. 

Το ύψος πέλους θα είναι στα 40mm περίπου (+/-10%) και το συνολικό ύψος (υπόβασης και πέλους) στα 42mm.   

Το συνολικό βάρος θα είναι 2.733gr/m2 (+/-10%). 

Η υδατοπερατότητα του χλοοτάπητα θα πρέπει να κυμαίνεται στα 60lt/m2/min, ενώ ο αριθμός ινών του στις 

9.450ίνες/m2 
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Τα ρολά, πλάτους 4,04m (+/-0,02), αφού απλωθούν, συγκολλούνται στις ενώσεις με ειδικές ταινίες, πάνω 

στις οποίες διαστρώνεται πολυουρεθάνη δύο συστατικών, ώστε να επιτυγχάνεται άρρηκτη σύνδεση μεταξύ τους. 

Όπου ορίζονται οι γραμμές του γηπέδου, κόβονται λωρίδες πλάτους 10cm του χλοοτάπητα και αντικαθίστανται 

με λωρίδες από το ίδιο υλικό , σε χρώμα άσπρο ή κίτρινο, επιτυγχάνοντας τη γραμμογράφηση του γηπέδου. 

Η πλήρωση του συνθετικού χλοοτάπητα θα γίνει με προσθήκη χαλαζιακής άμμου κοκκομετρίας 0,4 mm, με 

κατανάλωση 18 έως 20kg/m2 και κόκκων καουτσούκ κοκκομετρίας 0,5 mm έως 2 mm, με κατανάλωση 7 έως 9kg/m2. 

Επί πρόσθετα ο ανάδοχος οφείλει, κατά τη διαδικασία ένταξης του υλικού στο έργο, να προσκομίσει στην 

υπηρεσία  τα κάτωθι: 

1.Παροχή γραπτής εγγύησης πέντε (5) ετών, από την προμηθεύτρια εταιρεία για τον προσφερόμενο χλοοτάπητα.   

2.Ο Ανάδοχος ή η υπεργολάβος εταιρεία τοποθέτησης του συνθετικού χλοοτάπητα, θα πρέπει να έχει 

αποδεδειγμένη προγενέστερη εμπειρία σε έργα αντιστοίχου φυσικού αντικειμένου, κατά συνέπεια πρέπει να 

προσκομίσει ανάλογη λίστα περαιωμένων έργων. 

3.ISO 9001:2000 περί διασφάλισης της ποιότητας στην τοποθέτηση αθλητικών δαπέδων, είτε του ιδίου του 

αναδόχου, είτε, εφόσον ο ίδιος δεν διαθέτει, του υπεργολάβου με τον οποίο θα συνεργαστεί, για την έντεχνη 

τοποθέτησή του.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο με τη γραμμογράφηση του γηπέδου και την πλήρωση αυτού. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο(m2)  

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,00 

(Ολογράφως) : τριάντα επτά 

A.T. : 17 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β51.2 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους (0,06χ0,22-0,25) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟΝ 2921 

        Για την πλήρη τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20, διατομής 

τουλάχιστον 100Χ0,22-0,25Χ6 cm  σύστασης από αδρανή υλικά και τσιμέντο με απότμηση, σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. 

(ΕΛΟΤ ΕΝ 1340: 2003/AC:2006 - αρ. απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ 12394/406 ΦΕΚ 1794 τΒ'/28-8-2009), προς κατασκευή 

κρασπέδων, νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων,πάρκων και παιδικών χαρών  κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται 

στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου 

με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος 

οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".  

        Στην τιμή περιλαμβάνεται  

- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης 

έδρασης, 

- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά 

και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των 

κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 

       

 Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου με τη βάση έδρασής του. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,25 

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 18 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β52.4 Κατασκευή ρητινούχου βοτσαλωτού δαπέδου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2922 

     Για την κάλυψη εξωτερικών δαπέδων οποιασδήποτε επιφανείας κυκλοφορίας, με ρυτινούχο βοτσαλωτό τύπου 

LavaStone από ανάμειξη διαφόρων χαλαζιακών αδρανών με συστατικά τσιμεντοειδούς βάσης και ειδικές ρητίνες, 

πάχους τουλάχιστον 15 χιλ. Μετά την εφαρμογή ακολουθεί τριβή με μηχανές μαρμάρου σύμφωνα με τις οδηγίες 

της υπηρεσίας. Στο τέλος των τριψημάτων θα γίνει αδιαβροχοποίηση με χρήση ρολού ή πιστολιού με ένα χέρι 

υλικού τύπου Lavadrops Penetrate., οι οποίες θα πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του τ. Υ.Δ.Ε. (Π.Τ.Π. 

