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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :   785.000.00€ 

ΚΑE ΔΗΜΟΥ: 30.7326.0006 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ :9777.06.009 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 600.000,00€  

                                     ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ  185.000,00€  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ     

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΣΤΟ Ο.Τ.11 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΒΑΛΑΡΙΑ¨ ΤΗΣ 
∆.Κ. ΜΑΝ∆ΡΑΣ» 

Αρ. Μελέτης:       2/2016 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την κατασκευή  του αθλητικού χώρου στο γήπεδο 

ποδοσφαίρου ¨Βαλαρίας¨. Στον συγκεκριµένο χώρο προβλέπεται η κατασκευή αθλητικού 

χώρου διαστάσεων 96µ x 52µ, µε συνθετικό χλοοτάπητα, πλήρως εξοπλισµένο µε 

τέρµατα και πάγκους αναπληρωµατικών, µε περίφραξη ύψους 5µ, φωτισµό µε 

φωτιστικούς ιστούς ύψους 14µ. και η κατασκευή κερκίδας 300 θέσεων. Στον ίδιο χώρο 

υπάρχει η πρόβλεψη να κατασκευαστούν σε δεύτερη φάση, χώρος αποδυτηρίων, 

κυλικείο, ιατρείο, χώρος διαιτητών και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου, για την πλήρη 

διαµόρφωση του αθλητικού κέντρου. 

Το γήπεδο της ¨Βαλαρίας¨ θέλει να συγκεντρώσει ως χώρος άθλησης, πλήθος 

ερασιτεχνικών  οµάδων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής και για το λόγο αυτό 

αποτελεί µία από τις βασικές αθλητικές υποδοµές του ∆ήµου. 

Ο προϋπολογισµός της πρώτης φάσης, δηλαδή της κατασκευής του αθλητικού 

χώρου, ανέρχεται στο ποσό των 785.000.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 

Η επιλογή του συνθετικού  χλοοτάπητα ως έγινε για τους εξής λόγους: 

Ο Συνθετικός χλοοτάπητας είναι ένα προϊόν που βρίσκεται σε χρήση αρκετές 

δεκαετίες υποκαθιστώντας τον φυσικό χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων 

ποδοσφαίρου. Ύστερα από έρευνα και διαρκή εξέλιξη έχει γίνει αποδεκτός και από την 

FIFA και κατ΄ επέκταση από την ΕΠΟ, καθώς µπορεί να προσοµοιώσει σε πολύ µεγάλο 

βαθµό τον φυσικό χλοοτάπητα. Η τοποθέτηση και χρήση του καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις στις οποίες είναι πρακτικά ανέφικτη η τοποθέτηση φυσικού χλοοτάπητα. 

Τέτοιες περιπτώσεις µπορεί να είναι η έλλειψη κατάλληλης ποιότητας νερού άρδευσης, το 

υψηλό κόστος συντήρησης, καθώς και η συνεχής και εντατική χρήση. 

Ο συνθετικός χλοοτάπητας τελευταίας γενιάς αποτελείται από νήµατα 

πολυαιθυλενίου όµοια µε φυσικό γρασίδι που συγκρατούνται σε µία ειδική βάση. 

Η γραµµογράφηση του αγωνιστικού χώρου θα γίνει µε λωρίδες συνθετικού χλοοτάπητα, 

λευκού χρώµατος (ιδίων ακριβώς προδιαγραφών κατά τα λοιπά µε εκείνες του υπολοίπου 

συνθετικού χλοοτάπητα), πλάτους και διαστάσεων σύµφωνα µε όσα καθορίζονται από 

τον ισχύοντα κανονισµό της FIFA. Μετά την τοποθέτηση του χλοοτάπητα θα ακολουθήσει 

πλήρωση του πέλους του µε διάστρωση ειδικά διαβαθµισµένης χαλαζιακής άµµου και 

ελαστικών µικροσφαιριδίων (κόκκοι καουτσούκ). Ο συνθετικός χλοοτάπητας είναι ένα 

προϊόν που βρίσκεται σε χρήση αρκετές δεκαετίες, υποκαθιστώντας τον φυσικό 

χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων. Θα είναι φτιαγµένος από υλικό 

συµπαγές (πράσινου χρώµατος, διπλής ή τριπλής απόχρωσης), το οποίο θα 

προσοµοιάζει σε ένα καλά συντηρηµένο φυσικό χόρτο, αλλά χωρίς την ανάγκη του 

ποτίσµατος και της συντήρησης, θα έχει σταθερότητα και θα διαθέτει υπόστρωµα µε 
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ειδικές τρύπες για την αποστράγγιση του νερού (από τις εξόδους απορροής του 

γηπέδου). Θα είναι εύκολο στον καθαρισµό, φιλικό στο περιβάλλον και τον χρήστη, θα 

έχει UV προστασία, δεν θα επηρεάζεται από την βροχή και τον ήλιο, θα είναι εξαιρετικά 

ανθεκτικό σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, κατάλληλο για συνεχή, βαριά και επίπονη 

χρήση από τους αθλούµενους. 

Συνοπτικά µε την παρούσα µελέτη προβλέπονται οι εξής εργασίες: 

1) Κατασκευή υπόβασης συνθετικού χλοοτάπητα µε σε τρεις στρώσεις 

- Κατασκευή στρώσης σκύρων 10cm. 

- Κατασκευή στρώσης χαλίκι 5cm. 

- Κατασκευή στρώσης νταµαροχώµατος 3cm. 

2) Αυτόµατο αρδευτικό δίκτυο µε τοποθέτηση εκτοξευτήρων άρδευσης 

µεγάλης ακτίνας περιµετρικά προκειµένου να ρυθµίζεται η θερµοκρασία του 

γηπέδου, να επιτυγχάνεται ο καθαρισµός µε αποτέλεσµα την µείωση του 

µικροβιακού φορτίου. Στην µελέτη προβλέπεται και η κατασκευή 

αντλιοστασίου και διάταξης πλαστικών δεξαµενών πλήρωσης νερού. Ο 

χειρισµός (ρύθµιση, λειτουργία και έλεγχος αρδευτικού θα γίνεται από 

ηλεκτρονικό σταθµό ελέγχου και προγραµµατισµού (Σ.Ε.Π.)Ο έλεγχος της 

άρδευσης θα γίνεται από τοπικό σταθµό ελέγχου άρδευσης ο οποίος θα 

συνδέεται µε τον κεντρικό σταθµό µέσω διαδικτύου, µε χρήση συγκεκριµένου 

software και θα είναι τοποθετηµένος στο χώρο των συνεργείων. 

3) Κατασκευή συστήµατος αποστράγγισης γηπέδου µε διάτρητους σωλήνες 

Φ50 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τεύχος της FIFA ‘’Preparation of a sub-

base for a Football Turf System’’ – Vertical Drainage. 

4) Περιµετρικό κανάλι απορροής όµβριων στις δύο κατά µήκος πλευρές του 

γηπέδου σε απόσταση 3,00µ από τα όρια του αγωνιστικού χώρου. 

5) Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα προδιαγραφών FIFA QUALITY Ή 

FIFA QUALITY PRO µε κλίση 0,3%-0,5% 

6) Θα τοποθετηθεί ζεύγος εστιών ποδοσφαίρου και πάγκοι 

αναπληρωµατικών παικτών προδιαγραφών FIFA. 

7) Περίφραξη ύψους πέντε µέτρων σε απόσταση 3,00µ από τα όρια του 

αγωνιστικού χώρου. 

8) Κατασκευή κερκίδας 300 θέσεων 

9) Πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισµού µε προβολείς LED σε 

τέσσερις πυλώνες ύψους 14µ. µε αντικεραυνική προστασία. Ο σχεδιασµός 

του συστήµατος φωτισµού έγινε µε γνώµονα την εξοικονόµηση ενέργειας, την 

ευκολία στον χειρισµό και την κάλυψη των απαιτήσεων της FIFA “Football 

stadiums – Technical recommendations and requirements – 5th Edition 2011”. 

10) Κατασκευή οικίσκου Η/Μ. 

Η τεχνική µελέτη εκπονήθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Μάνδρας-Ειδυλλίας. 
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Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο ∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας. 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του N.4412/16 

  

  

  

 Μάνδρα, 23/6/2017 

Μάνδρα,23/6/2017  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ H  συντάξασα 

Ο αναπληρωτής ∆/ντης ΤΥ 

 

Κρητικός  Ανδρέας                                                                                                            

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

Βασιλειάδου Μαρία 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

 

 

Τεχνική Προδιαγραφή 1: ΝταµαρόχωµαCPV:14200000-3 
 

Τεχνική Προδιαγραφή 2: ∆ίκτυο άρδευσης CPV: 45232120-9 
 

Τεχνική Προδιαγραφή 3: ∆ίκτυο κεντρικού ελέγχου άρδευσης CPV: 48921000-0 

Τεχνική Προδιαγραφή 4: ∆ίκτυο αποστράγγισης γηπέδου CPV:45232450-1 

Τεχνική Προδιαγραφή 5: Συνθετικός χλοοτάπητας CPV:39293400-6 
 

Τεχνική Προδιαγραφή 6: Κερκίδα 300 θέσεων CPV:45223110-0 
 

Τεχνική Προδιαγραφή 7: Εστίες ποδοσφαίρου CPV: 37450000-7 
 

Τεχνική Προδιαγραφή 8: Πάγκοι αναπληρωµατικών CPV: 37450000-7 
 

Τεχνική Προδιαγραφή 9: Kεντρ. πίνακας ηλ.διανοµής(pillar) CPV:31211100-9 

Τεχνική Προδιαγραφή 10: Σύστηµα φωτισµού CPV:31518600-6 
 

Τεχνική Προδιαγραφή 11: Ιστοί ηλεκτροφωτισµού CPV:44212221-4 
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1 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 1 – Νταµαρόχωµα 

Γενικά 

Ορισµός. 

Νταµαρόχωµα τεχνικά νοείται µίγµα από άµµο κονιοδέµατος και άργιλο, σε ποσοστό κυµαινόµενο 
από 5% µέχρι 7% του όγκου της ποσότητας της άµµου. Η άργιλος αποτελεί την συνδετική ύλη 
µεταξύ των κόκκων της άµµου κατά τη διάστρωση και συµπύκνωσή του. 

Αντικείµενο. 

Η προδιαγραφή αυτή περιλαµβάνει τα υλικά, τον τρόπο σύνθεσης και παρασκευής του µίγµατος 
(νταµαρόχωµα) και τον τρόπο διάστρωσης αυτού στην επιφάνεια της κονίστρας. 

 

1.   Υλικά σύνθεσης του µίγµατος. 

1. Αδρανές υλικό. 

Το χρησιµοποιούµενο αδρανές υλικό για την παρασκευή του νταµαροχώµατος, είναι άµµος 
κονιοδέµατος (κωδικός Αριθµός (052) του Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαπιστώσεως υλικών) και η οποία 
άµµος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

1.1 Να έχει οµοιόµορφη ποιότητα, να συνίσταται δε από σκληρά, υγιή, ανθεκτικά, καθαρά 
τεµµαχίδια θραυστών υλικών τραχείας επιφάνειας και απηλλαγµένα προσµίξεων 
οργανικών ή άλλων επιβλαβών ουσιών. 

1.2 Το αδρανές υλικό υποβαλλόµενο στην δοκιµασία ανθεκτικότητας σε αποσάθρωση (υγεία) 
µε θειικό νάτριο, δεν πρέπει να παρουσιάζει απώλεια βάρους µεγαλύτερου του 9% 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.5.4. της Π.Τ.Π. του Υ.∆. Έργων. 

1.3 Το λεπτόκοκκο αδρανές υλικό πρέπει να είναι οµαλής κοκκοµετρικής διαβάθµισης 
σύµφωνα µε τον Πίνακα 1 της παραγράφου 2.5.6. της ιδίας Π.Τ.Π. Τ87 του Υ.∆. Εργων 
(κόκκοι διαστάσεων από 0,074 χιλ. µέχρι 2,40 χιλ.). 

 

2.  Συνδετική ύλη. 

Η χρησιµοποιούµενη άργιλος, σαν συνδετική ύλη των κόκκων της άµµου πρέπει να προέρχεται 
από τις ανώτερες στρώσεις αποκαλυπτοµένου λατοµείου (καπάκια) απηλλαγµένη ξένων 
προσµίξεων (ρίζες, χόρτα, πέτρες, σβώλους κ.λ.π.( ). 

 

3. Παρασκευή µίγµατος  (νταµαρόχωµα) – αναλογίες 

3.1. Γενικά. 

Για να παρασκευασθεί ένα καλό µίγµα πρέπει όχι µόνον τα µεταξύ των κόκκων κενά της άµµου να 
είναι πλήρη µε άργιλο, (συνδετική ύλη), αλλά και οι κόκκοι της άµµου να είναι περιβεβληµένοι µε 
αυτή, προς τούτο επιβάλλεται η µηχανική ανάµιξη των υλικών άµµου και αργίλου επί αρκετό χρόνο 
ώστε να επιτευχθεί οµοιογενής διασπορά της αργίλου, η δε ποσότης της αργίλου να είναι τέτοια 
ώστε κατά τη συµπύκνωση το µίγµα να γίνει συµπαγές και τούτο θα επιτευχθεί µε δοκιµές σε 
έκταση ενός τετραγωνικού µέτρου (συµπεπυκνωµένου πάχους 3 εκ.), προσθέτοντας διαδοχικά, 
διαφορετική ποσότητα αργίλου από 5 µέχρι 7% της ποσότητας της άµµου, πάντοτε µε παρουσία 
της επίβλεψης. 

 

3.2. Μηχανική ανάµιξη 

Η ανάµιξη των υλικών άµµου και αργίλου πρέπει να γίνεται µέσα σε αναµικτήρα σκυροδέµατος 
(µπετονιέρα). Προς τούτο το αδρανές υλικό και η συνδετική ύλη θα τίθενται µέσα στον αναµικτήρα 
και σε αναλογία όπως αναφέρεται πιο πάνω και θα αναµιγνύονται µέχρις ότου το µίγµα αποκτήσει 
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οµοιόµορφη χροιά. Το µίγµα (νταµαρόχωµα) θα παρασκευάζεται σε τόση ποσότητα όση απαιτείται 
για την ολοκλήρωση του έργου. 

 

4. Προετοιµασία της επιφάνειας επίστρωσης 

4.1. Προ της διαστρώσεως του παρασκευασµένου µίγµατος (νταµαρόχωµα) πρέπει να γίνει µε 
µέριµνα και δαπάνες του Ανάδοχου τελικός έλεγχος της επιφάνειας έδρασης προς διαπίστωση του 
προγραµµατισθέντος γεωµετρικού σχήµατος της διατοµής της κονίστρας. Εάν η επιφάνεια έδρασης 
δεν ανταποκρίνεται προς το προγραµµατισµένο γεωµετρικό σχήµα, τότε θα γίνουν οι απαιτούµενες  
συµπληρωµατικές εργασίες διαµόρφωσης, µε υλικό που έχει  κατασκευασθεί η υπόβαση. 

 

5. ∆ιάστρωση του µίγµατος  

5.1. Το µίγµα (νταµαρόχωµα) θα τοποθετηθεί πάνω στην προετοιµασθείσα επιφάνεια έδρασης και 
θα διαστρωθεί οµοιόµορφα µε διαµορφωτήρα (GRΑDER) που φέρει laserή άλλη παρόµοια 
ηλεκτρονική διάταξη  σε πάχος που προβλέπεται από τη µελέτη, δηλαδή µέσου πλάτους 3 εκ. µετά 
την πλήρη συµπύκνωσή του. 

 

5.2. Μετά την οµοιόµορφη διάστρωση του νταµαροχώµατος σε όλη την επιφάνεια της 
κονίστρας θα γίνει οµοιόµορφη διαβροχή. 

 

6.  Συµπύκνωση 

6.1.  Αµέσως µετά τη διάστρωση και οµοιόµορφη διαβροχή του υλικού θα αρχίσει  η συµπύκνωση 
µε οδοστρωτήρα στατικό µε λείους κυλίνδρους βάρους µέχρι 500χγρ. 

6.2.  Η κυλίνδρωση θα γίνεται παράλληλα προς το µεγάλο άξονα της κονίστρας. 

Οποιαδήποτε µετατόπιση του υλικού  που θα δηµιουργηθεί, πρέπει να διορθώνεται µε αφαίρεση ή 
προσθήκη νέου υλικού όπου απαιτείται και αµέσως θα επανακυλινδρώνεται µέχρις ότου η 
επιφάνεια καταστεί λεία και οµοιόµορφος. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί για την µη 
καταστροφή ή µετατόπιση των κρασπέδων. 

Όπου δεν είναι δυνατή η χρήση του οδοστρωτήρα το υλικό (νταµαρόχωµα) θα 
συµπυκνούται µε άλλα µηχανικά µέσα κατά την κρίση του Αναδόχου. 

6.3.  Η κυλίνδρωση και η διαβροχή του υλικού θα συνεχίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο µέχρις 
ότου επιτευχθεί η πλήρης συµπύκνωση αυτού. 

6.4.  Μετά την πλήρη συµπύκνωση του υλικού πρέπει το πάχος σε ολόκληρη την επιφάνεια 
της κονίστρας να είναι µέσου πάχους 3 εκ. 

 

7.   Τελικός έλεγχος του πάχους στρώσεως του νταµαροχώµατος. 

7.1.  Αµέσως µετά την τελική και πλήρη συµπύκνωση του υλικού το πάχος θα µετράται σε δύο 
τουλάχιστον σηµεία ανά στρέµµα συνολικά. 

7.2.  Οι µετρήσεις θα γίνονται µε διανοίξεις δοκιµαστικών οπών ή άλλων καταλλήλων µεθόδων. Τα 
σηµεία για µετρήσεις θα εκλέγονται από την Υπηρεσία. 

7.3.  Όπου µία µέτρηση δεικνύει απόκλιση από το υπό της µελέτης απαιτούµενο πάχος (δηλαδή 3 
εκ.) θα εκτελούνται επιπρόσθετοι  µετρήσεις σε διαστήµατα µικρότερα. 

7.4.  Οποιαδήποτε περιοχή (τµήµα) δείχνει απόκλιση από το συµβατικό πάχος, θα διορθώνεται µε 
αφαίρεση ή µε προσθήκη υλικού, θα µορφώνεται και θα συµπυκνούται σύµφωνα µε τα 
αναγραφόµενα στην ανωτέρω παράγραφο 6.1, 6.2, 6.3. 

7.5.  Η διάνοιξη των οπών και η επαναπλήρωση αυτής µε το ίδιο υλικό και η συµπύκνωση θα γίνει 
µερίµνη και δαπάνες του αναδόχου και υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας. 
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Παρατήρηση 

Όλες οι ανωτέρω περιγραφόµενες εργασίες, έλεγχοι, µετρήσεις κ.λ.π. σαν δαπάνη 
περιλαµβάνονται ανηγµένες στα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 2 – ∆ίκτυο άρδευσης 

Περιγραφή συστήµατος άρδευσης 
 
Η άρδευση των γηπέδων µε συνθετικό χλοοτάπητα είναι αναγκαία και καλύπτει τις ακόλουθες 
ανάγκες. 
Α) Ρύθµιση της θερµοκρασίας.  
Β) Καθαρισµός  
Γ) Μείωση του µικροβιακού φορτίου 
Το αρδευτικό σύστηµα πρέπει να παρέχει τον απαιτούµενο για την ψύξη όγκο νερού σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα ώστε να µπορεί να εφαρµόζεται πριν την έναρξη του αγώνα ή τις πολύ θερµές 
ηµέρες και κατά την διάρκεια της ανάπαυλας.  
 
Κατά την σύνταξη της παρούσης µελέτης ελήφθησαν υπόψη, η πληρότητα της κατασκευής, η 
ευκολία συντήρησης αυτής και τέλος η υψηλή ποιότητα των υλικών κατασκευής συναρτήσει του 
χαµηλότερου δυνατού κόστους αυτών. 
Η αυτόµατη διαβροχή του γηπέδου ποδοσφαίρου θα γίνει µε την υπόγεια τοποθέτηση 
αυτοανυψούµενων εκτοξευτών µεγάλης ακτίνας και παροχής,  η ακριβής θέση τοποθέτησής τους 
προκύπτει από τα σχέδια της µελέτης. 
 

Γενικά 
 
Το νερό που θα χρησιµοποιηθεί για την διαβροχή προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης και 
δεχόµαστε ότι η είναι κατάλληλο για αυτή την χρήση. Ο  απαραίτητος όγκος νερού θα εξασφαλίζεται 
από δεξαµενές συνολικού όγκου 20 µ3, η οποίες θα πληρούται από το δίκτυο ύδρευσης της 
περιοχής. 
 

Στους συνθετικούς χλοοτάπητες δεν τοποθετούνται καθόλου αυτόανυψούµενοι εκτοξευτήρες 
εσωτερικά στο γήπεδο διότι καταστρέφουν την συνοχή του ελαστικού υποστρώµατος του τάπητα. Η 
εναλλακτική λύση µε υπέργειους εκτοξευτήρες µεγάλης ακτίνας σε σταθερές βάσεις έχει σοβαρά 
προβλήµατα λειτουργικότητας µια και απαιτείται για λόγους ασφαλείας των αθλητών η τοποθέτηση 
και αφαίρεση αυτών σε κάθε διαβροχή.  
 
Το προτεινόµενο σύστηµα διαβροχής πλεονεκτεί όσον αφορά την απλότητα της κατασκευής και της 
λειτουργικότητας του και κατ’ επέκταση της συντήρησής του, λόγω του ότι περιλαµβάνει υπόγειους 
εκτοξευτήρες σε σταθερές θέσεις στην περίµετρο και όχι µεταφερόµενους εξωτερικούς.  
 
Για την διαβροχή του χλοοτάπητα θα χρησιµοποιηθούν αυτοανυψούµενοι εκτοξευτήρες, ακτίνας 34-
54 m. Οι ισαποχές τους δε θα υπερβαίνουν το 60% της διαµέτρου τους και συνήθως θα βρίσκονται 
ακόµη πλησιέστερα ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις συνθήκες ανέµου. 
Πρόκειται να χρησιµοποιηθούν έξι (6) αυτοανυψούµενοι εκτοξευτήρες µε ενσωµατωµένη 
ηλεκτροβάνα περιφερειακά του γηπέδου. 
Οι εκτοξευτές όταν λειτουργούν, ανυψώνονται µε την πίεση του νερού, ενώ όταν δεν λειτουργούν το 
επάνω µέρος τους βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε την επιφάνεια του εδάφους.  
 
Όλοι οι εκτοξευτές θα συνδεθούν µε τους υπόγειους αγωγούς µέσω κατάλληλης διάταξης που θα 
επιτρέπει την εύκολη ρύθµισης του ύψους και την οριζοντιότητα τους. Λόγω του ότι στην αγορά δεν 
υπάρχουν αρθρωτοί βραχίονες 2’’ η κατασκευή της διάταξης θα γίνει µε γαλβανισµένα χαλύβδινα 
εξαρτήµατα. 
Οι εκτοξευτές θα δέχονται εντολή έναρξης και λήξης της διαβροχής, από ηλεκτρονικό 
προγραµµατιστή , τοποθετηµένο είτε στο αντλιοστάσιο ή σε ειδικό χώρο καλά προστατευόµενο από 
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µη ειδικευµένους χειριστές. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις των σωληνοειδών των ηλεκτροβαλβίδων θα 
γίνουν µε καλώδια ανθυγρού τύπου (ΝΥΥ) , υπόγεια τοποθετηµένα µέσα σε αγωγούς προστασίας 
καλωδίων PVC αποχέτευσης. 
 
Πλεονεκτήµατα Συστήµατος 
 

• Αυτόµατη λειτουργία. 

• Προσαρµογή του συστήµατος σε οποιαδήποτε συνθήκη. 

• Οµοιόµορφη κατανοµή του νερού στον αγωνιστικό χώρο. 

 

Αντλητικό συγκρότηµα 
 
Το πιεστικό συγκρότηµα αντλίας θα αποτελείται από 1 ηλεκτροκίνητη αντλία, κατακόρυφη, 
φυγοκεντρική, πολυβάθµια, συνδεδεµένη µέσω σταθερού συνδέσµου µε τον ηλεκτροκινητήρα της. 

• Σώµα, άξονας και πτερωτές από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304,βάση από χυτοσίδηρο, παροχής 
60κ.µ./h και µανοµετρικό 100m.Σ.Υ.  

• Ηλεκτροκινητήρας 2.900στροφών µε κλάση στεγανότητας IP55. Η ισχύς του κινητήρα θα είναι 
30kW/40HP. 

• Η αντλία θα συνοδεύεται από τριφασικό ηλεκτρικό πίνακας Υ/∆, εγκιβωτισµένος σε στεγανό 
ηλεκτροστατικά βαµµένο µεταλλικό κουτί ΙΡ-55, που θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

• Γενικός διακόπτης 
• Γενικές ασφάλειες κυρίου κυκλώµατος και ασφάλειες βοηθητικού κυκλώµατος 

• Ρελαί ισχύος και ρελαί ελέγχου στάθµης 
• Θερµικό προστασίας και επιτηρητής φάσεων 

• Ενδεικτικές λυχνίες: φάσεων, πτώσης στάθµης και πτώσης θερµικού 
• Αµπερόµετρο, βολτόµετρο 
• Μεταγωγέας βολτοµέτρου 

• ΜπουτόνSΤΑRΤ - SΤOΡ για χειροκίνητη λειτουργία 
• Μεταγωγικός διακόπτης χειροκίνητης ή αυτόµατης λειτουργίας 

• Επαφή για σύνδεση χρονοδιακόπτη 
• ∆ύο (2) ηλεκτρόδια στάθµης 
Το πιεστικό συγκροτήµατα παραδίδεται ηλεκτρολογικά και υδραυλικά δοκιµασµένο, έτοιµο για 
σύνδεση µε τα αντίστοιχα δίκτυα ρεύµατος - νερού και απευθείας θέση σε λειτουργία. 
 
Σταθµός κεφαλής 
 
Στην κατάθλιψη του αντλητικού συγκροτήµατος  θα συνδεθεί σταθµός κεφαλής. 
Ο Σταθµός κεφαλής θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αδιάλειπτη λειτουργία  του 
συστήµατος και θα είναι τοποθετηµένος στον οικίσκο του αντλιοστασίου. 
Η εγκατάσταση των στοιχείων του θα είναι τέτοια, ώστε να είναι εύκολα επισκέψιµα και να γίνεται 
χωρίς δυσκολία, ρύθµιση – έλεγχος & συντήρηση αυτών.  
Ο σταθµός κεφαλής περιλαµβάνει τα ακόλουθα µε την σειρά που αναφέρονται. Βαλβίδα αερισµού 
και αντιπληγµατική βαλβίδα σε ταυ, βάνα ελαστικής έµφραξης, φίλτρο,  κεντρική ηλεκτροβάνα, 
βαλβίδα αντεπιστροφής και βαλβίδα ελαστικής έµφραξης.   
 
 
Αντιπληγµατική βαλβίδα DN50 
 
Η αντιπληγµατική βαλβίδα τοποθετείται µε σκοπό να αποφεύγονται προβλήµατα θραύσης ή άλλα, 
από απότοµη αύξηση της πίεσης λόγω υδραυλικού πλήγµατος ή από όποια απρόβλεπτη 
κατάσταση(π.χ. βλάβη του πρεσσοστάτη, καταστροφή κάποιου καλωδίου µεταφοράς εντολών κ.τ.λ) 
Θα βρίσκεται εγκατεστηµένη στο αντλιοστάσιο ενώ η αποχέτευση της θα γίνεται µε κατάλληλο 
αγωγό σε χώρο έξω από αυτό ή στην δεξαµενή νερού.  
 Η αντιπληγµατική βαλβίδα θα επιτρέπει την ταχύτατη εκτόνωση του δικτύου σε περίπτωση που η 
πίεση υπερβεί την προρυθµισµένη, µε µεγάλη παροχή νερού, προστατεύοντας το δίκτυο από 
υδραυλικό πλήγµα. θα είναι ονοµαστικής διαµέτρου DN50 . Η αντιπληγµατική βαλβίδα 
πρωτεύοντος δικτύου DN50, ΡΝ16 θα έχει σώµα  κατασκευασµένο από ελατό χυτοσίδηρο 
τουλάχιστον GGG40 βαµµένο µε κατάλληλη εποξική βαφή, µε πλήρως υποστηριζόµενο και 
κατευθυνόµενο σε δύο τουλάχιστον σηµεία διάφραγµα και δακτύλιο στεγανοποίησης.  Η βαλβίδα θα 
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οδηγείται από ένα µεταλλικό πιλότο που θα παρακολουθεί την πίεση στην είσοδο µε δυνατότητα 
ρύθµισης του τουλάχιστον έως 1 ατµ µεγαλύτερη από την πίεση του δικτύου  (µέγιστο 16 ατµ), και 
αντοχής 16 ατµ, τον µηχανισµό ρύθµισης του χρόνου κλεισίµατος της βαλβίδας (βάνα βελόνης), 
εκτός αν εµπεριέχεται στην κατασκευή του οδηγού - πιλότου .Η βαλβίδα θα αντιδρά ταχύτατα στην 
αύξηση της πίεσης. Στην είσοδο της θα φέρει φίλτρο συνδεµένο στην έξοδό του µε το νερό ελέγχου 
της βαλβίδας, και ένα µανόµετρο γλυκερίνης 0 - 16 ατµ Η βαλβίδα θα τοποθετηθεί σε ταφ µεταξύ 
της  κεντρικής ηλεκτροβάνας και της εξόδου του πιεστικού, πριν την βαλβίδα θα τοποθετηθεί 
δικλείδα ελαστικής έµφραξης αντίστοιχης διαµέτρου. 
 

Βαλβίδες Αερισµού 
 
Οι βαλβίδες αερισµού θα είναι διπλής ενέργειας διαµέτρου βάσης Φ 2” BSP, ονοµαστικής πίεσης 
λειτουργίας PN 16 ατµ., συνδεόµενες στο δίκτυο µε αρσενικό σπείρωµα.  
Η βαλβίδα εξαερισµού τοποθετείται κυρίως επί του κεντρικού αγωγού µεταφοράς και στα 
αντλιοστάσια ώστε: 
Να εξάγει τον αέρα από τους αγωγούς κατά τη διάρκεια πληρώσεώς τους και όταν το νερό φθάσει 
στο εσωτερικό του, ο πλωτήρας που υπάρχει να ανυψώνεται για να φράζει την έξοδο εκτόνωσης. 
Να ασκεί συνεχή αυτόµατο έλεγχο, απελευθερώνοντας θυλάκια αέρα που φθάνουν σε αυτόν. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε την πτώση του πλωτήρα οπότε  η έξοδος εκτόνωσης ανοίγει µερικώς ή ολικώς. Η 
εσωτερική πίεση του νερού δεν εµποδίζει την εκτέλεση της λειτουργίας αυτής. 
Να εµποδίζει την πρόκληση καταστροφής των αγωγών ακόµα και κατά την ελάχιστη µείωση της 
πίεσης (δηµιουργία κενού). Αυτό επιτυγχάνεται µε την πτώση του πλωτήρα οπότε το παρέµβυσµα 
ανοίγει και επιτρέπει την είσοδο αέρα στον αγωγό. 
Το στόµιο διόδου του αέρα θα είναι επιφανείας τουλάχιστον ίσο µε 12mm2 στην αυτόµατη βαλβίδα 
και 800mm2 στην κινητική. 
Θα αποδίδει τουλάχιστον 500 µ3/ωρα αέρα στην κινητική λειτουργία σε πίεση 0.2 ατµ και 
τουλάχιστον 70 µ3/ωρα στην αυτόµατη σε πίεση 6 ατµ. 
Η βαλβίδα θα είναι κατάλληλη για πιέσεις από 0,2 ατµ – 16 ατµ. 
Θα είναι απλή στο σχεδιασµό της, θα µπορεί εύκολα να αποσυναρµολογηθεί όταν κριθεί, πως 
χρειάζεται να προβεί κανείς σε συντήρηση και καθαρισµό αυτής. Θα είναι µικρού µεγέθους και 
ελαφριάς κατασκευής ώστε όταν δεν τοποθετείται σε αντλιοστάσια να τοποθετείται εύκολα σε µικρά 
φρεάτια.  
 
∆ΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
 
Kεντρικός αγωγός 
 
Ο κεντρικός αγωγός µεταφοράς θα είναι κατασκευασµένος από HDPΕ κατά ΕΝ 12201-2 ονοµ. 
πιέσεως 10,0 ατµ.  . 
Ο βρόχος περιµετρικά του γηπέδου θα είναι ονοµαστικής διαµέτρου Φ 75 χλστ. τοποθετηµένος 
υπόγεια και στο όριο του τσιµέντινου κρασπέδου. Το τµήµα από το αντιοστάσιο µέχρι το γήπεδο θα 
είναι διατοµής Φ 90 χλστ. 
Ο αγωγός θα είναι υπόγεια τοποθετηµένος σε χαντάκι διαστάσεων µέσω πλάτους τουλάχιστον 40 
εκατ. και βάθους 60 εκατ.  
Η κατασκευή του θα γίνει σύµφωνα µε τα σχέδια που συνοδεύουν την µελέτη. Η θέση 
εγκατάστασης των φρεατίων είναι διαµετρικά αντίθετη ως προς το σηµείο τροφοδοσίας του βρόγχου 
από το αντλιοστάσιο. 
 
 
Αυτοανυψούµενοι εκτοξευτήρες 34-54 µέτρων µε ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα 
 
Ο εκτοξευτήρας που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι αυτό-ανυψούµενος (popup) µε υδραυλικό κινητήρα 
τύπου πιστονιού, ακτίνας 34 - 54 µέτρων για παροχή 23-65 m3/h σε πίεση 4-8 bar. Θα έχει 
ρυθµιζόµενη ταχύτητα περιστροφής από 50 έως 120 sec για τοµέα 180ο. Θα υπάρχει δυνατότητα 
ρύθµισης της γωνίας περιστροφής από 30ο έως 360ο και η γωνία βολής θα είναι 25ο. Θα 
υπάρχουν διαθέσιµα ακροφύσια 16, 20 και 24mm και για απλούστερη εγκατάσταση θα φέρει 
ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα µε τάση λειτουργίας 24VAC. Η Ηλεκτροβάνα θα είναι µέρος του 
σώµατος του εκτοξευτήρα και αποκλείονται λύσεις µε εξωτερική ηλεκτροβάνα συνδεδεµένη στην 
είσοδο του εκτοξευτήρα. Θα είναι κατασκευασµένος από υλικά ανθεκτικά στην διάβρωση ειδικότερα 
πλαστικό, ορείχαλκο και ανοξείδωτο χάλυβα. Η υποδοχή σύνδεσης θα είναι 2" BSP θηλυκή µε 
εσωτερικό µεταλλικό δακτύλιο ενίσχυσης διατεταγµένη σε γωνία 90ο ως προς τον άξονα του 
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εκτοξευτήρα. Ο επιλογέας κατάστασης της ηλεκτροβάνας (αυτόµατο ανοικτή κλειστή) θα είναι 
εύκολα προσπελάσιµος στο επάνω µέρος του εκτοξευτήρα. Για ευκολία στην συντήρηση και την 
επισκευή ο υδραυλικός κινητήρας, το πηνίο και το διάφραγµα της ηλεκτροβάνας θα είναι 
αντικαταστάσιµα από το επάνω µέρος χωρίς να απαιτείται αφαίρεση του εκτοξευτήρα από το 
έδαφος. Για λόγους ασφάλειας και αξιοπιστίας ο εκτοξευτήρας θα δέχεται ρεύµα µέγιστης τάσης 
30VAC και έντασης 1 Α  αποκλειστικά για της λειτουργία της ενσωµατωµένης ηλεκτροβάνας.    
Οι εκτοξευτήρες θα συνδεθούν µε αρθρωτούς συνδέσµους 2’’ για απόλυτη ευθυγράµµιση µε την 
επιφάνεια του εδάφους Οι αρθρωτοί σύνδεσµοι θα γίνουν από γαλβανισµένα χαλύβδινα εξαρτήµατα 
2’’. Για την διασφάλιση µακρόχρονης και απροβληµάτιστης λειτουργίας, προσοχή πρέπει να δοθεί 
στην σωστή στράγγιση του εκτοξευτήρα. Η πλήρωση του χώρου µετά την τοποθέτηση του θα 
πρέπει να γίνει αποκλειστικά µε χαλίκι και πριν την ενεργοποίηση να γίνει έλεγχος ότι οι 
εκτοξευτήρες δεν διατηρούν νερό στο κύπελλο τους µετά από λειτουργία 15 λεπτών έκαστος. 
Για να υπάρχει δυνατότητα αποµόνωσης του εκτοξευτήρα χωρίς να τεθεί το όλο σύστηµα εκτός 
λειτουργίας µεταξύ του αρθρωτού συνδέσµου και της υδροληψίας θα τοποθετηθεί σφαιρικός 
κρουνός 2’’ εντός πλαστικού φρεατίου. 
 
Ο προσωρινός ανάδοχος θα καταθέσει δείγµα του αυτοανυψούµενου εκτοξευτήρα σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στα οικεία άρθρα της διακύρηξης. 
 
 
 
Βαλβίδα ταχείας εκτόνωσης. 
 
Η υδραυλική βαλβίδα ταχείας εκτόνωσης θα επιτρέπει την ταχύτατη εκτόνωση του δικτύου σε 
περίπτωση που η πίεση υπερβεί την προρυθµισµένη, µε µεγάλη παροχή νερού, προστατεύοντας το 
δίκτυο από υδραυλικό πλήγµα. Θα είναι ονοµαστικής διαµέτρου  DN50 και κατά τα λοιπά θα 
ακολουθεί την προδιαγραφή της αντιπληγµατικής βαλβίδας του σταθµού κεφαλής. Η έξοδος της θα 
οδηγηθεί µε πλαστικό αγωγό τουλάχιστον Φ63 στον πλησιέστερο αγωγό στράγγισης. 
 

Βάνα εκκένωσης 
 
Για να υπάρχει η δυνατότητα εκκένωση του δικτύου θα τοποθετηθεί σφαιρικός κρουνός διαµέτρου 
2’’ σε φρεάτιο πλαστικό 50 χ 60εκ. Η έξοδος του θα οδηγηθεί µε πλαστικό αγωγό τουλάχιστον Φ50 
στον πλησιέστερο αγωγό στράγγισης. 
 

Βαλβίδα Αερισµού 
 
Η βαλβίδα αερισµού θα είναι 2’’ και Θα ακολουθεί τις προδιαγραφές της βαλβίδας αερισµού του 
σταθµού κεφαλής (3.4). Θα τοποθετηθεί σε φρεάτιο πλαστικό 50 χ 60εκ και για την αποµόνωση της 
θα τοποθετηθεί σφαιρικός κρουνός 2’’. 
 

Πλαστικά Φρεάτια 
 
Τα πλαστικά φρεάτια θα φέρουν στιβαρό καπάκι πράσινου χρώµατος. Θα µπορούν να 
διαµορφωθούν ανοίγµατα διέλευσης των αγωγών χωρίς χρήση ηλεκτρικών εργαλείων. Όπου το 
βάθος εγκατάστασης των υδραυλικών εξαρτηµάτων υπερβαίνει το βάθος του φρεατίου θα γίνει 
προέκταση µε τούβλα και λάσπη. Στον πυθµένα του φρεατίου θα τοποθετηθεί χαλίκι για καλύτερη 
στράγγιση και αποφυγή συσσώρευσης υδάτων. 
 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
Γενικά 
 
Οι ηλεκτροβαλβίδες που τροφοδοτούν και ελέγχουν τους εκτοξευτήρες θα ελέγχονται από ένα 
προγραµµατιστή µε τάση 24VAC (ασφαλής τάση), µέσω καλωδίων ανθυγρού τύπου ΝΥΥ  χ 1,5 τα 
οποία θα βρίσκονται τοποθετηµένα µέσα σε σωλήνα προστασίας καλωδίων στο όριο του 
τσιµεντένιου κρασπέδου. Οι συνδέσεις των καλωδίων µε τον εκτοξευτήρα θα γίνουν στα πλαστικά 
φρεάτια των βαλβίδων αποµόνωσης.  
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Καλώδιο ΝΥΥ  Χ1,5 
 
Το καλώδιο θα είναι ανθυγρού τύπου δύο έως επτά (7) χάλκινων µονόκλωνων αγωγών διατοµής 
1.5 mm2 µε µόνωση PVC, ελαστική εσωτερική επένδυση και εξωτερική επένδυση PVC. 
 
Κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους σε σωλήνες και  στο ύπαιθρο και για 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις εφ’ όσον δεν υπόκειται σε µηχανικές καταπονήσεις. Αναλυτικά ο 
αριθµός αγωγών ανά τµήµα καλωδίου παρουσιάζεται στο ηλεκτρολογικό σχέδιο. 
Θα βρίσκεται τοποθετηµένο σε σωλήνα αποχέτευσης PVC Φ50/3 ΑΤΜ για την προστασία του. 
Όλες οι συνδέσεις των αγωγών θα γίνουν µε ειδικά συνδετικά κατάλληλα για υγρό περιβάλλον.  
 
∆εξαµενές 10µ3 
 
Οι δεξαµενές ύδατος θα είναι κυλινδρικές, χωρητικότητας 10µ3, κατακόρυφες, ενδεικτικής διαµέτρου 
2,30µ. και ύψους 2,50µ., από πρωτογενές πολυαιθυλένιο (ΡΕ) πάχους 8 ~ 15mm, µε καπάκι 
κοχλιωτό διαµέτρου 0,40µ. κατ' ελάχιστο στην κορυφή, µαύρου χρώµατος και στόµιο εξόδου 2’’ και 
θα φέρουν ορειχάλκινη βάνα.  

 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 3  -∆ίκτυο κεντρικού ελέγχου άρδευσης 

 

1. Σταθµός Ελέγχου και Προγραµµατισµού (τοπικός) (Σ.Ε.Π) 

 

Οι ηλεκτρονικοί ελεγκτές οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια του έργου ως τοπικές µονάδες 
θα πρέπει να επιτρέπουν ένα ευρύ φάσµα λειτουργιών και προγραµµάτων υψηλών απαιτήσεων. 
Ταυτόχρονα, η κατασκευή τους θα πρέπει να επιτρέπει την τροφοδότηση του χρήστη µε µεγάλο 
όγκο πληροφοριών για την κατάσταση του έργου, καθώς και µε στατιστικά στοιχεία. 
 
Οι ηλεκτρονικοί ελεγκτές θα είναι σχεδιασµένοι ώστε να λειτουργούν άψογα κάτω από συνθήκες 
χαµηλών καταναλώσεων νερού και ενέργειας. 
Θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να λειτουργήσουν τόσο σαν αυτόνοµες µονάδες  
παρακολούθησης  του έργου όσο και σαν µέρη ενός ευρύτερου συστήµατος ελέγχου. 
 
Οι ελεγκτές θα πρέπει να µπορούν να συνδεθούν είτε µεταξύ τους είτε µε τον κεντρικό σταθµό 
δηµιουργώντας δίκτυο και εξασφαλίζοντας στο χρήστη ένα επαγγελµατικό εργαλείο για τη συλλογή 
πληροφοριών από το έργο και την πραγµατοποίηση αποµακρυσµένων χειρισµών. 
 
Για τη λειτουργία των ελεγκτών θα πρέπει να υπάρχει πρόγραµµα ηλεγµένο στο χρόνο. Το 
πρόγραµµα αυτό θα εγκατασταθεί στον κεντρικό σταθµό και θα επιτρέπει τη σύνδεση µέχρι 500 
αντιστοίχων ίδιων µονάδων δηµιουργώντας δίκτυο µεταξύ τους.  
Οι ελεγκτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν είτε καλωδιακά είτε ασύρµατα 
(RF) είτε µέσω του δικτύου GSM/GPRS. 
 
Θα διαθέτουν τις παρακάτω δυνατότητες: 
 
Χαρακτηριστικά Ελεγκτή 
Είσοδοι/Έξοδοι 
Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει bydefault τουλάχιστον 4 ψηφιακές εισόδους και 12 ψηφιακές 
εξόδους. Θα συνοδεύεται απαραίτητα από κατάλληλη επέκταση η οποία θα προσφέρει στη µονάδα 
επιπλέον 4 ψηφιακές εισόδους και 12 ψηφιακές εξόδους. Κατά συνέπεια, µε την εγκατάσταση της 
κάρτας επέκτασης, συνολικά η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει 8 ψηφιακές εισόδους και 24 ψηφιακές 
εξόδους. 
Εναλλακτικά, εάν αυτό είναι επιθυµητό µελλοντικά, αντί της κάρτας επέκτασης 4 ψηφιακών εισόδων 
και 12 ψηφιακών εξόδων, θα πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιηθεί κάρτα επέκτασης 4 αναλογικών 
εισόδων, 3 ψηφιακών εισόδων και 1 αναλογικής εξόδου. 
 