Δ.Τ. 625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΕΚ)και θα είναι σύμφωνες με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 

"Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών".  

Θα δημιουργούνται αρμοί διαστολής κάθε 5-6 τρέχοντα μέτρα λόγω των υψηλών αντοχών του δαπέδου.      

        Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου του ρητινούχου 

βωτσαλωτού δαπέδου και όλων των απαιτουμένων υλικών, η δαπάνη εφαρμογής, η δαπάνη για τα τριψήματα, η 

δαπάνη αδιαβροχοποίησης και κάθε άλλη δαπάνη υλικού και εργασίας για την  
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πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.  

        

  Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους πλακοστρώσεως  

(1 m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 44,00 

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα 

A.T. : 19 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και 

τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή 

υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 

05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 

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

 

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

 

- η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 

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

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των 

επιφανειακών ιχνών. 

 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης 

ασφάλτου, ως εξής: 

 

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.                                                                              

 . 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,70 

(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 20 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, 

ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και 

η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), 

 

- ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

 

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου 

(Federal), 
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- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται), 

 

- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς 

αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,20 

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 21 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\56.21.01 Παγκάκι χωρίς πλάτη ενδεικτικού τύπου CALERO 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Παγκάκι χωρίς πλάτη ενδεικτικού τύπου CALERO - HAHN KUNSTSTOFFE από ανακυκλωμένο πλαστικό (πολυολεφίνη), 

οικολογικά συμβατό. 

Διαστάσεις: 150(Μ)x40(Π)x45(Υ) cm 

Βάρος: περίπου 74kg 

Ο πάγκος θα αποτελείται από 4 σανίδες διαστάσεων 132x9x9cm οι οποίες είναι στερεωμένες επάνω σε  4+4 

τετράγωνα προφίλ διαστάσεων 45x9x9cm τα οποία θα αποτελούν την βάση του πάγκου. 

Το ύψος της θέσης καθίσματος από το έδαφος θα είναι 45cm. 

Όλη η κατασκευή θα είναι αποτέλεσμα χύτευσης της α’ ύλης από πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο.  

Το σχήμα χρώμα του ππάγκου θα τελεί υπό την έγκριση της υπηρεσίας. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια 

A.T. : 22 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\56.21.03 Ελαστική καθιστική σφαίρα  διαμέτρου 500mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Ελαστική καθιστική σφαίρα ενδεικτικού τύπου CONRADI & KAISER (STILUM) από έγχρωμους κόκκους SBR, 

διαμέτρου 500mm, 

η οποία θα αγκυρώνεται στο έδαφος σε βάση από μπετόν διαστάσεων 300x300x500m (δεν συμπεριλαμβάνεται στην 

τιμή) 

 

Η ελαστική σφαίρα και το χρώμα αυτής θα τελούν υπό την έγκριση της υπηρεσίας. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 370,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα 

A.T. : 23 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\56.21.04 Ελαστική καθιστική σφαίρα  διαμέτρου 400mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Ελαστική καθιστική σφαίρα ενδεικτικού τύπου CONRADI & KAISER (STILUM) από έγχρωμους κόκκους SBR, 

διαμέτρου 400mm, 

η οποία θα αγκυρώνεται στο έδαφος σε βάση από μπετόν διαστάσεων 300x300x500m (δεν συμπεριλαμβάνεται στην 

τιμή) 

 

Η ελαστική σφαίρα και το χρώμα αυτής θα τελούν υπό την έγκριση της υπηρεσίας. 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 270,00 

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα 
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A.T. : 24 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Ε17.4.6 Θερμοπλαστικά παιχνίδια δαπέδου εξωτερικών χωρων (φιδάκι) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788 

Θερμοπλαστικά παιχνίδια δαπέδου εξωτερικών χωρων (φιδάκι) 

 

Το υλικό κατασκευής του θα είναι αλκυδικό θερμοπλαστικό υλικό πάχους περίπου 2,6mm (+0.4/-0.3) με ποσοστό 

υαλοσφαιριδίων περίπου 25% , με αντιολισθητική επιφάνεια. Η σύστασή του θα περιλαμβάνει περίπου 20% 

συνδετικό παράγοντα, περίπου 25% λευκή άμμο, περίπου 30% τιτάνιο και λευκό υλικό πλήρωσης και περίπου 