∆υνατότητες Λογισµικού για κάθε µονάδα 

• 250 είσοδοι (υδρόµετρα, αισθητήρες κλπ) 

• 250 έξοδοι (ηλεκτροβάνες, αντλίες κλπ) 

• 125 κεντρικοί αγωγοί 
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• 200 προγράµµατα 

• 25 δοσοµετρικές αντλίες 

• 25 φίλτρα αυτοκαθαριζόµενα 

 
Τάση τροφοδοσίας (ανάλογα µε το µοντέλο) 

• 24V  AC 

• 12-30V  DC 

 
Υποστηριζόµενοι Μέθοδοι επικοινωνίας 

• RS232 (π.χ. για σειριακή επικοινωνία, GPRS, Wi-Fi, WiMAX κ.λ.π.) 

• RS485 

• Αµφίδροµη ραδιοεπικοινωνία UHF/VHF 

• Καλωδιακά  

 
Τέλος, η µονάδα: 

• Θα πρέπει να υποστηρίζει σύστηµα αποθήκευσης και επαναπροώθησης πληροφοριών 

(store and forward) και θα λειτουργεί σαν επαναλήπτης/αναµεταδότης προς άλλους 

σταθµούς και προς το κέντρο. Με τον τρόπο αυτό, δε θα δηµιουργούνται προβλήµατα σε 

περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας µεταξύ ορισµένων σταθµών του συστήµατος για 

οποιαδήποτε αιτία. 

• Θα πρέπει να λειτουργεί σε θερµοκρασίες από -30 έως +60 βαθµών Κελσίου χωρίς 

προβλήµατα. 

• Θα πρέπει να λειτουργεί ως τοπικός data logger (καταγραφικό δεδοµένων) για τις εισόδους. 

Η µονάδα θα συνοδεύεται απαραίτητα από radio ποµποδέκτη UHF.   
Ο κατασκευαστής της µονάδας θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008. 
 

2. Εγκατάσταση αισθητηρίου πίεσης 

Το αισθητήριο θα πρέπει να µπορεί να ανιχνεύσει πίεση µε τιµές από 0 έως 16  bar. Όταν συνδεθεί 

µε κατάλληλη τροφοδοσία, θα µπορεί να δίνει ως έξοδο ρεύµα 4-20mA  το οποίο θα είναι ανάλογο 

τις τιµής της µετρούµενης πίεσης. Θα πρέπει να διαθέτει προστασία IP68. Θα πρέπει να µετρά µε 

ακρίβεια +/- 1% ή µικρότερη σε όλο το εύρος της µέτρησης. Το περίβληµά του θα πρέπει να είναι 

κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4305 AISI 303, ενώ το σπείρωµά του θα πρέπει να 

είναι R1/4", DIN 2999. Το υλικό το οποίο θα έρχεται σε επαφή µε το µέσο θα είναι Κεραµικό Al2O3 / 

Ανοξείδωτος Χάλυβας 1.4305. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 4 – ∆ίκτυο Αποστράγγισης γηπέδου 

Σωλήνας αποστράγγισης από PVC, διάτρητος αυλακωτός, ονοµαστικής διαµέτρου Φ50mm 

 

Ο διάτρητος αγωγός αποστράγγισης Φ50 θα είναι διάτρητος, αυλακωτός από PVC και θα έχει κατ’ 

ελάχιστο τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

• Αντοχή σε σύνθλιψη:      Παραµόρφωση ≤ 10%, ∅ εξ. Στις 20 ηµέρες 

     Παραµόρφωση ≤ 7%, ∅ εξ. Στις 7 ηµέρες 
 

• Αντοχή στην κρούση:     :                           Ποσοστό θραύσης ≤ 10% 

• Επιµήκυνση υπό φορτίο:                                                            ≤ 50mm 

• Ευκαµψία:                                               Ποσοστό κυρτότητας ≤ 10% 

• Κυκλική απόκλιση:                                  ≤ 10% της εξωτερικής διαµέτρου 

• Συνολική επιφάνεια διάτρησης:                            > 20cm2/µ. σωλήνα 
• Συσκευασία:                         Κουλούρα των 250µ (επιτρεπτή απόκλιση 2%) 

 
Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης 
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Η κατασκευή θα γίνει ως εξής: 
1. ∆ιάνοιξη χάνδακα διαστάσεων 80mm x µεταβλητό βάθος, µε κλίση τουλάχιστον 2mm/m, µε 

µηχάνηµα κοπής (ΟΧΙ µηχανικό εκσκαφέα), που θα εξασφαλίζει κάθετη τοµή και σταθερότητα 
παρειών σκάµµατος χωρίς µικροκατεδαφίσεις, µε χρήση αισθητήρων Laser στον διαµήκη άξονα ή 
άλλης παρόµοιας αυτοµατοποιηµένης τεχνικής µε χρήση ειδικών αισθητήρων, ώστε να 
εξασφαλίζει η ακρίβεια του βάθους σε όλο το µήκος του χάνδακα. Κατά τα διάρκεια της διάνοιξης 
θα πρέπει οι αισθητήρες (οποιουδήποτε τύπου ανάλογα µε το µηχάνηµα) να επικοινωνούν µε τη 
µονάδα ελέγχου (τύπου PLC ή αντίστοιχης διάταξης ελεγχόµενης από microcontroller), η οποία 
αφού επεξεργαστεί όλα τα δεδοµένα θα ρυθµίζει το βάθος και την κλίση του χάνδακα ελέγχοντας 
τα αντίστοιχα συστήµατα του µηχανήµατος κοπής. 

2. ∆ιάνοιξη χάνδακα για τον συλλεκτήριο αγωγό, µε ειδικό µηχάνηµα κοπής ή καδένα ή µηχανικό 
εκσκαφέα µε κατάλληλο βάθος και κλίση ώστε να εξασφαλίζεται η συλλογή και η αποστράγγιση 
του νερού, πλάτους τουλάχιστον 160mm στην µια πλευρά του γηπέδου. 

3. AΜΕΣΗ αποµάκρυνση εκτός των σκαµµάτων των προϊόντων εκσκαφής µε ταινιόδροµο, ώστε να 
εξασφαλιστεί η πλήρης καθαριότητα του χάνδακος. 

4. ΑΜΕΣΗ τοποθέτηση του αγωγού αποστράγγισης από σωληνώσεις αποστράγγισης φ/50 
αυλακωτές από  PVC-U ,που θα διαθέτει οπές περιµετρικά, σε κουλούρες των 100µέτρων ,ώστε 
να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερες συνδέσεις .Οι σωληνώσεις θα συνδέονται µε κεντρικό 
συλλεκτήριο αγωγό κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE ,διπλού 
δοµηµένου τοιχώµατος µε λεία εσωτερική επιφάνεια ,κατά ΕΛΟΤ ΕΝ -13476-1:2007 µε 
τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων DN κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/OD] κατά ΕΝ 
50086 που οπές περιµετρικά σε κουλούρες των 100 µέτρων  ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν 
λιγότερες συνδέσεις .Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ13476-1:2007,ως ονοµαστική διάµετρος 
λαµβάνεται είτε  η εξωτερική [DN/OD] είτε η εσωτερική [DN/ID]. 

5.   ΑΜΕΣΗ και ΣΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΧΡΟΝΟ µε την τοποθέτηση του αγωγού επαναπλήρωση της τάφρου µε 
γαρµπίλικοκκοµετρικής διαβάθµισης 3-7 cm  

 
Συνοδευτικά έγγραφα: 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση του προσωρινού Αναδόχου ότι διαθέτει προς ενσωµάτωση στο έργο την 
ποσότητα  που απαιτεί η µελέτη και ότι θα το παραδώσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ή 
Υπεύθυνη ∆ήλωση της εταιρίας κατασκευής του σωλήνα ότι διαθέτει την απαιτούµενη ποσότητα 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης, και δύναται να την διαθέσει άµεσα στον 
διαγωνιζόµενο για την συγκεκριµένη παροχή υπηρεσίας. 

2. Κατάθεση δείγµατος. Ως δείγµα νοείται ένα (1) τµήµα σωλήνα αποστράγγισης µήκους 0,5µ. που 
θα φέρει την ταµπέλα σήµανσης του.  

3. Τεχνικό φυλλάδιο του σωλήνα στράγγισης που να συµφωνεί µε τα χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή. 
Σε περίπτωση που τα έγγραφα είναι σε γλώσσα πλην της ελληνικής τότε απαιτείται επίσηµη 
µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 5 – Συνθετικός χλοοτάπητας 

Γενικά 
 
Η µεταφορά του υδροπερατού ειδικού χλοοτάπητα εντός του γηπέδου θα γίνει σε ρολά και η επίστρωση 
θα γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή, µε διάστρωση σε λωρίδες, πλάτους 405 cm. Η ένωση και η συγκόλληση 
των φύλλων (ρολών) του χλοοτάπητα, θα γίνει µε ειδική ταινία στην κάτω επιφάνειά τους και ειδική 
πολυουρεθανική κόλλα δύο (2) συστατικών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας του 
χλοοτάπητα και της επίβλεψης. Μετά την κόλληση των ρολών θα πραγµατοποιηθεί κυλίνδρισµα της 
επιφάνειας στα σηµεία των ενώσεων µε στόχο την καλύτερη πρόσφυση και τη δηµιουργία ενιαίας 
επιφάνειας Τα ρολά του υδροπερατού συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει κατά την τοποθέτησή τους να 
απλωθούν και να τεντωθούν µε ειδικά εργαλεία, ώστε να µην υπάρχουν ανωµαλίες ή ‘’σκαλοπάτια’’ στον 
αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις µεταξύ τους ενώσεις. 
 
Γραµµογράφηση 
 
Η γραµµογράφηση του αγωνιστικού χώρου θα γίνει µε λωρίδες συνθετικού χλοοτάπητα, λευκού 
χρώµατος (ιδίων ακριβώς προδιαγραφών κατά τα λοιπά µε εκείνες του 
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υπολοίπου συνθετικού χλοοτάπητα), πλάτους και διαστάσεων σύµφωνα µε όσα καθορίζονται από τον 
ισχύοντα κανονισµό της FIFA. Η γραµµογράφηση επιτυγχάνεται ως εξής: όπου ορίζονται οι γραµµές του 
γηπέδου, κόβονται λωρίδες πλάτους 10 cm του χλοοτάπητα και αντικαθίστανται µε λωρίδες, όπως 
παραπάνω ή εργοστασιακά στις διαστάσεις που έχουν οριστεί. 
 
Πλήρωση συνθετικού χλοοτάπητα 
 
Μετά την τοποθέτηση του χλοοτάπητα θα ακολουθήσει πλήρωση του πέλους του µε διάστρωση ειδικά 
διαβαθµισµένης χαλαζιακής άµµου και ελαστικών µικροσφαιριδίων (κόκκοι καουτσούκ). Θα πρέπει να 
γίνει οµοιόµορφη κατανοµή των υλικών πλήρωσης σε όλη την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. Για τον 
λόγω αυτό θα χρησιµοποιηθεί ειδικός µηχανολογικός εξοπλισµός µε τον οποίο θα βουρτσίζεται η 
επιφάνεια του συνθετικού χλοοτάπητα, ανασηκώνοντας το πέλος του, ώστε να δηµιουργηθεί η τελική 
επιφάνεια. Η εφαρµογή θα γίνει σε στεγνό και καθαρό δάπεδο, µε καλές καιρικές συνθήκες. 
Ο συνθετικός χλοοτάπητας είναι ένα προϊόν που βρίσκεται σε χρήση αρκετές δεκαετίες, υποκαθιστώντας 
τον φυσικό χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων. Θα είναι φτιαγµένος από υλικό συµπαγές 
(πράσινου χρώµατος, διπλής ή τριπλής απόχρωσης), το οποίο θα προσοµοιάζει σε ένα καλά 
συντηρηµένο φυσικό χόρτο, αλλά χωρίς την ανάγκη του ποτίσµατος και της συντήρησης, θα έχει 
σταθερότητα και θα διαθέτει υπόστρωµα µε ειδικές τρύπες για την αποστράγγιση του νερού (από τις 
εξόδους απορροής του γηπέδου). Θα είναι εύκολο στον καθαρισµό, φιλικό στο περιβάλλον και τον 
χρήστη, θα έχει UV προστασία, δεν θα επηρεάζεται από την βροχή και τον ήλιο, θα είναι εξαιρετικά 
ανθεκτικό σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, κατάλληλο για συνεχή, βαριά και επίπονη χρήση από τους 
αθλούµενους. 
 
Εκτός των παραπάνω, ο χλοοτάπητας θα πρέπει να πληροί και τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
Α. Πέλος 
 
Το χρώµα του θα είναι πράσινο σε τουλάχιστον δύο αποχρώσεις (applegreen&fieldgreen). 
Το υλικό σύστασης της ίνας θα είναι 100% πολυαιθυλένιο. 
Η ίνα θα είναι µονόκλωνη (monofilament) και θα είναι συνδυασµός δύο διαφορετικών τύπων 
διαφορετικού πάχους (Pilethickness) 350 και 430 µm κατ’ ελάχιστο. 
Θα έχει γραµµική πυκνότητα νήµατος 14.000dtex ± 10%. 
Η πυκνότητα του νήµατος θα πρέπει να είναι 8.800 κόµποι ανά τετραγωνικό µέτρο κατ’ ελάχιστο. 
Το πλάτος της µιας ίνας τουλάχιστον θα είναι > 1.30mm. 
Το ύψος του πέλους θα είναι 60mm ± 1mm. 
Η απόσταση ραφής θα είναι ¾’’ ή 5/8’’ 
Συνολικό βάρος πέλους 1.400gr/m2 κατ’ ελάχιστο. 
 
Β. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 
 
∆ιπλό υπόστρωµα πολυπροπυλενίου βάρους 160gr/m2 κατ’  ελάχιστο, µε θερµοπλαστική επένδυση 
ανακυλώσιµη τεχνολογίας τύπου RCT (RecyclingCoatingTechnology) βάρους 350gr κατ’ ελάχιστο. 
Η υδατοπερατότητα του χλοοτάπητα θα είναι τουλάχιστον 1000lt/h ανά m2. 
 
 
 
Γ. ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  
 
Χαλαζιακή άµµος (silicasand) διαβαθµισµένης στρογγυλής κοκκοµετρίας 0,4-1,2 mm και ποσότητας 15-
20 kg/m2. 
 
Κόκκοι καουτσούκ (τύπου SBR):Ελαστικά µικροσφαιρίδια (ανακυκλωµένα ή µη) κοκκοµετρίας 0,5 - 
2,5mm και ποσότητας 14-18 kg/m2  
 
∆. ΣΥΝΟ∆ΕΥΠΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
 
-Ένα (1) δείγµα του προσφερόµενου τεχνητού χλοοτάπητα, διαστάσεων τουλάχιστον 20 cmx 20 cm, σε 
διαφανές δοχείο, ώστε να φαίνονται, τόσο ο τεχνητός χλοοτάπητας, όσο και τα υλικά πλήρωσής του 
(άµµος - ελαστικό). 
-Έκθεση ελέγχου ποιότητας (testreport) εγκεκριµένου από τη FIFA εργαστηρίου, κατά την διαδικασία 
πιστοποίησής του. Ο χλοοτάπητα θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια FIFAQUALITY&FIFAQUALITYPRO. 
-Έγγραφη παροχή εγγύησης από την κατασκευάστρια εταιρεία του τεχνητού χλοοτάπητα και από τον 
διαγωνιζόµενο, σε συνδυασµό καλής χρήσης, της οποίας η διάρκεια να καλύπτει τουλάχιστον τον 
ελάχιστο απαιτούµενο από την Υπηρεσία χρόνο των οκτώ (8) ετών. 
-Πιστοποίηση του προσφερόµενου χλοοτάπητα κατά EN - 15330  
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-Πιστοποίηση του προσφερόµενου χλοοτάπητα κατά το πρωτόκολλο F.PT. (FiberPerformanceIndex) 
προς απόδειξη της απαλότητας (softness), αντοχής (tenacity), ελαστικότητας (resilience) και 
ανθεκτικότητας στην υπεριώδη ακτινοβολία (UVresistance) 
-Έκθεση ελέγχου ελαστικότητας συνθετικής ίνας του προσφερόµενου χλοοτάπητα (Resiliencereport) 
-Πιστοποιητικό ανακυκλωσιµότητας του χλοοτάπητα το οποίο να έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα. 
-Πιστοποιητικό ISO 14001:2004 Συστήµατος Περιβαλλοντικής διαχείρισης για την δραστηριότητα της 
κατασκευής συνθετικού χλοοτάπητα της εταιρείας που θα εκτελέσει την εργασία τοποθέτησης, το οποίο 
να έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα. 
-Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 Συστήµατος διαχείρισης Ποιότητας για την δραστηριότητα της κατασκευής 
συνθετικού χλοοτάπητα της εταιρείας που θα εκτελέσει την εργασία τοποθέτησης, το οποίο να έχει 
εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα. 
 
Όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Μετά το πέρας της κατασκευής ακολουθεί  έλεγχος του αγωνιστικού χώρου από εξουσιοδοτηµένο 
εργαστήριο της FIFA προκειµένου να πιστοποιηθεί κατά FIFAQUALITYPRO ή FIFAQUALITY. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 6 – Κερκίδα 300 θέσεων 

Α. Γενική περιγραφή. 
 
Η εν λόγω κερκίδα θα αποτελείται σχεδόν καθ’ ολοκληρία από µεταλλικά στοιχεία και θα είναι εξ 
ολοκλήρου γαλβανισµένη εν θερµώ. 
Θα είναι επταβάθµια µε διαστάσεις βαθµιδών 0,37 ύψος και 0,90 βάθος. 
Θα φέρει δε πλαστικά καθίσµατα επί κάθε σειράς φατνωµάτων. 
Τόσο ενδιάµεσα στα καθίσµατα όσο και στις άκρες του ανωτέρω διαδρόµου θα υπάρχουν διάδροµοι - 
κλιµακοστάσια, πλάτους 1,0 µ τα οποία θα ικανοποιούν τις ανάγκες προσπέλασης τόσο στο κύριο µέρος 
της κατασκευής όσο και σε κάθε επί µέρους τµήµα 
της. 
Περιµετρικά της συνολικής κατασκευής (διάδροµος, πλαϊνά µέρη κερκίδας και οπίσθια πλευρά της) θα 
υπάρχει κατασκευή προστατευτικού κιγκλιδώµατος ύψους 1,10 µ. 
Η συνολική κατασκευή θα εδράζεται σε επίπεδη διαµορφωµένη έκταση.  
Η γεωµετρία της τέλος θα είναι τέτοια που θα επιτρέπει την άνετη παρακολούθηση των εκδηλώσεων. 
 
Β. Επί µέρους κατασκευαστικά στοιχεία. 
 
Τα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία της κερκίδας θα είναι :  
α) µεταλλικοί κοιλοδοκοί κυκλικής διατοµής Φ48,  
β) µεταλλικοί κοιλοδοκοί κυκλικής διατοµής Φ32, 
γ)προκατασκευασµένο µεταλλικό ενισχυτικό τύπου ‘’X’’ αποτελούµενο από µεταλλικούς κοιλοδοκούς 
κυκλικής διατοµής Φ32  
δ)µεταλλικούς συνδέσµους βαρέως τύπου σταθερής γωνίας,  
ε) Κοχλίες βάσης 040 X 70, 
στ) µεταλλικά δάπεδα µήκους 2.50 µ και πλάτους 30 εκ µε 2 χιλιοστά πάχος,  
ζ) µεταλλικές κατασκευές τύπου ‘’Π’’ ως βαθµίδες κλιµάκων,  
η) ολοκληρωµένες µεταλλικές κατασκευές κλιµάκων στα άκρα της κερκίδας,  
θ) τυποποιηµένα καθίσµατα από πλαστική ύλη. 
Πέραν των ανωτέρω, θα χρησιµοποιηθούν αναλώσιµα υλικά συγκολλήσεων. 
 
Γ. Τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευαστικών στοιχείων. 
 
Ανά είδος, τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν ως εξής :  
α) Κοιλοδοκοί κυκλικής διατοµής Φ48. Εξωτερική διάµετρος 48 χιλ, πάχος 3,2 χιλ. 
Υλικό St 37. 
β) Κοιλοδοκοί κυκλικής διατοµής Φ32 και Φ26. Εξωτερική διάµετρος 32 και 26 χιλ. αντίστοιχα, πάχος 
2χιλ. Υλικό St 37. 
γ) Η κατασκευή τύπου ‘’X’’ αποτελείται από κοιλοδοκούς κυκλικής διατοµής Φ32 ως άνω. 
Το µήκος κάθε σωλήνα είναι 3 µ περίπου και τα άκρα τους είναι κατάλληλα διαµορφωµένα (ψυχρή 
πλάτυνση και διάνοιξη οπής). Οι σωλήνες ενώνονται µεταξύ τους στο µέσο του µήκους τους µε 
σύνδεσµο χαλαρής συναρµογής.  
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δ) Μεταλλικοί σύνδεσµοι βαρέως τύπου σταθερής γωνίας. Πρόκειται για χυτή και συγκολλητή κατασκευή 
η οποία συνδέει υπό σταθερή γωνία 90ο δύο ίδιας διατοµής σωλήνες (κατά κύριο λόγο Φ48). Υλικό St 
52. 
ε) Ρυθµιστικοί κοχλίες βάσης. Εξωτερική διάµετρος Φ40. Φέρουν σπείρωµα καθ’ όλο το ύψος τους και 
περικόχλιο τύπου ‘’πεταλούδα’’. Υλικό St 32. Στη βάση τους φέρουν συγκολλητό µεταλλικό έλασµα 
πάχους 5 χιλ διαστάσεων 150 X 150 χιλ. Οι κοχλίες συγκολλούνται στο γεωµετρικό κέντρο των 
ελασµάτων. 
στ) Μεταλλικά γαλβανιζέ δάπεδα . 
Τα δάπεδα αυτά θα αποτελούνται από χαλύβδινα διάτρητα ελάσµατα τα οποία θα έχουν υποστεί 
µηχανική κατεργασία ψυχρής διαµόρφωσης (στραντζάρισµα) ώστε οι κεκαµµένες άκρες τους να 
αποτελούν παράλληλα ενισχυτικά της όλης κατασκευής. Στα άκρα τους θα φέρουν µετωπίδες και 
άγκιστρα στερέωσης. Τα δύο αυτά στοιχεία θα συγκολλούνται επί του ανωτέρω διαµορφωµένου 
ελάσµατος. Οι κύριες διαστάσεις τους θα είναι (µήκος X πλάτος) 2.50 X 0,30 µ χ 2 χιλιοστά πάχος Υλικό 
St 32. 
 ζ) Βαθµίδες κλιµάκων. Πρόκειται ουσιαστικά για χαλύβδινα ελάσµατα δις κεκαµµένα οµοιόµορφα ώστε 
να σχηµατίζεται τελικά η µορφή ‘’Π’’. ∆ιαστάσεις (ύψος X µήκος X βάθος) 0,18 X 1,0 X 0,30 µ. Υλικό St 
32. 
η) Κλίµακες πρόσβασης. Πρόκειται για ολοκληρωµένες κατασκευές κλιµάκων, αποτελούµενες από επί 
µέρους κατασκευαστικά στοιχεία ως ανωτέρω (σωλήνες Φ48, ελάσµατα, κλπ). Το πλάτος κάθε κλίµακας 
ανέρχεται συνήθως µεταξύ 1,0 και 1,2 µ και το ύψος µεταξύ των βαθµιδών 0,18 µ. θ) Καθίσµατα. 
Τυποποιηµένα χυτά υπό πίεση πλαστικά καθίσµατα κατάλληλα για τοποθέτηση σε αγωνιστικούς χώρους 
(στάδια, γήπεδα κλπ). 
 