25% υαλοσφαιρίδια. Η εφαρμογή του θα γίνει με τη βοήθεια φλόγιστρου και με χρήση ειδικού primer. Θα 

διαθέτει δείκτη θερμότητας (ένα ειδικό σημείο-χάραξη που βρίσκεται στην επιφάνεια των ταινιών) ώστε να 

καθοδηγεί τον τεχνικό εγκατάστασης των θερμοπλαστικών για τη σωστή θέρμανσή της. Εφόσον αυτή επιτευχθεί, 

η χάραξη θα εξαφανίζεται. Θα συνοδεύεται από primer για την καλύτερη και ορθότερη εφαρμογή του, σε αναλογία 

0,3 ml/m2.  Θα διαθέτει μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις καθώς και μεγάλη διάρκεια παραμονής στο έδαφος. 

Οι διαστάσεις του θα είναι 5000Χ5000 mm. 

Το παιχνίδι και ο χρωματισμός του θα τελούν υπό την έγκριση της Υπηρεσίας. Στην τιμή εκτός των άλλων 

περιλαμβάνεται η αγορά και τοποθέτηση συγκολλητικού primer. 

Τιμή για ένα τεμάχιο παιχνιδιού δαπέδου η οποία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για εργασία και υλικά 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.836,71 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες οκτακόσια τριάντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά 

A.T. : 25 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Ε17.4.8 Θερμοπλαστικά παιχνίδια δαπέδου εξωτερικών χωρων (κουτσό πύραυλος) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788 

Θερμοπλαστικά παιχνίδια δαπέδου εξωτερικών χωρων (κουτσό πύραυλος) 

 

Το υλικό κατασκευής του θα είναι αλκυδικό θερμοπλαστικό υλικό πάχους περίπου 2,6mm (+0.4/-0.3) με ποσοστό 

υαλοσφαιριδίων περίπου 25% , με αντιολισθητική επιφάνεια. Η σύστασή του θα περιλαμβάνει περίπου 20% 

συνδετικό παράγοντα, περίπου 25% λευκή άμμο, περίπου 30% τιτάνιο και λευκό υλικό πλήρωσης και περίπου 

25% υαλοσφαιρίδια. Η εφαρμογή του θα γίνει με τη βοήθεια φλόγιστρου και με χρήση ειδικού primer. Θα 

διαθέτει δείκτη θερμότητας (ένα ειδικό σημείο-χάραξη που βρίσκεται στην επιφάνεια των ταινιών) ώστε να 

καθοδηγεί τον τεχνικό εγκατάστασης των θερμοπλαστικών για τη σωστή θέρμανσή της. Εφόσον αυτή επιτευχθεί, 

η χάραξη θα εξαφανίζεται. Θα συνοδεύεται από primer για την καλύτερη και ορθότερη εφαρμογή του, σε αναλογία 

0,3 ml/m2.  Θα διαθέτει μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις καθώς και μεγάλη διάρκεια παραμονής στο έδαφος. 

Οι διαστάσεις του θα είναι 3500Χ2000 mm. Στην τιμή εκτός των άλλων περιλαμβάνεται η αγορά και τοποθέτηση 

συγκολλητικού primer. 

Το παιχνίδι και ο χρωματισμός του θα τελούν υπό την έγκριση της Υπηρεσίας. 

Τιμή για ένα τεμάχιο παιχνιδιού δαπέδου η οποία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για εργασία και υλικά 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.086,71 

(Ολογράφως) : χίλια ογδόντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά 

A.T. : 26 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Ε17.4.8.1 Θερμοπλαστικά παιχνίδια δαπέδου εξωτερικών χωρων (τριπλό κουτσό) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788 

Θερμοπλαστικά παιχνίδια δαπέδου εξωτερικών χωρων (τριπλό κουτσό) 

 

Το υλικό κατασκευής του θα είναι αλκυδικό θερμοπλαστικό υλικό πάχους περίπου 2,6mm (+0.4/-0.3) με ποσοστό 

υαλοσφαιριδίων περίπου 25% , με αντιολισθητική επιφάνεια. Η σύστασή του θα περιλαμβάνει περίπου 20% 

συνδετικό παράγοντα, περίπου 25% λευκή άμμο, περίπου 30% τιτάνιο και λευκό υλικό πλήρωσης και περίπου 

25% υαλοσφαιρίδια. Η εφαρμογή του θα γίνει με τη βοήθεια φλόγιστρου και με χρήση ειδικού primer. Θα 

διαθέτει δείκτη θερμότητας (ένα ειδικό σημείο-χάραξη που βρίσκεται στην επιφάνεια των ταινιών) ώστε να 

καθοδηγεί τον τεχνικό εγκατάστασης των θερμοπλαστικών για τη σωστή θέρμανσή της. Εφόσον αυτή επιτευχθεί, 

η χάραξη θα εξαφανίζεται. Θα συνοδεύεται από primer για την καλύτερη και ορθότερη εφαρμογή του, σε αναλογία 

0,3 ml/m2.  Θα διαθέτει μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις καθώς και μεγάλη διάρκεια παραμονής στο έδαφος. 

Οι διαστάσεις του θα είναι 3613Χ3129 mm. Στην τιμή εκτός των άλλων περιλαμβάνεται η αγορά και τοποθέτηση 

primer. 

Το παιχνίδι και ο χρωματισμός του θα τελούν υπό την έγκριση της Υπηρεσίας. 
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Τιμή για ένα τεμάχιο παιχνιδιού δαπέδου η οποία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για εργασία και υλικά 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 666,71 

(Ολογράφως) : εξακόσια εξήντα έξι και εβδομήντα ένα λεπτά 

A.T. : 27 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Ε17.4.7.1 Θερμοπλαστικά παιχνίδια δαπέδου εξωτερικών χώρων (σπιράλ με αριθμούς) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788 

Θερμοπλαστικό σπιράλ με αριθμούς 

Το υλικό κατασκευής του θα είναι αλκυδικό θερμοπλαστικό υλικό πάχους περίπου 2,6mm (+0.4/-0.3) με ποσοστό 

υαλοσφαιριδίων περίπου 25% , με αντιολισθητική επιφάνεια. Η σύστασή του θα περιλαμβάνει περίπου 20% 

συνδετικό παράγοντα, περίπου 25% λευκή άμμο, περίπου 30% τιτάνιο και λευκό υλικό πλήρωσης και περίπου 

25% υαλοσφαιρίδια. Η εφαρμογή του θα γίνει με τη βοήθεια φλόγιστρου και με χρήση ειδικού primer. Θα 

διαθέτει δείκτη θερμότητας (ένα ειδικό σημείο-χάραξη που βρίσκεται στην επιφάνεια των ταινιών) ώστε να 

καθοδηγεί τον τεχνικό εγκατάστασης των θερμοπλαστικών για τη σωστή θέρμανσή της. Εφόσον αυτή επιτευχθεί, 

η χάραξη θα εξαφανίζεται. Θα συνοδεύεται από primer για την καλύτερη και ορθότερη εφαρμογή του, σε αναλογία 

0,3 ml/m2.  Θα διαθέτει μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις καθώς και μεγάλη διάρκεια παραμονής στο έδαφος. 

Οι διαστάσεις του θα είναι περίπου 3400Χ3000 mm. Το σχέδιο που απεικονίζεται θα είναι ένα σπιράλ με 

αριθμούς από το ένα (1) μέχρι το δεκαπέντε (15). Στην τιμή εκτός των άλλων περιλαμβάνεται η αγορά και 

τοποθέτηση primer. 

Το παιχνίδι και ο χρωματισμός του θα τελούν υπό την έγκριση της Υπηρεσίας. 

Τιμή για ένα τεμάχιο δαπέδου η οποία περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες για εργασία και υλικά 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 906,71 

(Ολογράφως) : εννιακόσια έξι και εβδομήντα ένα λεπτά 

A.T. : 28 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β11.9 Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, συσκευασία, μεταφορά στον τόπο του έργου, τυχόν 

προσωρινή αποθήκευση και πλάγιες μεταφορές, τοποθέτηση και στερέωση στις 

προβλεπόμενες θέσεις σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις 

οδηγίες του προμηθευτή και προστασία των τοποθετημένων κάδων μέχρι την παραλαβή 

από τον φορέα συντήρησης του έργου. 

 

 Προμήθεια και πλήρης εγκατάσταση μονού επιστήλιου κυλινδρικού κάδου, χωρητικότητας 30 lt, ανοικτού στο 

άνω μέρος, με περιμετρικές ενισχυτικές ραβδώσεις και τέσσερες οπές αποστράγγισης στον πυθμένα, βαμμένου 

με σφυρήλατη ηλεκτροστατική βαφή με πούδρα πολυεστερικής βάσεως.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 200,00 

(Ολογράφως) : διακόσια 

A.T. : 29 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.96.2.ΣΧΑ Εστίες  με δίχτυ 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7396 

Eστίες  για γήπεδο ποδοσφαίρου διαστάσεων 3,0χ2,0χ1,0 που θα αποτελούνται από δύο κατακόρυφες δοκούς, 

ισαπέχουσες από κάθε γωνία και ενωμένες στις κορυφές τους με οριζόντια δοκό.  