∆. ∆ιαδικασία τοποθέτησης. 
 
Θεωρώντας ότι µια τυπική ως άνω περιγραφόµενη κατασκευή που εδράζεται σε κατάλληλη επιφάνεια, τα 
κύρια στάδια ανέγερσης της εν λόγω κερκίδας έχουν ως εξής: 
α) Μετρήσεις και υπολογισµοί. Εκτελούνται οι απαραίτητες µετρήσεις και σηµαδεύονται τα ακραία σηµεία 
ή όποιο άλλο κρίσιµο σηµείο θεωρηθεί σκόπιµο, ώστε να αποτελέσουν σηµεία αναφοράς της ορθής 
τοποθέτησης της κερκίδας. β) Εγκατάσταση των δύο πρώτων κατασκευαστικών στοιχείων της κερκίδας 
εγκάρσια στο διαµήκη άξονά της. Πρόκειται ουσιαστικά για προκατασκευασµένα µεταλλικά ‘’προφίλ’’ 
εγκάρσιων τοµών της κερκίδας. 
Οι κατασκευαστικές αυτές µονάδες συνδέονται µεταξύ τους µε οριζόντια και διαµήκη ενισχυτικά. 
γ) Οµοίως, τοποθετούνται στη συνέχεια και διαδοχικά, τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία της 
κερκίδας ως ανωτέρω και διαδοχικά συνδέονται µεταξύ τους. Παράλληλα ξεκινά και η τοποθέτηση των 
µεταλλικών δαπέδων. Κατά την έννοια αυτή, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται ο κύριος µεταλλικός 
σκελετός της κερκίδας. δ) Τοποθέτηση διαγώνιων ενισχυτικών. 
ε) Τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων και βαθµιδών.  
στ) Τελικός έλεγχος σταθερότητας και εκτέλεση τελικών µετρήσεων. 
Σηµείωση : Κατά τη διάρκεια των αρχικών βηµάτων κατασκευής, είναι πολύ πιθανόν να εκτελούνται 
παράλληλα µικροτροποποιήσεις και αλλαγές στην γεωµετρία της κατασκευής, ρυθµίζοντας τους κοχλίες 
βάσης ή µετακινώντας κατά λίγο κύρια κατασκευαστικά στοιχεία. 
Ε. Αντοχή κατασκευής. 
 
Πριν την κατασκευή ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλλει στατική µελέτη για έγκριση από την 
Επιβλέπουσα υπηρεσία.Η συνολική κατασκευή θα µελετηθεί για επάρκεια στατικής και δυναµικής 
αντοχής σύµφωνα µε την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Η µελέτη θα συνοδεύεται και από 
τη στατική µελέτη της επιφάνειας έδρασης της µεταλλικής κερκίδας. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 7 – Εστίες ποδοσφαίρου 

Ζεύγος εστίας ποδοσφαίρου διαστάσεων (Π Χ Υ) 7.32 Χ 2.44m, αφαιρούµενη, αλουµινίου, λευκής (RAL 
9010) ηλεκτροστατικής βαφής, τύπου κλωβού, επαγγελµατική, προδιαγραφών DIN 7900/ ΕΝ 748,µε 
γαλβανισµένες αντηρίδες στήριξης διχτύου. Αποτελείται από τρία τεµάχια. Το οριζόντιο µήκους 7,56µ και 
τα δύο κάθετα µήκους 2,61µ συνδέονται µε την παρεµβολή γωνιακού αλουµινένιου εξαρτήµατος µε 
ειδικές νευρώσεις για την άκαµπτη σύνδεση του οριζόντιου µε τα κάθετα τεµάχια. 
-Με κατάλληλες θερµογαλβανισµένες σωλήνες διατοµής 1’’ στο επάνω σηµείο και στην γωνία του 
τέρµατος που κρατούν το σχήµα του διχτύου ή µε δύο σωλήνες διατοµής 2’’ µία από κάθε πλευρά στο 
πίσω µέρος της εστίας. 
-Με ειδική εσοχή σχήµατος 8 µήκους 50mm στήριξης διχτύου στο πίσω µέρος του αλουµινένιου προφίλ. 
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-Με δίχτυ αγώνων που στερεώνεται στα δοκάρια µε πλαστικά clips, µε τετράγωνο καρέ και πάχος 
νήµατος 4mm περίπου, από πολυαιθυλένιο ή παρόµοιο υλικό που πληροίτις απαιτήσεις των σχετικών 
κανονισµών, ικανής αντοχής, χρώµατος λευκού. 
Η εγκατάσταση του γκολπόστ γίνεται µε την χρησιµοποίηση τεσσάρων βάσεων αλουµινίου µήκους 500 
mm, οι οποίες πακτώνονται µε σκυρόδεµα στο έδαφος.  
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 8 – Πάγκοι αναπληρωµατικών 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
Το κύριο δοµικό υλικό κατασκευής του είναι κοιλοδοκός των παρακάτω διατοµών : 100 x 40 x 3 mm (DIN 
59111/2395 ST 37.2), 40 x 40 x 3 mm (DIN 59111/2395 ST 37.2), 40 x 20 x 3 mm (DIN 59111/2395 ST 
37.2). 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
- κοιλοδοκός µε διατοµή 100 x 40 x 3 mm έχει επιλεγεί για να δηµιουργηθεί η βάση του πάγκου, 
σχήµατος ανάποδου Τ, πλάτους βάσης 750 mm και ύψους 360 mm. 
- κοιλοδοκός µε διατοµή 40 x 40 x 3 mm χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ενός ορθογωνίου πλαισίου 
στήριξης των καθισµάτων µε πλάτος 240 mm, το οποίο στηρίζεται στη βάση που αναφέρθηκε 
παραπάνω. Το µήκος των δύο παραπάνω στοιχείων ποικίλη ανάλογα µε τον αριθµό των καθισµάτων 
που θέλουµε να φιλοξενηθούν στο πάγκο. 
- κοιλοδοκός µε διατοµή 40 x 20 x 3 mm χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία του πίσω µέρους αλλά και 
του σκέπαστρου του πάγκου. Είναι κατάλληλα διαµορφωµένος σε σχήµα καµπύλης που φτάνει σε τελικό 
ύψος 2000 mm Το πλήθος των παραπάνω καµπύλων στοιχείων ποικίλει ανάλογα µε τον αριθµό των 
καθισµάτων που θέλουµε να φιλοξενηθούν στο πάγκο. Για τη σύνδεση όλων των παραπάνω στοιχείων 
χρησιµοποιείται ηλεκτροσυγκόλληση ARGON. 
 
ΒΑΦΗ 
 
Η όλη κατασκευή βάφεται µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας. Το χρώµα βαφής είναι 
επιλογής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 
 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
 
Χρησιµοποιείται κυψελοειδές πολυκαρµπονικό πάχους 6mm για την κάλυψη του σκέπαστρου και των 
πλαϊνών. Για την στήριξη του κυψελοειδούς πολυκαρµπονικού, χρησιµοποιείται γωνία αλουµινίου 
40X20mm και λάµα αλουµινίου 50mm. Στη βάση, τέλος, υπάρχουν ειδικά ελαστικά πατήµατα, τόσο για 
την σταθερότητα του πάγκου, όσο και για τη µη καταστροφή του δαπέδου. 
Τα καθίσµατα είναι πλαστικά, µε πλάτη κατασκευασµένα από πολυπροπυλένιο, διαστάσεων ύψους 
33cm. πλάτους 44cm και βάθους 44 cm 
Η χρήση του πάγκου γίνεται όπου υπάρχει ανάγκη φιλοξενίας αναπληρωµατικών παιχτών 
(ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης πετοσφαίρισηςκ.λ.π.) τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού χώρου. 
 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 9 – Κεντρικός πίνακας ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) γηπέδου 
 
 
Γενικά 
 
Από τον Kεντρικό Πίνακα του γηπέδου θα οδεύσουν ξεχωριστά καλώδια τύπου ΝΥΥ µέσα σε πλαστικούς 
σωλήνες,σε χαντάκι βάθους 70εκ.,µέσω φρεατίων από σκυρόδεµα διαστάσεων 60Χ40προς τους 
ηλεκτρικούς πίνακες κάθε ιστού για την ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σωµάτων και ως προς τον 
ηλεκτρικό πίνακα των αυτοµατισµών του ποτίσµατος του γηπέδου.  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

- Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-SAE 316 (ISO A4), ), βιοµηχανικού τύπου, στεγανού, 
προστασίας ΙΡ 54 κατά το πρότυπο IEC 60529,  µε εσωτερικές διαστάσεις 1,45 m πλάτος, 1,30 m ύψος 
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και 0.36 m βάθος, αποτελούµενη από δύο µέρη µε ιδιαίτερες θύρες, µε µικροϋλικά και εξαρτήµατα 
στερέωσης και συνδέσεων από ανοξείδωτο χάλυβα, σκληρό πλαστικό ή ορείχαλκο. 
- Βάση από σκυρόδεµα µε περιµετρικό πλαίσιο έδρασης του κιβωτίου στην στέψη της, από ανοξείδωτες 
λάµες 40 x 2,5 mm, κοχλιούµενες στην βάση µε ανοξείδωτα βύσµατα. 
- Εσωτερική διαίρεση µε φύλλο ανοξείδωτης λαµαρίνας πάχους 1,5 mm σε δύο χώρους: προς τα 
αριστερά, πλάτους 0,60 m για τον µετρητή και το δέκτη της ∆ΕΗ µε µονόφυλλη θύρα και προς τα δεξιά, 
πλάτους 0,85 m, για την ηλεκτρική διανοµή, µε δίφυλλη θύρα. Πρόβλεψη δύο (2) οπών 26 mm στο άνω 
µέρος της διαχωριστικής λαµαρίνας για την διέλευση καλωδίων. 
- Εσωτερικές διαµορφώσεις από φύλλα στραντζαριστής ανοξείδωτης λαµαρίνας για την τοποθέτηση και 
στερέωση των προβλεποµένων οργάνων 
- Θύρες µε ενισχύσεις ακαµψίας και ελαστικό παρεµβύσµα περιµετρικώς, µε µεντρεσσέδες βαρέως 
τύπου, ανεξάρτητες χωνευτές κλειδαριές ασφαλείας ανά φύλλο και µηχανισµό συγκράτησης σε ανοικτή 
θέση. 
- ∆ιαµόρφωση κορυφής σε σχήµα στέγης ή τόξου µε προεξοχή 6 cm από την υπόλοιπη κατασκευής. 
- Πινακίδα αναγραφής στοιχείων στην δεξιά θύρα στερεωµένη µε ανοξείδωτα πριτσίνια (περιλαµβάνεται 
η αναγραφή των στοιχείων µε έντυπους ή µεταλλικούς χαρακτήρες σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΚτΕ) 
- Στεγανό κιβώτιο (πίνακας διανοµής) στην δεξιά πλευρά του πίλλαρ (χώρος διανοµής), προστασίας ΙΡ 
54 κατά IEC 60529, από σκληρό πλαστικό, ανοξείδωτο χάλυβα ή από συνδυασµό των δύο, για την 
εγκατάσταση του ηλεκτρικού εξοπλισµού προστασίας και ελέγχου 
- Οπές µε κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τη ∆ΕΗ, του 
καλωδίου τηλεχειρισµού (εάν προβλέπεται από τη µελέτη) καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων 
προς το δίκτυο. 
- Πρόβλεψη εισόδου για την τροφοδότηση από την ∆ΕΗ στο κάτω µέρος, εφ' όσον η τροφοδότηση είναι 
υπόγεια, ή στην αριστερή πλευρά του πίλλαρ εάν η ηλεκτροδότηση είναι εναέρια. 
- Πίνακας διανοµής µε τον ακόλουθο εξοπλισµό: 
- γενικός διακόπτης φορτίου 
- γενικές ασφάλειες 
- λυχνίες ένδειξης παρουσίας τάσης 
- διακόπτες διαρροής 30 mA 
- ρευµατοδότης ράγας τύπου σούκο 16A/250V µε µικροαυτόµατο(διακόπτης διαρροής 30     
mA) 
- στεγανό φωτιστικό σώµα φθορισµού 26W νυκτερινής εργασίας ελεγχόµενο-  
προστατευόµενο από µικροαυτόµατο 10Α (διακόπτης διαρροής 30mA) 
- ∆ιακόπτες φορτίου µε µικροαυτοµάτους για την προστασία των γραµµών αναχώρησης. 
- Εξοπλισµός προστασίας και ελέγχου µε αντοχή σε βραχυκύκλωµα 6 kA 
 
Εντός του πίλλαρ θα βρίσκεται η κεντρική µονάδα διαχείρισης και ελέγχου των φωτιστικών καθώς και η 
συσκευή  δικτύου µεταφοράς δεδοµένων (Router). 
 
Γείωση 
 
Για την γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προβλέπεται γυµνός χάλκινος αγωγός διατοµής 25mm², 
ο οποίος θα εγκατασταθεί µέσα στο έδαφος και θα οδεύει εκτός των σωληνώσεων των τροφοδοτικών 
καλωδίων των ιστών ,παράλληλα (στο ίδιο χαντάκι) µε αυτές. 
Ο αγωγός γείωσης θα συνδεθεί µε τη στεγανή διανοµή των πινάκων , µε το τρίγωνο γείωσης που θα 
κατασκευασθεί πλησίον του κεντρικού πίνακα ηλεκτρικής διανοµήςκαι µε τη γείωση του συστήµατος 
αντικεραυνικής προστασίας. 
Το τρίγωνο γείωσης  θα αποτελείται από τρία φρεάτια επίσκεψης 40x40cmστα οποία θα  γίνει έµπηξη 
τριώνηλεκτροδίων γείωσης επιχαλκωµένων µε χαλύβδινη ψυχή διαµέτρου 17mm, πάχους επιχάλκωσης 
τουλάχιστον 250µ και µήκους 1,5µ ,σε διάταξη ισόπλευρου τριγώνου πλευράς 4m και θα συνδεθούν 
µεταξύ τους µε χάλκινο αγωγό. 
Το ανώτερο άκρο κάθε ράβδου θα βρίσκεται σε βάθος 0,4m . 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 10 – Σύστηµα φωτισµού 

1. Γενικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά . 
 
1.1  Χαρακτηριστικά Κατασκευής . 
 

* Προβολέας LED κατάλληλος για φωτισµό εξωτερικών χώρων ( γήπεδα ). 

 

* Σώµα κατασκευασµένο από καθαρό ανοδιωµένο αλουµίνιο διέλασης , µε προστασία UV. 
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* Μικρών διαστάσεων σχεδιασµός για περιορισµό της ταλάντωσης και των ανεµοπιέσεων. 

 

* Τα ηλεκτρικά µέρη θα βρίσκονται τοποθετηµένα σε ξεχωριστό στεγανό πίνακα στην βάση του κάθε 

ιστού , µε σκοπό την εύκολη και γρήγορη συντήρηση. 

 

* Η ηλεκτρική σύνδεση των φωτιστικών θα επιτυγχάνεται µε χρήση ειδικών συνδέσµων , στεγανότητας 

ΙΡ-68. 

 

* Η µηχανική στήριξη των φωτιστικών επί της µεταλλικής βάσης της κεφαλής του ιστού , θα επιτυγχάνεται 

µε ανοξείδωτες βίδες και παξιµάδια. 

 

1.2  Μέθοδος Τοποθέτησης. 

 

* Τοποθέτηση φωτιστικών επί µεταλλικών βάσεων στο άνω τµήµα του κάθε ιστού και σε ύψος 14 µέτρων. 

 

* Εξάρτηµα µεταλλικής βάσης στήριξης τύπου L , για απευθείας στερέωση του κάθε φωτιστικού µε την 

µεταλλική βάση της κεφαλής του ιστού . 

 

* ∆υνατότητα προσαρµογής οριζόντιας περιστροφής και κλίσης  κατά την µηχανική και ηλεκτρική 

εγκατάσταση. 

 

* Προκαλωδιωµένο (καλώδιο 0,40m) για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση µε χρήση ειδικών συνδέσµων 

στεγανότητας ΙΡ-68. 

 

1.3  Οπτική Μονάδα Φωτιστικού. 

 
* Οπτική µονάδα των LED: Η στήριξη της οπτικής µονάδας θα γίνεται πάνω στο σώµα του 
 φωτιστικού , µε την χρήση ειδικού λάστιχου σιλικόνης και µε ανοξείδωτες βίδες στέρέωσης 
,προσφέροντας βαθµό στεγανότητας στο σύνολο του φωτιστικού ΙΡ-66 

* Η οπτική µονάδα θα είναι κατασκευασµένη από υψηλής ποιότητας πλαστικού τύπου PMMA 

plexiglassπροσφαίροντας προστασία κατά του φαινοµένου κιτρινίσµατος από τον ήλιο και υψηλή 

διαπερατότητα του φωτισµού κατά την πάροδο του χρόνου (  αντοχή στην θερµοκρασία και στην UV 

ακτινοβολία ) . Συντελεστής απόδοσης φωτιστικού(LOR) τουλάχιστον : 90%. 

 

* Κατανοµή φωτεινής έντασης: Κάθε LEDChip θα καλύπτεται από πολυκαρβονικό φακό µεγάλης 

θερµικής και µηχανικής αντοχής µε σκοπό την επιθυµητή κατανοµή φωτισµού. 

FULLCUTOFF κατά IESNA: Μηδενική εκποµπή φωτός πάνω από τις 90° (ULOR=0%), για περιορισµό 

της φωτορύπανσης και του διαφεύγοντα φωτισµού. 

 

* ∆ιαχρονικότητα: Σχεδιασµός µε εύκολα αποσπώµενη οπτική µονάδα LED µε σκοπό την εύκολη 

συντήρηση και την αντικατάσταση σε περίπτωση εξέλιξης της τεχνολογίας. 

 

* ∆υνατότητα επιλογής και χρήσης διαφορετικών συµµετρικών κατανοµών ( 22 – 24 – 28 – 48 – 110 – 

125 µοιρών ) και ασύµµετρων κατανοµών ( 20Χ40 µοιρών ). 

 

1.4 Θερµική ∆ιαχείρηση 

 

*  Σύστηµα απαγωγής θερµότητας για διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των LED και τη µεγιστοποίηση 

της διάρκειας ζωής του φωτιστικού , µέσο µεταλλικής βάσης η οποία είναι στερεωµένη απευθείας στο 

σώµα του φωτιστικού. 

 

*  Έλεγχος και διακοπή της λειτουργίας του τροφοδοτικού ( driver )  σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων 

θερµοκρασίας ασφαλούς λειτουργίας. 

 

1.5  Προστασία. 

 

*  Σύστηµα προστασίας του τροφοδοτικού ( driver ) από υπερτάσεις 10kV και 10kA για την πλήρη 
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διασφάλιση και προστασία από ηλεκτρικές ανωµαλίες. 

 

*  Βαθµός  στεγανότητας φωτιστικού συνολικά :  ΙΡ66  κατά  ΕΝ 60598 

 

*  Βαθµός µηχανικής αντοχής φωτιστικού συνολικά : ΙΚ08  κατά ΕΝ 62262 

 

1.6  Χαρακτηριστικά Τροφοδοτικού ( driver ) . 

 

*  Κάθε φωτιστικό θα φέρει ηλεκτρονικού τύπου τροφοδοτικό , γνωστού Ευρωπαικού οίκου , µε 

προστασία υπέρτασης 10kV και 10kA και θα έχει την δυνατότητα αυτόνοµου ελέγχου σε πρωτόκολλο 

επικοινωνίας DALI. 

 
 
* Εύρος τάσης λειτουργίας: Τουλάχιστον 120-277V, 50 Hz 
 

* Συντελεστής ισχύος: ≥0,9 

 

* Απόδοση Driver: ≥0,9 

 

* Κλάση µόνωσης: Class I ή Class II 

 

1.7  Χρόνος Εργοστασιακής Εγγύησης. 

 

*  Εργοστασιακή εγγύηση : 5 Έτη. 

 
2. Ειδικά Τεχνικά  Χαρακτηριστικά . 
 

Α/Α 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ  

ΠΡΟΒΟΛΕΑ 

Προτείνεται φωτιστικό τεχνολογίας LED για το φωτισµό  
γηπεδουποδοσφαιρου από ύψος 14 µέτρων αποδίδοντας 

125 Lm/W ( πηγή LED ). 

2 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟΥ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

(φωτιστικό +τροφοδοτικό+πηγήLED)   
(lm /W) 

Η συνολική απόδοση του προβολέα θα πρέπει να είναι  ≥  
110 lm /W µε την κατάλληλη ποσότητα φωτεινότητας ( 

LUMEN) ώστε να εξασφαλίζονται οι φωτοµετρικές 
απαιτήσεις, επενδύοντας στην τρέχουσα εφαρµοσµένη 

τεχνολογία που συνεχώς εξελίσσεται παρέχοντας 
µεγαλύτερες τιµές απόδοσης και ενεργειακής 

εξοικονόµησης.  

6 
Υλικά κατασκευής προβολέα (σώµατος 
και καλύµµατος) 

Για να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη συντήρησης και η οµαλή 
λειτουργία του φωτιστικού , το σώµα θα πρέπει να είναι 
κατασκευασµένο  από καθαρό ανοδιωµένο αλουµίνιο 
διέλασης , µε προστασία UV. υψηλής θερµικής 
αγωγιµότητας   πλήρως ανακυκλώσιµο.Το κάλυµµα του 
φωτιστικού πρέπει να είναι  από διαφανές  πλαστικό τύπου 
PMMAplexiglass  πολύ υψηλής διαπερατότητας µε µεγάλη 
αντοχή σε µηχανικές και θερµικές καταπονήσεις .  

7 Χρώµα  φωτιστικού Μαύρο 
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8 
Σχεδιασµός σώµατος προβολέων και 
απαγωγή θερµότητας 

Για να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη συντήρησης και η οµαλή 
λειτουργία του φωτιστικού, θα πρέπει να διαθέτει 
κατάλληλο σχεδιασµό για την ψύξη της πηγής  LED.  Θα 
πρέπει να διαθέτει κατάλληλη µηχανική κατασκευή µε 
πολλαπλά πτερύγια  για την έµµεση απαγωγή θερµότητας 
από το εσωτερικό στο περιβάλλον η οποία είναι 
απαράιτητη για την οµαλή λειτουργία της πηγής LED. Το 
φωτιστικό θα έχει την δυνατότητα προσαρµογής οριζόντιας 
περιστροφής και κλίσης  κατά την µηχανική και ηλεκτρική 
εγκατάσταση επί της βάσης του ιστού. Το 
βάροςκάθεφωτιστικού θα είναι  ≤ 1.500gr ( 1,5 Kg ). 

9 
∆υνατότητα στερέωσης και 
προσαρµογής των προβολέων στον 
παρελκόµενο εξοπλισµό 

Τοποθέτηση φωτιστικών επί µεταλλικών βάσεων στο άνω 
τµήµα του κάθε ιστού και σε ύψος 14 µέτρων. Κάθε 
φωτιστικό ια φέρει εξάρτηµα µεταλλικής βάσης στήριξης 
τύπου L , για απευθείας στερέωση του  µε την µεταλλική 
βάση της κεφαλής του ιστού . 

10 
Προστασία προβολέων από νερό και 
σκόνη (IP) 

Λόγω του επιβαρυµένου περιβάλλοντος τοποθέτησης, τα 
υλικά κατασκευής του προβολέα θα πρέπει να µην 
αλλοιώνονται µε την πάροδο του χρόνου και τις δυσµενείς 
εξωτερικές συνθήκες. Το προσφερόµενο φωτιστικό  θα 
πρέπει να εξασφαλίζει την  προστασία ως προς τη 
διείσδυση νερού στο εσωτερικό του και προστασία ως προς 
τη διείσδυση σκόνης και σωµατίδιων σε βαθµό προστασίας 
τουλάχιστον IP66 . 

11 Ειδική προστασία έναντι υδρατµών  

Οι προσφερόµενοι  προβολείς θα πρέπει να διαθέτουν τη 
δυνατότητα  αποφυγής δηµιουργίας υδρατµών στο 
εσωτερικό του  ώστε να  µην επηρεάζεται ο δείκτης 
προστασίας του (ΙΡ66) και ο συντελεστής απόδοσης του 
(LOR). 

12 Αντοχήσεκρούση- βανδαλισµό 

Για να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη συτήρησης και η οµαλή 
λειτουργία του φωτιστικού, το σώµα και το κέλυφος του 
φωτιστικού  θα πρέπει να εξασφαλίζουν αντοχή σε 
µηχανική κρούση µε βαθµό  ≥ IK08 σύµφωνα µε ΕΛΟΤ ΕΝ 
62262. 

13 ∆ιάρκεια ζωής φωτεινών πηγών LED. L80 B20 @ Tq=25°C ( 90.000h @ 700mA ) 

14 
Οπτικό µέρος- φωτεινή πηγή LED 
προβολέα. 

∆υνατότητα επιλογής και χρήσης διαφορετικών 
συµµετρικών κατανοµών ( 22 – 24 – 28 – 48 – 110 – 125 
µοιρών ) και ασύµµετρων κατανοµών ( 20Χ40 µοιρών ). 

15 
Θερµοκρασία χρώµατος φωτισµού 
(CCT) και δείκτης απόδοσης 
χρωµάτων (CRI). 

Η τιµή της θερµοκρασίας χρώµατος για τις πηγές φωτός  θα 
πρέπει  είναι 4000°Κ +/- 5%  µε το δείκτη απόδοσης των 
χρωµάτων  CRI ≥ 70 .  Ετσι επιτυγχάνεται  Ουδέτερο 
ισοσταθµισµένο λευκό που  σε συνδυασµό µε την υψηλή 
απόδοση των χρωµάτων συµβάλει καθοριστικά στη 
δηµιουργία ένος  ασφαλούς για την ανθρώπινη υγεία και 
αναβαθµισµένου ποιοτικά αστικού νυχτερινού 
περιβάλλοντος.  
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16 
Θερµοκρασία κανονικής λειτουργίας 
φωτιστικής µονάδας LED 

Για την ασφαλή και οµαλή λειτουργία  καθώς και για την 
ελαχιστοποίηση των αναγκών συντήρησης, το φωτιστικό θα 
φέρει µονάδα LED µε λειτουργία σε θερµοκρασία Ta 
τουλάχιστον από -20°C έως +55°C .  .  

17 
Προστασία φωτιστικών σωµάτων από 
υπερθέρµανση, βραχυκύκλωµα, 
υπέρταση. 

ΓΙα τη διασφάλιση της οµαλής και ασφαλούς λειτουργίας 
του προβολέα, τα τροφοδοτικά - DRIVERS θα πρέπει να  
περιλαµβάνουν ολοκληρωµένη προστασία της λειτουργίας 
του φωτιστικού από υπερθέρµανση, βραχυκύκλωµα και 
υπέρταση.  

18 
Ρεύµα τροφοδοσίας πηγής LED µέσω 
τροφοδοτικού ( DRIVER ) . 

Για την ασφαλή και οµαλή λειτουργία  καθώς και για την 
ελαχιστοποίηση των αναγκών συντήρησης , το ρεύµα 
τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι το µικρότερο δυνατό           
(  ≤ 700mA) , ώστε να µην επιβαρύνονται οι πηγές LED . Η 
ονοµαστική τάση εισόδου τροφοδοσίας  του τροφοδοτικού 
θα πρέπει να είναι 220V-240V,  στα 50/60 Hz .  H 
διακύµανση της τάσης εισόδου θα πρέπει να κυµαίνεται 
τουλάχιστον κατά 20V σε σχέση µε την τάση 
λειτουργίας έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ανοχή του 
φωτιστικού κατά την διάρκεια των διακυµάνσεων 
τάσεως του δικτύου τροφοδοσίας.  

19 
Πιστοποιήσεις συστήµατος  διαχείρισης 
ποιότητας ISO 9001 (ή ισοδύναµο) του 
εργοστασίου κατασκευής . 

Οι προσφερόµενοι προβολείς  πρέπει να συνοδεύονται 
από πιστοποιητικά συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 
9001 του  κατασκευαστή  . 

20 Πιστοποιήσεις RoHS 
Οι προσφερόµενοι προβολείς πρέπει να συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό κατά την οδηγία 2011/65/EU ( 
RoHSDirective ) 

21 
Συµµόρφωση µε Ο∆ΗΓΙΕΣ Ε.Ε., ή 
ισοδύναµες 

Οι προσφερόµενοι προβολείς  θα πρέπει να 
συµµορφώνονται µε τις παρακάτω Ο∆ΗΓΙΕΣ της Ε.Ε.   
Οδηγία 2014/35/ΕU (Low Voltage Directive, LVD)     
Οδηγία 2004/108/ΕΚ (Electromagnetic Compatibility, EMC)                                                                      





ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 20 

22 
Συµµόρφωση µε ΠΡΟΤΥΠΑ Ε.Ε., ή 
ισοδύναµα 

Οι προσφερόµενοι προβολείς  θα πρέπει να 
συµµορφόνονται και να έχουν ελεγθεί µε τα παρακάτω 
ΠΡΟΤΥΠΑ της Ε.Ε.                                                                                                             
∆ήλωση συµµόρφωσης CEEN 60598-1 :2008 (Γενικές 
Απαιτησεις και έλεγχοι φωτιστικών)EN 60598-2-5 :1998 
(Απαιτησεις και έλεγχοι προβολέων)EN 55015 :2006 (Όρια 
και µέθοδοι µετρήσεων ραδιο διαταραχών  )                                                           
EN 61547 :2009 ( Όρια ηλεκτροµαγνητικής 
συµβατότητας)EN 62493 (Επιδράσεις έκθεσης σε 
ηλεκτροµαγνητικά πεδία)   EN 62471 ( Φωτοβιολογικές 
επιδράσεις)                                                                                                                  
EN 50581: 2012 (Εκτιµήσεις εξοπλισµού σε σχέση µε 
επικίνδυνες ουσίες)EN 61000-3-2:2006 EN 62031 

23 
Έλεγχος αξιοπιστίας ηλεκτρολογικών 
χαρακτηριστικών από τρίτο ανεξάρτητο 
φορέα- εργαστήριο πιστοποίησης 

Οι προσφερόµενοι προβολείς θα πρέπει να έχουν 
πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα  ENEC για το 
τροφοδοτικό (DRIVER) 

24 
Έλεγχος αξιοπιστίας φωτοµετρικών 
χαρακτηριστικών 

Έγγραφα εργαστηριακού ελέγχου των προτεινόµενων 
πηγών LED τύπου LM80   

25 
Εγγύηση καλήςλειτουργίας 
προβολέων. 

Για τους  προσφερόµενους προβολείς θα πρέπει να δίνεται 
εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών  . 

26 Φωτοµετρικάστοιχεία προβολέων 

Οι προσφερόµενοι προβολείς θα πρέπει να συνοδεύονται 
από πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή .Idt 
ή .ies, κατάλληλα για άµεση εισαγωγή σε ανοικτά 
προγράµµατα υπολογισµών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα 
πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο έγγραφο του 
φωτοµετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η µέτρηση 
των φωτιστικών ή του κατασκευαστή σε περίπτωση που 
διαθέτει δικό του εργαστήριο. 

27 ∆έσµη προβολέα 
Ο προτεινόµενος προβολέας πρέπει να έχει  κατανοµή 
φωτισµού στενής συµµετρικής δέσµης 22 µοιρών & 28 
µοιρών . 

28 

Τροφοδοτικό (DRIVER) µε την 
δυνατότητα επικοινωνίας µέσω 
πρωτοκόλλου DALI 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Λόγω του επιβαρυµένου περιβάλλοντος και πιθανών 
ατελειών του δικτύου τροφοδοσίας θα πρέπει το 
τροφοδοτικό - Driver των φωτιστικών να έχει : 

1. συντελεστήισχύος : 0,90 

2. προστασία από υπερτάσεις (δυνατότητα µέχρι 10 KV) 

3. ∆ιάρκεια ζωής του τροφοδοτικού τουλάχιστον 100.000h 
στο 90% της απόδοσης 

4. Να λειτουργεί σε θερµοκρασία περιβαλλοντος 
-40 οC +55 οC 

Βαθµόστεγανότητας ΙΡ-66. 
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Ενσωµατωµένο σύστηµα στο τροφοδοτικό (LEDdriver)  
οµαλής λειτουργίας του φωτιστικού προστασία από 
υπερτάσεις και αυτόµατης προστασίας από υπερθέρµανση. 

 
 
*Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού 22 µοιρών  : IlumTECH – FORTISIP66  ΝΑ /  36 LED . 
 
*Ενδεικτικός τύπος φωτιστικού 28 µοιρών  : IlumTECH – FORTISIP66  WI /  36 LED. 
 
*  Ονοµαστική Ισχύς Φωτιστικού : 73 Watt. 
 
*  Φωτεινή Ροή Φωτιστικού : 9.250 Lm 
 
*  Φωτεινή απόδοση Φωτιστικού @ Tq 25°C : 126 Lm/W  
 
*  Θερµοκρασία λειτουργίας Τa : Τουλάχιστον από -20°C έως +55°C . 
 
*  Κατανοµή φωτισµού : Στενή συµµετρική δέσµη 22 µοιρών & 28 µοιρών . 
 
*  ∆είκτης χρωµατικής απόδοσης CRI : Τουλάχιστον 70. 
 
*  Θερµοκρασία χρώµατος CCT : 4.000 Kelvin + 5%. 
 
*  ∆ιατήρηση φωτεινής ροής  :  L80 B20 @ Tq=25°C ( 90.000h @ 700mA )  
 
*  Βάρος Φωτιστικού : max. 1.200 gr ( 1,20 kgr ) . 
 
 
 
2.1. Φωτοτεχνικές Απαιτήσεις . 
 
Τα προσφαιρόµενα φωτιστικά τεχνολογίας Led , θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτοτεχνική µελέτη , 
µέσω προγράµµατος φωτισµού ( Relux,Dialux κλπ ) , η οποία θα επιβεβαιώνει την επίτευξη των 
φωτοτεχνικών απαιτήσεων .  
Η φωτοτεχνική µελέτη θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την διαµόρφωση χωροταξικά του χώρου του 
γηπέδου , λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω χαρακτηριστικά :  
 
* Η θέση των µεταλλικών ιστών δεν θα παρενοχλεί την θέαση και τα βοηθητικά κτίρια του χώρου . 
 
* Συνολική χρήση 4 ιστών . Το ύψος των ιστών θα είναι 14 m. 
 
* Οι φωτοτεχνικές απαιτήσεις , για ύψος επιφάνειας εκτίµησης (HeightofEvaluationSurface): 0,00m και 
συντελεστή συντήρησης :0,80 , ορίζονται όπως φαίνεται παρακάτω:  
 
Μέση ένταση φωτισµού Eav : ≥230 Lux 
 
Συντελεστής οµοιοµορφίαςU1=Emin/Emαx≥ 0,30 
 
Συντελεστής οµοιοµορφίας U2= Emin/Eav   ≥ 0,50 
 
 
 
2.2. Πιστοποιήσεις - ∆ιασφαλίσεις Φωτιστικών Σωµάτων LED. 

 

Οι προβολείς LED εξωτερικών χώρων θα πρέπει να συνοδεύονται από τις ακόλουθες 

πιστοποιήσεις – διασφαλίσεις: 

 

1. ∆ήλωση συµµόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE. 

2. Οδηγία 2014/35/ΕU (Low Voltage Directive, LVD) 
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3. Οδηγία 2004/108/EK (Electromagnetic Compatibility, EMC) 

4. Οδηγία 2011/65/EU ( RoHSDirective ) 

5. Τεχνικές εκθέσεις δοκιµών (testreports) του κατασκευαστή για: 

*  το βαθµό στεγανότητας IP 

*  το βαθµό µηχανικής αντοχής ΙΚ έτσι ώστε να επαληθεύονται τα αναγραφόµενα στο τεχνικό 

φυλλάδιο του κατασκευαστή. 

6. ∆ήλωση  του κατασκευαστή των φωτιστικών σωµάτωνLEDστην οποία θα αναγράφονται τα 

πλήρη στοιχεία του (Επωνυµία, ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση , αντικείµενο κ.λ.π ) και ότι 

αποδέχεται να προµηθεύσει τα φωτιστικά σώµαταLEDπου θα ενσωµατωθούν στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.11 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΒΑΛΑΡΙΑ¨ΤΗΣ ∆.Κ. ΜΑΝ∆ΡΑΣ», σύµφωνα µε 

τους όρους και προδιαγραφές της παρούσας µελέτης(∆2/2016). 

7. Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή .Idt ή .ies, κατάλληλα για άµεση εισαγωγή 

σε ανοικτά προγράµµατα υπολογισµών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να συνοδεύονται από το 

αντίστοιχο έγγραφο του φωτοµετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η µέτρηση των φωτιστικών ή του 

κατασκευαστή σε περίπτωση που διαθέτει δικό του εργαστήριο. 

8. Φωτοτεχνική Μελέτη η οποία θα καλύπτει τις απαιτήσεις φωτισµού , όπως αναφέρονται 

παραπάνω . Το ηλεκτρονικό αρχείο της φωτοτεχνικής µελέτης (.rdf, .dlx ή νεότερης έκδοσης .evo) θα 

πρέπει να επισυναφθεί µαζί µε το ηλεκτρονικό αρχείο .Idt ή .ies σε ψηφιακό µέσο αποθήκευσης. 

9. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη για τους προβολείς τεχνολογίας LED, 

συνοδευόµενη από τους γραπτούς όρους εγγύησης . 

         10.Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ότι θα µπορεί να είναι σε θέση να προµηθεύσει τα 
υλικά του συστήµατος φωτισµού ή συµβατά µε αυτά σε περίπτωση που λόγω τεχνολογικής εξέλιξης 
υπάρξει τροποποίηση του υλικού για τουλάχιστον 7 χρόνια. 

11. Ο προσωρινός Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει δείγµα του φωτιστικού σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται στα οικεία άρθρα της διακήρυξης. 

 

 

2.3 Ηλεκτρικός Πίνακας Μεταλλικού Ιστού – Ηλεκτρικής Σύνδεσης Φωτιστικών. 

Κάθε ιστός θα φέρει από έναν ηλεκτρικό υποπίνακασύνδεσης των φωτιστικών . Ο υποπίνακας θα 

αποτελεί ξεχωριστό τµήµα και θα έχει απόσταση από τον ιστό , όχι µεγαλύτερη από 1,5µ. Ο υποπίνακας 

θα εδρεύει σε ειδικά διαµορφωµένη βάση από σκυρόδεµα και θα συνδέεται µε υπόγεια σωλήνα µε το 

κάτω τµήµα κάθε µεταλλικού ιστού. Στο εσωτερικό τµήµα θα φέρει κατάλληλη υποδοµή για την µηχανική 

στερέωση όλων των τροφοδοτικών ( drivers ) που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία των φωτιστικών 

κάθε ιστού. Επιπλέον θα φέρει τα απαραίτητα ηλεκτρικά εξαρτήµατα χωρισµένα υποχρεωτικά σε 3 

φάσεις L1-L2-L3  ( διακόπτες – αυτόµατες ασφάλειες – ηλεκτρικές κλέµενς κτλ ) που απαιτούνται για την 

ηλεκτρική σύνδεση των τροφοδοτικών και της λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου ( DALI ) . Κάθε 

υποπίνακας θα φέρει ηλεκτρονικό εξάρτηµα αντικεραυνικής προστασίας. Ο υποπίνακας θα έχει βαθµό 

στεγανότητας τουλάχιστον ΙΡ-65 και βαθµό κρούσης ΙΚ-08. Το άνοιγµα της πόρτας του υποπίνακα , θα 

γίνεται µε την χρήση ειδικού εργαλείου. Όλοι οι υποπίνακες των µεταλλικών ιστών θα συνδέονται 

ηλεκτρικά µε τον κεντρικό πίνακα του χώρου . 

3. Κεντρική Μονάδα  ∆ιαχείρισης και Ελέγχου  
 
3.1 Περιγραφή . 
 
Η κεντρική µονάδα ελέγχου είναι η συσκευή που χρησιµοποιείται για την διαχείριση και τον 

αποµακρυµένο έλεγχο όλων των φωτιστικών . 
 
Θα διαθέτει δυο ψηφιακές θύρες σύνδεσης µε τα κανάλια διαχείρισης  φωτισµού και µια για 

σύνδεση µε το τοπικό δίκτυο (ETHERNET). ∆ιαθέτει την ικανότητα να διοικήσει συστήµατα βάσει του 
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πρωτοκόλλου διαχείρισης DALI καθώς και βάση του πρωτοκόλλου DMX. Τα δυο πρωτόκολλα θα έχουν 

την δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν παράλληλα, καθώς και να προσθαφαιρεθούν µέλη του συστήµατος 

οποιαδήποτε στιγµή κατά την διάρκεια της αρχικής παραµετροποίησης και πέραν αυτής. 

Εντός του λειτουργικού συστήµατος παραµετροποίησης της κεντρικής µονάδας , θα είναι 

εγκατεστηµένο ηµερολόγιο µε διαθέσιµους πραγµατικούς χρόνους ανατολής και δύσης του ήλιου. Αυτό 

δίνει την ικανότητα της έναρξης και λήξης λειτουργίας µελών του συστήµατος σε αρµονία µε τις 

πραγµατικές συνθήκες φωτισµού. Υποχρεωτική ύπαρξη και  χρήση  λογικών ακολουθιών στο σύστηµα 

(logiclinks). Αυτό δίνει την δυνατότητα σάρωσης των καναλιών επικοινωνίας, σε πραγµατικό χρόνο, για 

επιπλέον  µακρο-εντολες των πρωτοκόλλων DALI, VDALI και DMX και εκτέλεσης λογικών και χρονικών 

πράξεων, βάσει αυτών. 

Η χρήση ακολουθιών πράξεων (sequencies) θα πρέπει είναι  διαθέσιµη στην κεντρική µονάδα. 

Κατόπιν µιας λογικής ή χρονικής εντολής καθώς και εντολής εισόδου στο σύστηµα, θα υπάρχει η 

δυνατότητα εκτέλεσης µιας προκαθορισµένης ακολουθίας λογικών και χρονικών πράξεων. Αυτό δίνει την 

δυνατότητα πλήρους παραµετροποίησης του αποτελέσµατος βάσει των εκάστοτε αναγκών του έργου. 

Ο έλεγχος του συστήµατος από τον τελικό χρήστη θα µπορεί να γίνει εκτός από τα 

προγραµµατισµένα σηµεία εισόδου εντολών (κοµβία) και µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής. Αυτή θα είναι 

διαθέσιµη για ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς και όλες τις εκάστοτε  πλατφόρµες ηλεκτρονικών φορητών 

συσκευών (ANDROID, IOS). Η εφαρµογή θα είναι πλήρως παραµετροποιήσιµη µε χρήση γραφικών και 

εικόνων που θα επιλέξει ο χρήστης. 

∆υνατότητα αναβάθµισης µε την χρήση µέχρι και 254 κεντρικών µονάδων σε ένα σύστηµα. 

 

Κάθε κεντρική µονάδα θα µπορεί να ελέγξει :  

 

*  128 DALI συσκευές . 

*  128 προκαθορισµένα σενάρεια φωτισµού. 

*  128 οµάδες φωτιστικών ( group ) . 

 

Ενδεικτικός τύπος : Net COMPOSER LAN 2 PORT. 

 

3.2 Πιστοποιήσεις - διασφαλίσεις 

 

* Βαθµός προστασίας : ΙΡ-20. 