Η εσωτερική απόσταση ανάμεσα στις δοκούς θα  είναι 3 m και η κατακόρυφη απόσταση από το κατώτερο άκρο 

της οριζόντιας δοκού μέχρι το έδαφος θα είναι 2 m.  

Τόσο οι κατακόρυφες δοκοί όσο και η οριζόντια δοκός θα έχουν το ίδιο πλάτος και βάθος, 8 cm. Πάνω στις 

κατακόρυφες δοκούς και σε οριζόντιες δοκούς πίσω από τις εστίες θα προσαρτώνται δίχτυα από κάνναβη, γιούτα 

ή νάιλον (UV προστασίας) διαστάσεων ανοίγματος βροχίδας  10,00χ10,00 και πάχος νήματος 2,5 χιλ.. Το 

κατώτερο τμήμα τους θα στηρίζεται σε κυρτές δοκούς ή σε κάποιο άλλο επαρκές στήριγμα.  

Το βάθος της εστίας, που ορίζεται ως η απόσταση από το εσωτερικό άκρο των κατακόρυφων δοκών πρός το 

εξωτερικό του αγωνιστικού χώρου, θα είναι τουλάχιστον 80 cm στην κορυφή και 100 cm στο επίπεδο του εδάφους.  

Ασφάλεια  
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Οι εστίες πρέπει να έχουν ένα σταθεροποιητικό σύστημα που θα τις αποτρέπει από το να αναποδογυρίζουν.  

 

Τιμή ανά τεμ (1 τεμ)  

Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια 

A.T. : 30 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β84 Περιζώματα δένδρων από χυτοσίδηρο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 

Προμήθεια και τοποθέτηση με πάκτωση μεταλλικών περιζωμάτων δένδρων τύπου εσχάρας, μορφής της εγκρίσεως 

της Υπηρεσίας. Το μεταλλικό στοιχείο θα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με την περιβάλλουσα πλακόστρωση. 

  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως ολοκληρωμένης εργασίας. Επιμέτρηση με βάση πίνακες κατασκευαστού ή 

ζυγολόγιο. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,40 

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα λεπτά 

A.T. : 31 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.4.61 Δένδρα, κατηγορίας Δ4, Σφένδαμος, Acer spp., μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 
μέτρα, περίμετρος κορμού 12-14 εκατοστά 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 

μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 

τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη 

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 4  Δένδρα κατηγορίας  Δ4   

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 4.61   Σφένδαμος, Acer spp., μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 μέτρα, περίμετρος 

κορμού 12-14 εκατοστά                                     

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : 32 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710 

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

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

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

δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους 

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

φυτών. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,50 

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : 33 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε06 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m στο πεζοδρόμιο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5160 
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Aνοιγμα λάκκου, διαστάσεων 0,50x0,50x0,50 m σε έδαφος πάσης φύσεως, με οποιοδήποτε τρόπο, πλην χρήσεως 

εκρηκτικών, με την τυχόν απαιτούμενη άντληση ύδατος, τις τυχόν καθαιρέσεις πλακών πεζοδρομίων, 

σκυροδεμάτων, ασφαλτικών κ.λ.π., την κοπή δένδρων, ριζών ή παλαιών πρεμνών και πρόσθετων χωματουργικών 

εργασιών, εξασφάλισης λειτουργίας των αγωγών κοινής ωφελείας, μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφών σε σημεία 

προσέγγισης αυτοκινήτου και απομάκρυνσης σε επιτρεπόμενο χώρο, την πλήρωση του λάκκου με κηπευτικό χώμα 

κατάλληλο για την κατηγορία και τύπο των προβλεπομένων να φυτευτούν φυτών καθώς και την προσθήκη  

βελτιωτικού σε αναλογία 1:3 και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,00 

 (Ολογράφως) 
: 
έντεκα 

                         

Ο μελετητής ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Οι ελεγκτές 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής  

ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

ΜΙΛΚΑ ΕΛΕΝΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ.Δ.Δ. 
ΚΙΟΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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