 

* ∆ήλωση συµµόρφωσης του κατασκευαστή CE  

 

* EMC κατά το πρότυπα EN 55015  - EN 61000-3-2 

 

   *Εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον 5 έτη, συνοδευόµενη από τους  

γραπτούς όρους εγγύησης . 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 11 – Ιστοί ηλεκτροφωτισµού 

Γενικά 
 
Κορµός µεταλλικού ιστού κωνικής κυκλικής διατοµής µε διάµετρο Βάσης διαµέτρου 350 mm και κορυφής 
108 mm πάχους 5 mm και ύψους 14.000mm . Κατασκευασµένος από χαλυβδοέλασµα ποιότητας 
S235JR κατά ΕΝ10025 (St37-2/DIN17100), µε µία διαµήκη και καµία εγκάρσια ραφή, µε πιστοποιητικά 
ποιότητας από τον προµηθευτή, θερµής εξέλασης. Με κατάλληλη βάση προβολέων, τύπου γωνίας µε 3 
οριζόντιες τραβέρσες , συνολικού µήκους 2.400 mm , ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10025 (St37-/DIN 
17100), µε πιστοποιητικά ποιότητας από τον προµηθευτή, θερµής εξέλασης, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 
"Στύλοι φωτισµού- Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού" και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 
05-07-01-00 "Υποδοµή Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". 
 
Πλάκα Έδρασης Μεταλλικού Ιστού. 
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Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 600 Χ 600 mm και πάχους 20 mm, από υλικό ποιότητας S235JR κατά 
ΕΝ10025 (St37-2/DIN17100), µε κεντρική οπή ίδιας διαµέτρου µε την βάση του κορµού για τη διέλευση 
των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως καθώς και µε έξι (6) οπές, κυκλικού σχήµατος, για τη στερέωση 
των αγκυρίων . 
Hέδραση του ιστού ενισχύεται µε βάση αγκύρωσης , διαστάσεων 500 Χ 250 mm και ύψος 500 mm και θα 
φέρει βίδες στερέωσης τύπου Μ27Χ750. 
Τα αγκύρια στο εκτεθειµένο τµήµα και επιπλέον σε τµήµα 100mm (που βυθίζεται µέσα στο σκυρόδεµα), 
όπως και τα περικόχλια και οι ροδέλες (δύο ανά αγκύριο) είναι προστατευµένα µε θερµό βαθύ 
γαλβάνισµα. 
 
Πιστοποιήσεις - ∆ιασφαλίσεις Μεταλλικού Ιστού. 
 
Κατά τον υπολογισµό επάρκειας του ιστού ελέγχονται τα επιµέρους τµήµατά του σε κάµψη για κύριο και 
πλευρικό άνεµο , βάση της ισχύουσας νοµοθεσίας, δηλαδή σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ40 
και τον ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑ 1. 
Οι σιδηροϊστοί µετά την συγκόλλησή τους ελέγχονται οπτικά και διαστασιακά, καθαρίζονται και 
τροχίζονται οι τυχόν οξείες ακµές και οδεύουν για γαλβάνισµα εν θερµώ εσωτερικά και εξωτερικά Βάσει 
∆ιεθνών Προτύπων : 
ΕΝ ISO 1461, ASTM Α123/Α123Μ &ASTM Α153/Α153Μ. 
Στον σιδηροϊστό θα συµπεριλαµβάνεται το ακροκιβώτιο. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή πλήρους και αναλυτικής µελέτης (τεχνική περιγραφή, στοιχεία 
υπολογισµού, σχέδια) για τη µέθοδο υπολογισµού και κατασκευής του κορµού, του δικτυώµατος 
κορυφής και της βάσης από σκυρόδεµα στην οποία θα εδράζεται µε την κατάλληλη αγκύρωση ο ιστός. 
 
Αντικεραυνική προστασία 
 
1  Ισχύοντα Πρότυπα Συστήµατος Αντικεραυνικής Προστασίας 

 
 
1.1  Σχεδιασµού συστήµατος 

 

• ΕυρωπαϊκόΠρότυποΕΝ 62305 – 3 : “Protection against lightning. 
Physicaldamagetostructuresandlifehazard”.  

• ΓαλλικόπρότυποNF C 17- 102 : 2011 ‘’Protection against lightning, Early streamer emission 
lightning protection systems ‘’.  

• ΕΛΟΤ EN 62305–2: “Protection against lightning–Part 2: Risk Management”.  
 
 
1.2 Υλικών 

 
Υλικά γείωσης, Αγωγών καθόδου και ακίδα Franklin 
• ∆ιεθνέςΠρότυπο IEC/EN 62561 - 1   “Lightning Protection Components (LPC), Part 1: 

Requirements for connection components”  (αντικαθιστάτοΕυρωπαϊκόΠρότυπο EN 50164 – 1). 
• ∆ιεθνέςΠρότυποIEC/EN 62561 – 2   “Lightning Protection Components (LPC), Part 2: 

Requirements for conductors, and earth electrodes”. (αντικαθιστάτοΕυρωπαϊκόΠρότυποEN 
50164– 2). 

• ∆ιεθνέςΠρότυποIEC/EN 62561 – 3  “Lightning Protection Components (LPC), Part 3: 
Requirements for isolating spark gaps”. (αντικαθιστάτοΕυρωπαϊκόΠρότυπο EN 50164 – 3). 

• ∆ιεθνέςΠρότυποIEC/EN 62561 – 4   “Lightning Protection Components (LPC), Part 4: 
Requirements for conductors fasteners”. (αντικαθιστάτοΕυρωπαϊκόΠρότυπο EN 50164 – 4). 

• ∆ιεθνέςΠρότυποIEC/EN 62561 – 5   “Lightning Protection Components (LPC), Part 5: 
Requirements for earth electrodes inspection housings and earth electrodes seals”. 
(αντικαθιστάτοΕυρωπαϊκόΠρότυπο EN 50164 – 5). 

• ∆ιεθνέςΠρότυποIEC/EN 62561 – 6   “Lightning Protection Components (LPC), Part 6: 
Requirements for  lightning strike counters”. (αντικαθιστάτοΕυρωπαϊκόΠρότυπο EN 50164 – 6). 

• ∆ιεθνέςΠρότυποIEC/EN 62561 – 7   “Lightning Protection Components (LPC), Part 7: 
Requirements for earth enhancing compounds”. (αντικαθιστάτοΕυρωπαϊκόΠρότυποEN 50164 –7). 
 
Κεφαλή αλεξικεραύνου εκποµπής πρώιµου οχετού (EarlyStreamerEmission) (µη ραδιενεργό) : 
ΓαλλικόπρότυποNF C 17- 102 : 2011 ‘’Protection against lightning, Early streamer emission lightning 
protection systems ‘’.  

 
Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων 
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- ΕυρωπαϊκόΠρότυποEN 61643 – 11, “Low voltage surge protective devices – Part 11: SPDs connected to 
low voltage power distribution systems – Performance requirements and testing methods”. 
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- 1.3 Απαιτούµενα πιστοποιητικά και δελτία αποτελεσµάτων δοκιµών  
 
Για την έγκριση των απαιτούµενων υλικών θα  πρέπει, πριν την έναρξη των εργασιών,  να 
προσκοµισθούν στον επιβλέποντα του έργου  τα κάτωθι  έγγραφα και πιστοποιητικά :  
 

 Απαιτούµενα δικαιολογητικά  

Κεφαλή Pulsar  • Η Κεφαλή του αλεξικεραύνου θα πρέπει να είναι 

αυτόνοµη µονάδα 

• Ο χρόνος απόκρισης ∆Τ του αλεξικεραύνου θα πρέπει 

να έχει εργαστηριακά µετρηθεί σε αναγνωρισµένο 

εργαστήριο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου 

NFC 17102. Η µετρηθείσα τιµή θα πρέπει να είναι 

µεγαλύτερη από 100µsec ενώ για λόγους ασφαλείας, 

όπως απαιτεί το πρότυπο NFC 17102 (§C2.2) στους 

υπολογισµούς θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή 60µsec. Η 

αξιοπιστία των αποτελεσµάτων των εργαστηριακών 

µετρήσεων του ∆Τ θα αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό 

που έχει εκδοθεί από επίσηµο (κρατικό) φορέα (BSI, 

TUV, VDE, LCIE, ΕΛΟΤ), στο οποίο θα επιβεβαιώνεται 

η πραγµατοποίηση των εργαστηριακών δοκιµών 

σύµφωνα µε το Γαλλικό Πρότυπο , θα αναφέρονται οι 

τιµές του ∆Τ που µετρήθηκαν καθώς και το εργαστήριο 

που πραγµατοποιήθηκαν οι δοκιµές  

• Πάνω στην κάθε κεφαλή θα πρέπει να αναγράφεται : 

Όνοµα κατασκευαστή και χώρα κατασκευής, 

serialnumber, ∆Τ (§C2.1.1, NFC 17102). 

• Μαζί µε την προσφορά θα υποβάλλεται   ο χρόνος 

εγγύησης του αλεξικεραύνου καθώς και 

χρονοδιάγραµµα επιθεωρήσεων. Το χρονοδιάγραµµα 

θα αναφέρει  ηµεροµηνίες προτεινόµενων 

επιθεωρήσεων, τι θα περιλαµβάνει κάθε επιθεώρηση 

καθώς και ενδεικτικό κόστος κάθε επόµενης 

επιθεώρησης (σύµφωνα µε §C5 του Γαλλικού 

προτύπου).  

• Σχετικά µε την επιθεώρηση  της κάθε κεφαλής, 

επιπλέον των ανωτέρω, θα αναγράφεται στην 

προσφορά ο τρόπος ελέγχου αυτής  (τύπος οργάνου)  

• Είναι επιθυµητό η κάθε κεφαλή να φέρει κατάλληλο 

σύστηµα έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της 

κατάστασης της κεφαλής από απόσταση (Οπτικός 

έλεγχος από µη εξειδικευµένο άτοµο).  

• Θα πρέπει να έχει αντοχή σε διάβρωση  και  να είναι 

IP67 

• Στο datasheet της κεφαλής θα πρέπει να 

αναγράφεται : Το IP (τουλάχιστον 67), το υλικό 

κατασκευής, η θερµοκρασία λειτουργίας σε ακραίες 
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καταστάσεις  (µικρότερη από -20
0
C ή µεγαλύτερη 

από +60
0
C),  η ταχύτητα ανέµου σε ακραίες 

καταστάσεις ( µεγαλύτερη από 122 km/h)  

Χάλκινος Αγωγός καθόδου  ∆ελτίοαποτελεσµάτωνδοκιµώνσύµφωναµετοπρότυποΕΛΟΤΕΝ 
62561-2 “Lightning Protection Components (LPC), Part 2: 
Requirements for conductors, and earth electrodes”. 
(αντικαθιστά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50164 – 2). 

Χάλκινος Αγωγός Γείωσης  

Σύστηµα Γείωσης  

Απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων  Πιστοποιητικάδοκιµώνσύµφωναµετo πρότυπο  EN 61643 – 11, 
“Low voltage surge protective devices – Part 11: SPDs 
connected to low voltage power distribution systems – 
Performance requirements and testing methods”. 
 

 
Τα ανωτέρω δελτία αποτελεσµάτων δοκιµών σύµφωνα µε τα πρότυπα σειράς  ΕΛΟΤ ΕΝ 62561 θα 
πρέπει να έχουν εκδοθεί  την τελευταία δεκαετία από διαπιστευµένο εργαστήριο κατά ΕΝ ISO 17025 στο 
πεδίο διαπίστευσης του οποίου θα αναφέρονται δοκιµές σύµφωνα µε τα ανωτέρω πρότυπα. 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν δελτία δοκιµών από διαπιστευµένο εργαστήριο θα πρέπει να 
κατατεθούν δελτία  εκδοθέντα  την τελευταία τριετία εφόσον πρόκειται για εργαστήριο που  διαθέτει τον 
κατάλληλο εξοπλισµό για την πραγµατοποίηση των δοκιµών σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα  
σειράς ΕΛΟΤ  ΕΝ 62561. 
 
2. Στάθµη προστασίας  
 
Η ανάγκη εγκατάστασης Αντικεραυνικής Προστασίας µιας κατασκευής, προκύπτει κατόπιν εκτίµησης του 
κινδύνου  που διατρέχει να δεχθεί άµεσο κεραυνικό πλήγµα, καιυπολογίζεται σύµφωνα µε το  Πρότυπο 
IEC 62561-2. Ταυτόχρονα προσδιορίζεται η απαιτούµενη στάθµη προστασίας βάση της οποίας 
σχεδιάζεται η Αντικεραυνική Προστασία. 
 
Στο παραπάνω Πρότυπο δίδοντας δεδοµένα όπως, τη χρήση της κατασκευής, τις διαστάσεις της, την 
γεωγραφική της θέση κ.λ.π και λαµβάνοντας διάφορες παραµέτρους βαρύτητας από αντίστοιχους 
πίνακες, τεκµηριώνεται αντικειµενικά ο  κίνδυνος από άµεσο κεραυνικό πλήγµα που διατρέχει η 
κατασκευή. 
 
Το επίπεδο προστασίας σύµφωνα µε το πρότυπο IEC  62305-2 στην παρούσα µελέτη εκτιµάται σε 

στάθµη IV. 
Επίσης θα πρέπει να τοποθετηθούν απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων σε στάθµη προστασίας III.  
 
 
3. Προστασία  από άµεσο κεραυνικό πλήγµα του ανοιχτού χώρου του γηπέδου 
 
Για την προστασία  από άµεσο κεραυνικό πλήγµα του ανοιχτού χώρου του γηπέδου :  
 
Θα τοποθετηθεί 1 κεφαλή αλεξικεραύνου εκποµπής  πρώιµου οχετού  Pulsar 60 µε οπτική ένδειξη   σε 1 
από τους 4 ιστούς του γηπέδου. Η κεφαλή Pulsar  συνοδεύεται από το ανοξείδωτο στέλεχος  και την 
ανοξείδωτη ακίδα .Η κάθε κεφαλή Pulsar παρέχει ακτίνα προστασίας 97m  για στάθµη προστασίας ΙΙΙ 
και υψοµετρική διαφορά 5m. 
 
Σε καθέναν από τους 3 άλλους ιστού του γηπέδου θα τοποθετηθεί από µία ακίδα Franklin.   
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3.1 Σχετικά µε την ακίδα Franklin 
 
Kάθε ακίδα franklin θατοποθετηθεί  πάνω  σε καθέναν από τους  3 ιστούς  φωτισµού για την 
προστασία των ιστών (και µόνο) σύµφωνα µε την γωνία προστασίας . 
 

Η µέθοδος της γωνίας προστασίας εφαρµόζεται σε απλές κατασκευές αλλά περιορίζεται σε µέγιστο 
ύψος των 60 µέτρων (για στάθµη προστασίας IV) 
 

3.2  Χαρακτηριστικά  κεφαλής ιονισµού Pulsar 
 
Τα αλεξικέραυνα  PULSARπρέπει είναι αυτόνοµες µονάδες (δε θα χρειάζονται εξωτερική πηγή 
ενέργειας) και θα ιονίζουν τον περιβάλλοντα αυτών χώρο. Για την λειτουργία αυτή θα εκµεταλλεύονται την 
ενέργεια του ηλεκτρικού πεδίου  που  αναπτύσσεται στην ατµόσφαιρα κατά τη φάση δηµιουργίας της 
καταιγίδας. Ο ιονισµός θα επιτυγχάνεται µε την δηµιουργία ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας (πλάσµα), τα 
οποία συγκρουόµενα µε τα µόρια του περιβάλλοντος χώρου, τον ιονίζουν. 
 
Κατ' αυτόν τον τρόπο καθίστανται αποτελεσµατικότερα της ακίδας FRANKLIN, διότι ο οχετός επιστροφής 
σύµφωνα µε τον παραδεκτό διεθνώς µηχανισµό δηµιουργίας της ηλεκτρικής εκκένωσης κεραυνού, 
αναπτύσσεται σε µικρότερο χρόνο απ' αυτόν της FRANKLIN, άρα και πιο κοντά στην εστία εκκίνησης της 
βηµατικής εκκένωσης τόξου από το φορτισµένο νέφος. 
Αποτέλεσµα  αυτής της δυνατότητας είναι ο κεραυνός να συλληφθεί και να οδηγηθεί ακίνδυνα στο 
έδαφος.       

 
Τα αλεξικέραυνα Pulsarθα φέρουν οπτική ένδειξη (RodCheck) η οποία δίνει οπτικές πληροφορίες για 
την ένταση του κεραυνικού ρεύµατος που έχει δεχθεί το αλεξικέραυνο µε την πρώτη µατιά ακόµη και από 
µεγάλη απόσταση. Το κεραυνικό ρεύµα δεικνύει κατά πόσο είναι αναγκαίο να προχωρήσουµε σε πλήρη 
έλεγχο της εγκατάστασης ή όχι.  
 
Τα µέρη από τα οποία θα αποτελείται η κεφαλή είναι τα ακόλουθα :  

α) Ακίδα 
Η ακίδα θα είναι από ειδικό ορειχάλκινο κράµα επινικελωµένηµε διαστάσεις υπολογισµένες 
θεωρητικά και δοκιµασµένες εργαστηριακά, από τα CNRS και ANVAR. 
 
β) ∆ίσκος ατµοσφαιρικής τάσεως 
Ο δίσκος θα  είναι  ανοξείδωτου χάλυβα και κατάλληλος ώστε να θέτει υπό ατµοσφαιρική τάση το 
σύστηµα. 
 
γ) ∆ιάκενο διασπάσεως τόξου 
Είναι διάκενο που αφ' ενός µεν θα προστατεύει την συσκευή του αλεξικεραύνου, αφ' ετέρου δε θα 
θέτει στο σύστηµα λειτουργίας της µία χωρητική αντίδραση.  
 
δ) Στεγανός κύλινδρος µε περίβληµα ανοξείδωτου χάλυβα 
Ο κύλινδρος περικλείει την καρδιά του συστήµατος PULSAR. Θα περιέχει επαγωγικό πηνίο, 
εναλλάκτη τάσεως, γεννήτρια υψηλής τάσεως, καθώς και διακοπτικό στοιχείο για τη δηµιουργία των 
παλµών υπερτάσεως.  
Στην εξωτερική επιφάνειά του θα διοχετεύεται το ρεύµα του κεραυνού µετά τη διάσπαση του τόξου 
στο διάκενο.  
 
ε) Στέλεχος (σωληνωτή ράβδος) ειδικού κράµατος ορειχάλκου επινικελωµένο 
Στην άκρη αυτού του σωλήνα τοποθετείται ο κύλινδρος µε το δίσκο ατµοσφαιρικής τάσεως και η 
ακίδα του αλεξικεραύνου. 
 
στ) Οπτική ένδειξη πλήγµατος (Rodcheck) 
Η οπτική ένδειξη πλήγµατος θα είναι κατασκευασµένη από ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία 
(UV) περίβληµα σιλικόνης.  

 
Ακτίνα προστασίας  
Οι ακτίνες προστασίας των κεφαλών ιονισµού συναρτήσει της στάθµης προστασίας και την υψοµετρικής 
διαφοράς σε σχέση µε την ανώτερη υπό προστασία επιφάνεια φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
 Στάθµη  

προστασίας I 
 

Στάθµη  
προστασίας II 

Στάθµη  
προστασίας III 

Στάθµη  
προστασίας IV 

PULSAR 30 45 60 30 45 60 30 45 60 30 45 60 
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h(m) Rp(m) 

2 19 25 32 22 28 35 25 32 40 28 36 44 

3 28 38 48 33 42 52 38 48 59 42 57 65 

4 38 51 64 44 57 69 50 65 78 57 72 87 

5 48 63 79 55 71 86 63 81 97 71 89 107 

6 48 63 79 55 71 87 64 81 97 72 90 108 

8 49 64 79 56 72 87 66 83 99 75 92 109 

10 49 64 79 57 72 88 66 83 99 75 92 109 

15 50 65 80 58 73 89 69 85 101 78 95 111 

20 50 65 80 59 74 89 71 86 102 81 97 113 

45 50 65 80 60 75 90 75 90 105 89 104 119 

60 50 65 80 60 75 90 75 90 105 90 105 120 

 
 
3.3   Αγωγός καθόδου (κεφαλής ιονισµού και ακίδας franklin)  
 
 
Ο αγωγός καθόδου για την όδευση του κεραυνικού ρεύµατος από την κεφαλή του αλεξικέραυνου στο 
σύστηµα γείωσης, θα αποτελείται εν µέρει από τον ιστό στήριξης του αλεξικέραυνου και χάλκινο αγωγό 
διατοµής Ø8mm, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ηλεκτρική συνέχεια της καθόδου.  
 
Σύνδεση κεφαλής   µε άνω µέρος ιστού:  
Η σύνδεση πραγµατοποιείται µέσω χάλκινου  αγωγού διατοµής Ø8mm   
Ο αγωγός συνδέεται  

• στο στέλεχος της κεφαλής µε κατάλληλο ορειχάλκινο επινικελωµένο κολάρο (είναι παρελκόµενο 
της κεφαλής) 

• στον ιστό µε διπλό σφιγκτήρα κράµατος χαλκού  επικασσιτερωµένου  
(Ο ιστός θα φέρει στο άνω µέρος ειδικό ακροδέκτη γεφύρωσης χαλύβδινο εν 
θερµώεπιψευδαργυρωµένο πάνω στον οποίο προσαρµόζεται ο χάλκινος διπλός σφιγκτήρας).  

 
 
 
3.4 Σύστηµα γείωσης 
 
Η γείωση όλων των ιστών (τόσο του ιστού µε την κεφαλή ιονισµού, όσο και των άλλων 3 µε τις ακίδες 
franklin) θα γίνει  µε  γειωτή. 
.Eνδεικτικός τύπος :Γειωτής τύπου «Ε» ΕΛΕΜΚΟ. 
 
 
Συγκεκριµένα  στην βάση κάθε ιστού και σε βάθος µεγαλύτερο από 1m θα τοποθετηθεί ένας 
γειωτήςκατασκευασµένος από χάλυβα ,επιψευδαργυρωµένος εν θερµώ. Για την τοποθέτησή του 
απαιτείται όρυγµα διαστάσεων 2m x1m. Η πλήρωση του ορύγµατος θα γίνει µε σκυροδεµα και θα 
τοποθετηθεί στο ίδιο όρυγµα που θα διανοιχτεί για την τοποθέτηση της βάσης του ιστού. 
 
 
3.5 Βασική  Προστασία από κρουστικές γηπέδου. 
 
Σε κάθε pillar που τροφοδοτεί τους ιστούς φωτισµού :  
 
Η Συνδεσµολογία που θα ακολουθηθεί είναι η 3+1 η οποία είναι κατάλληλη τόσο για ΤΝ συστήµατα όσο 
και για ΤΤ. Συγκεκριµένα θα τοποθετηθούν :  

• Μεταξύ των 3 φάσεων και του ουδετέρου (L–N)  
Τρεις απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων  µε κύριο κύκλωµα MOV (ηµιαγωγός)  τύπου Τ1+Τ2,  οποίοι θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν προστασία (Ιimp, ”class I” test σε κυµατοµορφή 
10/350µsec: 12,5kA ανά πόλο)  και δευτερεύουσα προστασία  (Ιmax, ”class II” test σε κυµατοµορφή 
8/20µsec: 50kA ανά πόλο )  και  χαµηλής στάθµης προστασίας Up<1,9kV 

• Μεταξύ ουδετέρου και γείωσης (N-PE) 
Ένας απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων µε κύριο κύκλωµα  GDT (σπινθηριστής) τύπου Τ1 , ο οποίος 
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει πρωτεύουσα προστασία (Ιimp, ”class I” test σε 
κυµατοµορφή 10/350µsec: 12,5kA ανά πόλο).  
 
Η στήριξη των απαγωγών  θα πραγµατοποιηθεί επί ράγας DIN και η γείωσή τους  θα πρέπει να είναι 
κοινή µε την γείωση προστασίας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Οι απαγωγοί θα πρέπει να 
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διαθέτουν υψηλή αντοχή σε υπερτάσεις µεγάλης διάρκειας, ΤΟV σύµφωνα µε το πρότυπο EN 61643 – 
11. 
 
 

 

 Μάνδρα, 23/6/2017 

Μάνδρα,23/6/2017  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ H  συντάξασα 

Ο αναπληρωτής ∆/ντης ΤΥ 

 

Κρητικός  Ανδρέας                                                                                                            

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

Βασιλειάδου Μαρία 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1

ο
 

Αντικείµενο της Γ.Σ.Υ 
Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τους γενικούς συµβατικούς όρους για την εκτέλεση των κάθε 
είδους δηµοτικών έργων, η δαπάνη κατασκευής των οποίων βαρύνει την διαχείριση των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 

Άρθρο 2
ο
 

Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
Για την δηµοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύµβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι 
παρακάτω διατάξεις: 

 
      - του N. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α’ 147), 
-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  Ν. 
3669/2008 (Φ.Ε.Κ. Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» 
(Κ.∆.Ε.),  
-  του Ν. 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του Ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 
Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 
2007 -2013»,  και του Ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»,  
- του Ν. 4278/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 
- του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
-  του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄161) και λοιπές 
ρυθµίσεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
-  του Ν. 4129/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 
απαιτείται) 
- του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 
- του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» , 
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- του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του Ν. 3469/2006 (Φ.Ε.Κ. Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις”, 
- του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” όπως 
ισχύει  
- του Π.∆. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων », 
- του Π.∆. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (Φ.Ε.Κ.  Α΄ 145 ). 
- Ο Ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσεων κατά 
τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Φ.Ε.Κ. Α' 30), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005 
(Φ.Ε.Κ. Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το Π.∆. 
82/1996 (Φ.Ε.Κ. Α’ 66) «Ονοµαστικοποίηση ων µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν 
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθµ. 20977/2007 
(Φ.Ε.Κ. Β’ 1673 ) σχετικά µε τα  ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’,  καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών υπ’ αριθµ. 1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  
- Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 

- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη, καθώς και το σύνολο των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε 
διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και κάθε ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου 
της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει προσαρµογές (πέραν 
των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείµενο της Ε.Σ.Υ.) µπορούν να προστίθενται και να 
περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. 
 
Άρθρο 3

ο
ok 

Συµβατικά Στοιχεία 
Συµβατικά στοιχεία του έργου κατά σειρά ισχύος είναι: 
1. Το συµφωνητικό. 
2. Η ∆ιακήρυξη. 
3. Το Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. 
4. Το Τιµολόγιο Μελέτης. 
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.). 
7. Η Τεχνική Έκθεση    
8. Ο Προϋπολογισµός Μελέτης. 
9. Οι εγκεκριµένες µελέτες που θα χορηγηθούν στον Ανάδοχο από την Υπηρεσία καθώς και οι Τεχνικές 
Μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, όπως τελικά θα 
εγκριθούν από την Υπηρεσία.  
10. Το Χρονοδιάγραµµα / Πρόγραµµα κατασκευής των έργων, όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από την 
Υπηρεσία. 
11. Επίσης συµβατική ισχύ έχουν, επόµενες των αναφερόµενων στην προηγούµενη παράγραφο, επειδή 
είναι δηµοσιευµένα κείµενα: 

(α) Τα εγκεκριµµένα ενιαία Τιµολόγια του άρθρου 8 του Ν.3263/2004. 
(β) Οι Ευρωκώδικες. 
(γ) Οι Ελληνικές Τεχνικές προδιαγραφές ΕΤΕΠ και οι ΠΕΤΕΠ. 
(δ) Oι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του ΥΠΕΧΩ∆Ε (ή του τ. Υ∆Ε). 
(ε) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 
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Σηµειώνεται πως έχει εφαρµογή η Εγκύκλιος 17/2016 (αρ.πρωτ.∆ΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) µε θέµα: 
Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για την αναστολή της υποχρεωτικής 
εφαρµογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ)  
Σύµφωνα µε το ΦΕΚ:2524/Β/2016, δηµοσιεύτηκε η υπ. αρ. ∆ΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 Απόφαση του 
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων µε θέµα: "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής πενήντα 
εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ)". Η αναστολή της υποχρεωτικής 
εφαρµογής οφείλεται στην ανάγκη επικαιροποίησής τους. 
Με σκοπό την αποφυγή προβληµάτων στην εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων και µέχρι την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών επικαιροποίησης των εν λόγω πενήντα εννέα (59) ΕΤΕΠ, προτείνεται να εφαρµόζονται σε όλα 
τα ∆ηµόσια Έργα πενήντα εννέα (59) αντίστοιχες Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) µε 
επικαιροποιηµένο περιεχόµενο, που επισυνάπτονται στα παραρτήµατα Α1-Α59. 
Στον πίνακα Α που ακολουθεί παρατίθενται οι 59 Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ) που 
έχει ανασταλεί η υποχρεωτική εφαρµογή τους και οι αντίστοιχες πενήντα εννέα (59) Προσωρινές Εθνικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) που προτείνονται για την προσωρινή αντικατάστασή τους καθώς και η 
αρίθµηση τους στα παραρτήµατα: 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

1. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009, Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος µε την  ΠΕΤΕΠ 01-
01-01-00, Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέµατος.  
2. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009, Συντήρηση του σκυροδέµατος µε την ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00, 
Συντήρηση του σκυροδέµατος.  
3. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2009, Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος µε 
την ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00, Συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος.  
4. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009, Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος µε την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-
00, Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος.  
5. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00:2009, Ικριώµατα µε την ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00, Ικριώµατα. 
6. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00:2009, Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων µε την 
ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00, Γενικές εκσκαφές. 
7. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009,  Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή  
δανειοθαλάµων µε την ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00, Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή 
δανειοθαλάµων. 
8. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00:2009, Μεταβατικά επιχώµατα µρ την ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00, 
Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάµων. 
9. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00:2009, Τοίχοι από οπτόπλινθους µε την ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00, 
Οπτοπλινθοδοµές. 
10. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01:2009, Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές 
µεµβράνες µε την ΠΕΤΕΠ 03-06-01-01, Στεγανώσεις  ∆ωµάτων - Στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες. 
11. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01:2009, Θερµοµονώσεις δωµάτων µε την ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01, 
Θερµοµονώσεις δωµάτων. 
12. H ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02:2009, Θερµοµονώσεις εξωτερικών τοίχων µε την ΠΕΤΕΠ 03-06-02-
02, Θερµοµονώσεις εξωτερικών τοίχων. 
13. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03:2009, Θερµοµονώσεις κεραµοσκεπών στεγών µε την ΠΕΤΕΠ 03-
06-02-03, Θερµοµονώσεις κεραµοσκεπών στεγών. 
14. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04:2009, Συστήµατα µόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου µε 
διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα συνθετικά επιχρίσµατα µε την ΠΕΤΕΠ 03-06-02-04, 
Συστήµατα µόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου µε διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα 
συνθετικά επιχρίσµατα. 
15. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00:2009, Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους µε την ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00, 
Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους. 
16. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00:2009, Επένδυση τοίχων µε πλάκες µαρµάρου, γρανίτη και φυσικών 
λίθων µε την ΠΕΤΕΠ 03-07-04-00, Επένδυση τοίχων µε φυσικές πλάκες (µάρµαρα,γρανίτες). 
17. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00:2009, Κουφώµατα από συνθετικά υλικά µε την ΠΕΤΕΠ 03-08-04-00, 
Κουφώµατα από συνθετικά υλικά. 
18. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02:2009, Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόµων µε Μειωµένη 
Κινητικότητα(ΑΜΚ) µε την  ΠΕΤΕΠ 04-04-03-02, Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόµων µε Αναπηρία. 
19. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00:2009, Συλλεκτήριο σύστηµα συστηµάτων αντικεραυνικής 
προστασίας µε την ΠΕΤΕΠ 04-50-01-00, Σύστηµα Σύλληψης Κεραυνού. 
20. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00:2009, Αγωγοί Καθόδου συστηµάτων αντικεραυνικής προστασίας µε 
την ΠΕΤΕΠ 04-50-02-00, Σύστηµα αγωγών Καθόδου. 
21. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-07-01:2009, Στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών µε συνθετικές  
µεµβράνες µε την ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01, Στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών µε συνθετικές  µεµβράνες. 
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22. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00:2009, Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων καταστρώµατος οδών 
επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα µε την ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00, Κράσπεδα-Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα της 
οδού. 
23. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009, Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και πλατειών 
µε την ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00, Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και πλατειών. 
24. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-04-00:2009, Ηχοπετάσµατα οδών µε την ΠΕΤΕΠ 05-02-07-00, Φράχτες 
Συγκράτησης βραχοπτώσεων. 
25. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00:2009, Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων µε την ΠΕΤΕΠ 05-02-
07-00, Φράχτες Συγκράτησης βραχοπτώσεων. 
26. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00:2009, Στρώση έδρασης οδοστρώµατος από ασύνδετα εδαφικά 
υλικά µε την ΠΕΤΕΠ 05-03-01-00, Στρώση έδρασης οδοστρώµατος από ασύνδετα εδαφικά υλικά. 
27. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009, Στρώσεις οδοστρώµατος από ασύνδετα αδρανή υλικά µε την 
ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00, Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά. 
28. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009, Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου µε την ΠΕΤΕΠ 05-03-
11-04, Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέµατος συνεχούς κοκκοµετρικής διαβάθµισης (κλειστού τύπου). 
29. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01:2009, Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος µε την 
ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01, Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος. 
30. Η ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-16-00:2009,  Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώµατος µε βαθειά ψυχρή 
ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR) µε την ΠΕΤΕΠ 05-03-16-00, Ανακατασκευή βάσεων 
οδοστρωµάτων µε ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR). 
31. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00:2009, ∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης µε την 
ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00, ∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης. 
32. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02:2009, Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε την ΠΕΤΕΠ 
08-01-03-02, Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων. 
33. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2009, Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωµάτων 
(Serasanetti) µε την ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00, Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωµάτων 
(Serasanetti). 
34. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02:2009, Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεµα µε ασφαλτικές 
µεµβράνες µε την ΠΕΤΕΠ 08-05-01-02, Στεγανοποίηση Κατασκευών από Σκυρόδεµα µε Ασφαλτικές 
Μεµβράνες. 
35. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02:2009, ∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC µε την ΠΕΤΕΠ 08-
06-02-02, ∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC. 
36. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02:2009, ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές µε την ΠΕΤΕΠ 08-06-07-
02, ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. 
37. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06:2009, Αντιπληγµατικές βαλβίδες µε την ΠΕΤΕΠ 08-06-07-06, 
Αντιπληγµατικές βαλβίδες. 
38. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07:2009, Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας µε την 
ΠΕΤΕΠ 08-06-07-07, Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας. 
39. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-10:2009, Αρδευτικοί κρουνοί µε την ΠΕΤΕΠ 08-06-07-10, Αρδευτικοί 
κρουνοί. 
40. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03:2009,  Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης 
υπογείων δικτύων µε την ΠΕΤΕΠ 08-06-08-03,  Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης 
υπογείων δικτύων. 
41. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04:2009, Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης 
υπογείων δικτύων µε την ΠΕΤΕΠ 08-06-08-04, Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης 
υπογείων δικτύων. 
42. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05:2009, Βαθµίδες φρεατίων µε την ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05, Βαθµίδες 
φρεατίων. 
43. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-02-00:2009, Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και 
άρδευσης µε την ΠΕΤΕΠ 08-08-02-00, Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης. 
44. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01:2009, Καθιστικά υπαίθριων χώρων µε την ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01, 
Καθιστικά υπαίθριων χώρων. 
45. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02:2009,Κάδοι απορριµµάτων µε την ΠΕΤΕΠ 10-02-02-02, Κάδοι 
απορριµµάτων. 
46. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03:2009, Εξοπλισµός παιδικής χαράς µε την ΠΕΤΕΠ 10-02-02-03, 
Εξοπλισµός παιδικής χαράς. 
47. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01:2009, Κλάδεµα δένδρων µε την ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01, Κλάδεµα 
δένδρων. 
48. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02:2009, Κλάδεµα θάµνων µε την ΠΕΤΕΠ 10-06-04-02, Κλάδεµα 
θάµνων. 
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49. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-04-00:2009, Εδαφοπάσσαλοι µε ενεµάτωση υψηλής πίεσης (jetgrouting) 
µε την ΠΕΤΕΠ 11-03-04-00, Εδαφοπάσσαλοι µε ενεµάτωση υψηλής πίεσης. 
50. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-01-01:2009, Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων µε συµβατικά µέσα µε την 
ΠΕΤΕΠ 12-02-01-01, ∆ιάνοιξη Σηράγγων µε Συµβατικά Μέσα. 
51. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-01-00:2009, Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων µε συνθετικές µεµβράνες 
µε την ΠΕΤΕΠ 12-05-01-00, Στεγάνωση Σηράγγων µε Συνθετικές Μεµβράνες. 
52. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-02-00:2009, Γαιοϋφάσµατα προστασίας ή αποστράγγισης 
στεγανοποιητικών µεµβρανών επένδυσης σηράγγων µε την ΠΕΤΕΠ 12-05-02-00, Προστατευτική-
Αποστραγγιστική Στρώση από Γεωϋφάσµατα. 
53. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-01-00:2009, ∆ιατρήµατα σηράγγων για τσιµεντενέσεις, τοποθέτηση 
αγκυρίων, οργάνων κλπ µε την ΠΕΤΕΠ 12-07-01-00, ∆ιατρήσεις. 
54. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-02-00:2009, Τσιµεντενέσεις σηράγγων µε την ΠΕΤΕΠ 12-07-02-00, 
Τσιµεντενέσεις.  
55. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-01:2009, Σώµατα στήριξης χωµατίνων και λιθορρίπτων φραγµάτων 
από αµµοχάλικα µε την ΠΕΤΕΠ 13-01-04-01, Σώµατα στήριξης χωµατίνων και λιθορρίπτων φραγµάτων 
από Αµµοχάλικα. 
56. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-02:2009,  Σώµατα στήριξης χωµατίνων και λιθορρίπτων φραγµάτων 
από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών µε την ΠΕΤΕΠ 13-01-04-02, Σώµατα στήριξης χωµατίνων και 
λιθορρίπτων φραγµάτων από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών. 
57. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-03:2009,  Σώµατα στήριξης χωµατίνων και λιθορρίπτων φραγµάτων 
από µη διαβαθµισµένα υλικά µε την ΠΕΤΕΠ 13-01-04-03, Σώµατα στήριξης χωµατίνων και λιθορρίπτων 
φραγµάτων από µη διαβαθµισµένα υλικά. 
58. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-01:2009, Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωµατίνων και 
λιθορρίπτων φραγµάτων µε την ΠΕΤΕΠ 13-01-05-01, Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωµατίνων 
και λιθορρίπτων Φραγµάτων. 
59. Η ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-04-00:2009, Αποκατάσταση τοιχοποιίας µε εφαρµογή ενεµάτων µε την 
ΠΕΤΕΠ 14-02-04-00, Αποκατάσταση τοιχοποιίας µε εφαρµογή ενεµάτων. 
 
Επίσης υπενθυµίζεται ότι έχει προηγηθεί  η αναστολή της υποχρεωτικής εφαρµογής άλλων εννέα (9)  ΕΤΕΠ 
µε 3 Αποφάσεις  του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων: (α) ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/469/23-9-
2013(ΦΕΚ:2542/Β/10-10-2013), (β) ∆ΙΠΑ∆/ οικ.628/ 7-10-2014 (ΦΕΚ: 2828/Β/ 21-10-2014), (γ)  
∆ΙΠΑ∆/οικ.667/30-10-2014 (ΦΕΚ: 3068/Β/14-11-2014).  Οι παραπάνω εννέα (9) ΕΤΕΠ µέσω 3 σχετικών 
εγκυκλίων: (α) 30/2013 (∆ΙΠΑ∆/οικ/508/18-10-2013), (β) 22/2014 (∆ΙΠΑ∆/οικ/658/24-10-2014), (γ) 26/2014 
(∆ΚΠ/οικ/154/11-12-2014), προτάθηκε να αντικατασταθούν από εννέα (9)  Προσωρινές  Τεχνικές  
Προδιαγραφές.  
Αντιστοίχως αυτές οι εννέα (9)  Προσωρινές  Τεχνικές  Προδιαγραφές, προτείνεται πλέον  να 
αντικατασταθούν από δέκα  (10) νέες Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) µε 
επικαιροποιηµένο περιεχόµενο που επισυνάπτονται στα παραρτήµατα Β60-Β69. 
Στον πίνακα Β που ακολουθεί παρατίθενται οι 9 Προσωρινές Τεχνικές  Προδιαγραφές και οι αντίστοιχες 
δέκα (10) Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) που προτείνεται να τις αντικαταστήσουν 
καθώς και η αρίθµηση τους στα παραρτήµατα: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

60. Η Προσωρινή  Τεχνική Προδιαγραφή Κουφωµάτων Αλουµινίου  της Εγκυκλίου  30/2013 
(∆ΙΠΑ∆/οικ/508/18-10-2013) µε την ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00, Κουφώµατα Αλουµινίου. 
61. Η Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή µε τίτλο: «Εγκατάσταση χαλύβδινων και χυτοσιδηρών 
λεβήτων»  της Εγκυκλίου 22/2014 (∆ΙΠΑ∆/οικ/658/24-10-2014)* µε την ΠΕΤΕΠ 04-09-02-00, 
Εγκαταστάσεις Χαλύβδινων Λεβήτων. 
62. Η Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή µε τίτλο: «Εγκατάσταση χαλύβδινων και χυτοσιδηρών 
λεβήτων»  της Εγκυκλίου 22/2014 (∆ΙΠΑ∆/οικ/658/24-10-2014)* µε την ΠΕΤΕΠ 04-09-03-00, 
Εγκαταστάσεις χυτοσιδηρών λεβήτων. 
63. Η Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή µε τίτλο: «Υποδοµή οδοφωτισµού» της Εγκυκλίου 22/2014 
(∆ΙΠΑ∆/οικ/658/24-10-2014) µε την ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00, Υποδοµή οδοφωτισµού. 
64. Η Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή µε τίτλο: «Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα»  της 
Εγκυκλίου 22/2014 (∆ΙΠΑ∆/οικ/658/24-10-2014) µε την ΠΕΤΕΠ 05-07-02-00, Ανωδοµήοδοφωτισµού. 
65. Η Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή µε τίτλο: «Λιθορριπές επί γεωυφασµάτων για την προστασία 
κοίτης και πρανών» της Εγκυκλίου 26/2014 (∆ΚΠ/οικ/154/11-12-2014) µε την ΠΕΤΕΠ 08-02-02-00, 
Λιθορριπές επί γεωυφασµάτων για την προστασία κοίτης και πρανών 
66. Η Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή µε τίτλο: «Γεωυφάσµαταστραγγιστηρίων» της Εγκυκλίου 
26/2014 (∆ΚΠ/οικ/154/11-12-2014) µε την ΠΕΤΕΠ 08-03-03-00, Γεωυφάσµαταστραγγιστηρίων. 
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67. Η Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή µε τίτλο: «Αποστραγγίσεις επιφανειών µε γεωσυνθετικά 
φύλλα» της Εγκυκλίου 26/2014 (∆ΚΠ/οικ/154/11-12-2014) µε την ΠΕΤΕΠ 08-03-06-00, Αποστραγγίσεις 
Επιφανειών µε Γεωσυνθετικά φύλλα. 
68. Η Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή µε τίτλο: «Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου 
συνθετικών µεµβρανών στεγανοποίησης µε αµµοχαλικώδες διαβαθµισµένο υλικό» της Εγκυκλίου 26/2014 
(∆ΚΠ/οικ/154/11-12-2014) µε την ΠΕΤΕΠ 08-05-03-03, Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου 
συνθετικών µεµβρανών στεγανοποίησης µε αµµοχαλικώδες διαβαθµισµένο υλικό. 
69. Η Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή µε τίτλο: «Επένδυση λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ µε µεµβράνες 
πολυαιθυλενίου (HDPE)» της Εγκυκλίου 26/2014 (∆ΚΠ/οικ/154/11-12-2014) µε την ΠΕΤΕΠ 08-05-03-04, 
Επένδυση λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ µε µεµβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE). 
* Η Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή µε τίτλο: «Εγκατάσταση χαλύβδινων και χυτοσιδηρών λεβήτων», 
αντικαταστάθηκε από 2 νέες ΠΕΤΕΠ, την ΠΕΤΕΠ 04-09-02-00 µε τίτλο  «Εγκαταστάσεις Χαλύβδινων 
Λεβήτων» και την ΠΕΤΕΠ 04-09-03-00 µε τίτλο  «Εγκαταστάσεις χυτοσιδηρών λεβήτων» 
Επιπλέον προτείνεται η εφαρµογή και µιας νέας Προσωρινής Εθνικής Τεχνικής Προδιαγραφής (ΠΕΤΕΠ). Η 
νέα Προσωρινή Εθνική Τεχνική Προδιαγραφή παρουσιάζεται στον πίνακα Γ που ακολουθεί:  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ 
70. ΠΕΤΕΠ 04-50-03-00, Απαγωγοί Κρουστικών Υπερτάσεων. 
 
Σε κάθε περίπτωση αναφοράς των Ενιαίων Τιµολογίων Εργασιών στις εν λόγω Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές, θα λαµβάνονται πλέον, αντ' αυτών, υπόψη οι Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές των 
παραρτηµάτων της παρούσας Εγκυκλίου, ενώ σε περίπτωση αναστολής ισχύος οποιασδήποτε άλλης 
ΕΤΕΠ αυτή θα λαµβάνεται κατ’αντιστοιχία από τις Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΕΤΕΠ. 
 
Άρθρο 4

ο
 

Μελέτη συνθηκών έργου 
Η επίδοση της προσφοράς του Αναδόχου προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του κατά την σύνταξή της τις 
γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των τµηµάτων του, τις απαιτούµενες 
µε κάθε µέσο µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την 
ανάγκη κατασκευής οδού προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού 
ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες, την διευθέτηση των ρεµάτων και κάθε άλλη  τοπική, ειδική και γενική 
συνθήκη, τα ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν, τα οποία µε οποιονδήποτε τρόπο µπορεί να 
επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα θα εκτελεσθούν κατά την Σύµβαση και την Μελέτη, προς 
τις οποίες υποχρεούται να συµµορφωθεί ο ανάδοχος. 
 
Άρθρο 5

ο
 

Ευθύνη του Αναδόχου 
1. Σύµφωνα  µε τα συµβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/16, τόσο για  την εφαρµογή των µελετών, 
όσο και για την ποιότητα και αντοχή των έργων, µόνος υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος και ο κάθε φύσης  
έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία ουδόλως απαλλάσσει τον ανάδοχο από αυτή την ευθύνη. 
2. Έτσι, ο ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή όλων  εν γένει των υλικών που θα 
χρησιµοποιηθούν, τη χρησιµοποίηση αυτών και την εν γένει εκτέλεση της εργασίας κατά τους όρους της 
παρούσας, των οικείων Προτύπων Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριµένων συµβατικών 
τευχών και σχεδίων. 
 

Άρθρο 6
ο
 

Ατυχήµατα και Ζηµιές 
Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ, υποχρεούνται να ασφαλίσουν σε 
αυτό όλο το προσωπικό που απασχολείται. Στις περιπτώσεις που τα έργα εκτελούνται εκτός ασφαλιστικών 
περιοχών ΙΚΑ , οι ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του τυχόν προσωπικού που 
χρησιµοποιείται, το οποίο τυγχάνει  ασφαλισµένο παρά του ΙΚΑ, και δεν έχει διακοπή η ασφάλισή του. Το 
υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίσης να ασφαλίσει σε µια από τις αναγνωρισµένες παρά του 
∆ηµοσίου ασφαλιστικών εταιρειών.  Η δαπάνη που αφορά την ασφάλιση που πρέπει να καταβάλλει ο 
ανάδοχος συνολικά, δηλαδή εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισµένου βαρύνει αυτόν. Σε καµία 
περίπτωση δεν γίνεται να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµιώσεις ατυχηµάτων γενικά του προσωπικού 
του αναδόχου ως και µε αποζηµιώσεις για ζηµίες που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου ως 
και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων και 
γενικά σε κάθε φύσεως κοινωφελή έργα.   
 

Άρθρο 7
ο
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Προσωπικό του Αναδόχου 
Το προσωπικό του αναδόχου που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να είναι 
ειδικευµένο και µε πείρα για κάθε είδους εργασία. Η επίβλεψη έχει το δικαίωµα να ζητήσει την άµεση 
αποµάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε εργατοτεχνίτη κ.λπ. που κατά την κρίση της δεν έχει τα απαιτούµενα 
προσόντα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών ή είναι απείθαρχος, προκλητικός, εριστικός, φίλερις κ.λπ. 
 

Άρθρο 8
ο 

 

Περιεχόµενο των τιµών µονάδος του τιµολογίου και δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάνοδο 
1. Οι συµβατικές τιµές µονάδος του ισχύοντος τιµολογίου αναφέρονται σε εργασίες πλήρως περαιωµένες 
σύµφωνα  µε τους όρους της σύµβασης . 
2. Οι τιµές αυτές, προσαυξηµένες κατά το κατά νόµο ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους 
του αναδόχου , περιλαµβάνουν όλες τις προς τούτο απαραίτητες εργασίες για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή των έργων , και καλύπτουν όλες τις δαπάνες του αναδόχου, άµεσες ή έµµεσες και 
επιφυλασσοµένων των περί αναθεωρήσεως τιµών κειµένων διατάξεων, αποτελούν πλήρη αποζηµίωση του 
αναδόχου για  την κατά τα παραπάνω εκτέλεση των εργασιών. 
 

Άρθρο 9
ο
 

Ασφάλιση προσωπικού 
1.Ο ανάδοχος υποχρεούται  ανεξάρτητα του εάν το έργο εκτείνεται εντός ασφαλιστικής περιοχής του ΙΚΑ, 
να ασφαλίζει σε αυτό, όλο το από αυτόν απασχολούµενο προσωπικό, σύµφωνα µε τις οικείες περί ΙΚΑ 
διατάξεις. 
2.Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισµένες από 
το Κράτος το εργατοτεχνικό  και λοιπό προσωπικό του,  το απασχολούµενο  στα εργοτάξια του έργου, εφ΄ 
όσον τούτο δεν υπάγεται  στις περί ΙΚΑ διατάξεις. 
 

Άρθρο 10
ο
 

Σήµανση κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών 
1.Ο ανάδοχος υποχρεούται, στις εργοταξιακές θέσεις  και στις θέσεις τις οποίες εκτελούνται οι εργασίες, να 
προβαίνει στην τοποθέτηση των απαιτουµένων, ανάλογα της φύσης των έργων (συγκοινωνιακά, 
υδραυλικά, οικοδοµικά κ.λπ.), σηµάτων και πινακίδων εν γένει ασφαλείας, επιµελούµενος και για τη 
συντήρηση τούτων. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία  θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόµατα 
σπινθηρίζοντα σήµατα (FLASHLIGHTS ). 
2. όπου παρίσταται ανάγκη και τροχονόµοι υπάλληλοι του αναδόχου προς ασφαλή καθοδήγηση πεζών και 
τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών και επί των παρακαµπτηρίων και 
προσπελάσεων και γενικά εφ΄ όλων των εργοταξίων του έργου κατά την ηµέρα και νύκτα. Τα παραπάνω 
µέτρα θα λαµβάνονται µε ευθύνη και µε δαπάνες του αναδόχου. 
3. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικώς και αστικώς για κάθε ατύχηµα οφειλόµενο  στη µη λήψη των 
απαραίτητων µέτρων ασφαλείας. 
 

Άρθρο 11
ο
 

Γενικές υποχρεώσεις Αναδόχου 
Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο Ν.4412/16. 
Ενδεικτικά ο ανάδοχος υποχρεούται να : 
1. Φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την έκδοση αδειών 
εργασίας από αστυνοµικές αρχές αν απαιτείται, τη συµµόρφωση προς τις αστυνοµικές διατάξεις που 
ισχύουν, τους εργατικούς νόµους, τις συλλογικές συµβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λπ. 
2. Να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζοµένων υλικών, µέχρι να 
χρησιµοποιηθούν,  των µηχανηµάτων, των µεταφορικών µέσων και της εν γένει ασφάλειας του 
εργατοτεχνικού προσωπικού των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και αν εκτελεί επ’ αυτού τις οδηγίες της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις, φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά και 
µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη µη εφαρµογή τους. 
3. Ορισµένες εργασίες εκσκαφών κ.λπ. λόγω παρουσίας αγωγών κοινής και ιδιωτικής ωφέλειας και άλλων 
εµποδίων, πρέπει να εκτελεσθούν µε προσοχή και µε χέρια χωρίς χρήση µηχανικών µέσων. 
4. Κατά την εκτέλεση των έργων πρέπει ο εργολάβος να πάρει τα απαραίτητα µέτρα (τοποθέτηση 
εµποδίων, προειδοποιητικών πινακίδων, φανών την νύχτα) για να αποφευχθεί  οποιοδήποτε ατύχηµα 
στους εργαζοµένους, διαβάτες, τροχοφόρα κ.λπ. και οποιαδήποτε βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής 
ωφέλειας, υπονόµους καθώς και στις παρακείµενες οικοδοµές. 
5. Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισµένες ειδικές εργασίες και προκειµένου γρήγορα να προληφθούν 
πιθανά ατυχήµατα ή ζηµιές στο έργο ιδίως όταν αναµένονται δυσµενείς καιρικές συνθήκες, ο εργολάβος 
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είναι υποχρεωµένος να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές και γιορτές εφ’ όσον τον διατάζει η Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία και αφού µε δική του µέριµνα πάρει άδεια από τις αρµόδιες αρχές. 
6. Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου πρέπει 
προηγούµενα να συνεννοείται µε τα αρµόδια τµήµατα της Αστυνοµίας και Τροχαίας Κινήσεως. Να τοποθετεί 
πινακίδες που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυχτερινά φωτεινά σήµατα κ.λπ. Επίσης να κάνει 
περίφραξη στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών και να τις επισηµαίνει 
τοποθετώντας πινακίδες, νυχτερινά σήµατα κ.λπ. 
7. Τοποθετεί σε εµφανείς θέσεις ξύλινα εµπόδια στα οποία να γράφεται ο τίτλος του έργου που εκτελεί,  η 
∆ηµοτική Αρχή για την οποία το εκτελεί, τα στοιχεία του και τον αριθµό τηλεφώνου του. 
8. Να εξασφαλίζει ασφαλή περάσµατα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και σε επίκαιρα σηµεία για τους 
διαβάτες µε δική του ευθύνη, ή και µετά από υπόδειξη του Επιβλέποντα. 
9. Να προστατεύει τις υπάρχουσες φυτείες και να µην κόβει δένδρα χωρίς άδεια  δασικής υπηρεσίας. 
 

Άρθρο 12
ο
 

Τοπογραφικές εργασίες, εφαρµογές επί του εδάφους 
Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την επί εδάφους εφαρµογή των συγκεκριµένων 
χαράξεων εκτελείται µε επιµέλεια και δαπάνες του αναδόχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπηρεσίας, η 
οποία ελέγχει την ακρίβεια σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Οι δαπάνες των ανωτέρω εργασιών 
(υλικά, τεχνικά µέσα, προσωπικό) βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

 

Άρθρο 13
ο
 

Απαλλοτριώσεις 
Οι απαιτούµενες για την εκτέλεση των εργασιών απαλλοτριώσεις γίνονται µε φροντίδα του εργοδότου κατά 
τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόµενες αποζηµιώσεις. 
Καµία ευθύνη ή υποχρέωση αποζηµίωσης αναλαµβάνει ο εργοδότης έναντι του αναδόχου πλην χορήγησης 
παράτασης προθεσµίας περαίωσης σε περίπτωση καθυστερήσεως της περάτωσης του έργου εξαιτίας 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία δεν οφείλετε σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
Σε περίπτωση που η άνω καθυστέρηση υπερβεί το τρίµηνο ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την διάλυση 
της σύµβασης. 
 

Άρθρο 14
ο
 

Προσωρινή - Οριστική παραλαβή - Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 
Σχετικά µε τον χρόνο συντήρησης, προσωρινής και οριστικής παραλαβής εφαρµόζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 170, 171 &172 του Ν. 4412/16 . 
 

Άρθρο 15
ο
 

Λογαριασµοί - Κρατήσεις - Φ.Π.Α 
1. Οι λογαριασµοί συντάσσονται κάθε µήνα, εκτός αν προβλέπει διαφορετικά η σύµβαση. Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/16. 
2. Σε κάθε λογαριασµό ο ανάδοχος καταβάλλει τις νόµιµες κρατήσεις. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας 
επιβαρύνει τον εργοδότη.   
3. ∆εν προβλέπεται η χορήγηση Προκαταβολής στον ανάδοχο. 

 

 

 Μάνδρα, 23/6/2017 

Μάνδρα,23/6/2017  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ H  συντάξασα 

Ο αναπληρωτής ∆/ντης ΤΥ 

 

Κρητικός  Ανδρέας                                                                                                            

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

Βασιλειάδου Μαρία 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 
  
 

 
 
 
ΕΡΓΟ:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.11 ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
΄΄ΒΑΛΑΡΙΑ΄΄ ΤΗΣ ∆.Κ. ΜΑΝ∆ΡΑΣ» 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 785.000,00€ 
 
 
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:        ∆2/2016 
 

 

 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1

ο
  

Αντικείµενο της Ε.Σ.Υ 
Στην παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) διατυπώνονται οι ειδικοί όροι, οι οποίοι σε 
συνδυασµό µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα λοιπά συµβατικά στοιχεία της Εργολαβίας θα 
ισχύσουν κατά την εκτέλεση του έργου. 
 
Άρθρο 2

ο
  

Αντικείµενο της εργολαβίας 
Αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι η εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.11 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄΄ΒΑΛΑΡΙΑ΄΄ ΤΗΣ ∆.Κ. ΜΑΝ∆ΡΑΣ»  στο ∆ήµο Μάνδρας - 
Ειδυλλίας, προϋπολογισµού 785.000,00€  (περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%). 
 
Άρθρο 3

ο
 

Ισχύουσες ∆ιατάξεις 
Τα δηµοτικά έργα εκτελούνται σύµφωνα µε τις παρακάτω διατάξεις οι οποίες και διέπουν την εκτέλεση 
του παρόντος έργο:  

      - του N. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α’ 147), 
-  των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 176  
Ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων 
έργων» (Κ.∆.Ε.),  
-  του Ν. 4314/2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του Ν. 
3614/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»,  και του Ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και 
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013»,  
- του Ν. 4278/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισµών συµµετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δηµόσια έργα», 
- του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
-  του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄161) και λοιπές 
ρυθµίσεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 
-  του Ν. 4129/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», (εφόσον 
απαιτείται) 
- του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 
- του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…» , 
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- του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις», 
- του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
- του Ν. 3469/2006 (Φ.Ε.Κ. Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις”, 
- του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
όπως ισχύει  
- του Π.∆. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και 
στοιχεία”, 
- της µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων », 
- του Π.∆. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” (Φ.Ε.Κ.  Α΄ 145 ). 
- Ο Ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (Φ.Ε.Κ. Α' 30), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 
3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  
το Π.∆. 82/1996 (Φ.Ε.Κ. Α’ 66) «Ονοµαστικοποίηση ων µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που 
µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθµ. 
20977/2007 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1673 ) σχετικά µε τα  ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005’’,  καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών υπ’ αριθµ. 1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών 
στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”.  
- Οι διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας». 

- Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές διατάξεις 
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη, καθώς και το σύνολο των 
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε 
διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και κάθε ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του 
έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Προσθήκες και εν γένει 
προσαρµογές (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητώς στο κείµενο της Ε.Σ.Υ.) µπορούν να 
προστίθενται και να περιλαµβάνονται, µόνο εφόσον είναι απόλυτα συµβατές µε την ισχύουσα κάθε φορά 
νοµοθεσία. 
 
Άρθρο 4

ο
 

Τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν 
Στην εργολαβία ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που περιέχονται στα συµβατικά τεύχη 
του έργου. 
 
Άρθρο 5

ο
  

Τρόπος εκτέλεσης εργασιών 
1. Ο ανάδοχος, οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης, και µε τις οδηγίες ή 
άλλα συµπληρωµατικά στοιχεία που θα δοθούν σ΄αυτόν από την επίβλεψη. 
2. Ο ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για την εφαρµογή της µελέτης.  Ο πάσης φύσεως έλεγχος που 
ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για τα σφάλµατα, τις 
παραλήψεις της µελέτης ή τις λανθασµένες εκτιµήσεις στις παραδοχές µε τις οποίες συντάχθηκε  αυτή και 
που επηρεάζουν την αντοχή ή τη θέση του έργου, να προτείνει τις απαραίτητες κατά τη γνώµη του 
τροποποιήσεις και να περιµένει τις έγγραφες εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας.  Χωρίς τις έγγραφες 
αυτές εντολές έχει ακέραιη την ευθύνη για ότι συµβεί στο έργο. 
 
Άρθρο 6

ο
  

Προθεσµία Εκτέλεσης Έργου 
1. Η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης αποτελεί την αφετηρία µέτρησης των προθεσµιών, εκτός αν 
ορίζεται αλλιώς στην σύµβαση. 
2. Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) µήνες από την ηµέρα υπογραφής της 
σύµβασης. 
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3. Η προθεσµία εκτέλεσης του έργου και οι αποκλειστικές τµηµατικές καθορίζονται στη ∆ιακήρυξη της 
∆ηµοπρασίας και συµπληρώνεται για τα ενδιάµεσα στάδια µε το χρονοδιάγραµµα του αρθ.146 του Ν. 
4412/16, παρ. 4 που υποβάλλει ο Ανάδοχος µέσα σε προθεσµία όχι µικρότερη των (15) ηµερών και όχι 
µεγαλύτερη των (30) από την υπογραφή της Σύµβασης. Το χρονοδιάγραµµα αυτό η ∆ιευθύνουσα ή 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία οφείλει να εγκρίνει ή να διορθώσει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες µετά την 
παρέλευση των οποίων θεωρείται αυτοδίκαια εγκεκριµένο. Το χρονοδιάγραµµα πρέπει να λαµβάνει 
υπόψη του τις τµηµατικές αποκλειστικές προθεσµίες που ορίζονται στη σύµβαση και που είναι 
ανέκκλητες. Στο διάστηµα αυτό ο ανάδοχος (εργοληπτική επιχείρηση) οφείλει να κάνει έναρξη εργασιών 
των προκαταρτικών σταδίων (προετοιµασία, λήψη διατοµών, κίνηση διαδικασίας για την λήψη σχετικών 
αδειών από ∆ΕΗ  κ.λπ. δοκιµαστικές τοµές) ή και εργασίες του κυρίου έργου σε ότι δεν επηρεάζεται από 
τα στάδια του χρονοδιαγράµµατος.   
4. Ο ανάδοχος επίσης υποχρεούται να υποβάλλει το οργανόγραµµα µέσα σε ένα µήνα από την 
υπογραφή της σύµβασης (άρθρο 145 Ν.4412/16). 
5. Για τις παρατάσεις των προθεσµιών και την έγκρισή τους εφαρµόζεται το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, 
όπου ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία νοείται η επιβλέπουσα Υπηρεσία και ως Προϊσταµένη Αρχή η 
Οικονοµική Επιτροπή ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου κατά περίπτωση. 
 
Άρθρο 7

ο
  

Υπέρβαση προθεσµιών-Ποινικές Ρήτρες 
Για την παραβίαση των προθεσµιών του έργου εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 148 και 160 του Ν. 
4412/2016 ως κάτωθι: 
Η πέραν του ενός µηνός από την υπογραφή της σύµβασης καθυστέρηση έναρξης των εργασιών ή 
υποβολής χρονοδιαγράµµατος ή καθυστέρηση της εργοταξιακής του ανάπτυξης ή καθυστερήσεις πέρα 
των δύο µηνών στις ενδεικτικές προθεσµίες του έργου αποτελούν αιτίες κίνησης διαδικασίας έκπτωσης, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 160 του Ν. 4412/16.  
Οι ποινικές ρήτρες που ορίζονται όταν ο ανάδοχος υπερβεί τις ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες 
ορίζονται στο άρθρο 148 του Ν. 4412/16. 
 
Άρθρο 8

ο
 

Εγγυήσεις καλης εκτέλεσης 
Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος καταθέτει, εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση µε το 5% του 
ποσού της  σύµβασης (χωρίς Φ.Π.Α , σύµφωνα µε το άρθρ.72 του Ν.4412/2016),  που αφορά την καλή 
εκτέλεση του έργου και την πιστή εφαρµογή των όρων της σύµβασης. 
 
Άρθρο 9

ο
 

Ποιότητα υλικών  
1. Τα υλικά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και να πληρούν τους όρους των αντιστοίχων τεχνικών 
προδιαγραφών. 
2. ∆είγµατα υλικών πρέπει να υποβάλλονται προς έγκριση πριν τη χρησιµοποίησή τους. Υλικά και λοιπά 
είδη που χρησιµοποιούνται δίχως έγκριση θα απορρίπτονται, εφ’ όσον διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά 
τους. Τα απαιτούµενα δείγµατα και περιγραφικά στοιχεία θα λαµβάνονται εγκαίρως πριν από την χρήση 
και θα εξετάζονται από την Υπηρεσία, εν συνεχεία όταν απαιτείται, τα δείγµατα θα αποστέλλονται προς 
εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιµής υλικών.  Γι’ αυτό θα συσκευάζονται κατάλληλα και θα 
αναγράφουν το όνοµα του υλικού και του εργοστασίου, για τα υλικά του εµπορίου, για δε τα αδρανή υλικά 
τον τόπο προελεύσεως, την ονοµασία και την τοποθεσία του έργου και το όνοµα του αναδόχου, ως και το 
ότι τα υλικά, τα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγµα.  Επίσης 
αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο θα υποβληθούν τα υλικά. 
3. Πρέπει να τηρούνται επακριβώς και εξακριβωµένα στο Τιµολόγιο ή την συγγραφή υποχρεώσεων οι 
καθορισµένες αναλογίες των υλικών. Η άµµος και το αµµοχάλικο πρέπει να κοσκινίζονται και να 
µετρούνται σε κιβώτιο καθορισµένων διαστάσεων για να επιτυγχάνονται οι δέουσες αναλογίες. 
4. Ο τυχόν απαιτούµενος για την εκτέλεση του έργου µηχανικός εξοπλισµός προβλέπεται και καθορίζεται 
κάθε φορά στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.  
5. Ο εξοπλισµός αυτός, αν δεν διατίθεται από τον ανάδοχο, θα βρίσκεται µε µέριµνα και δαπάνες δικές 
του, η υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση ή σχετική ευθύνη. 
 
Άρθρο 10

ο
 

Μελέτη συνθηκών έργου 
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1. Η υποβολή προσφοράς συµµετοχής  στη δηµοπρασία, αποτελεί ακαταµάχητο τεκµήριο, ότι οι 
διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν 
πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών κατασκευής τούτου, κυρίως εις ότι αφορά τις πάσης 
φύσεως πηγές λήψεως υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής αποθέσεως προϊόντων εκσκαφής, τις 
µεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, δυνατότητα εξασφαλίσεως  εργατοτεχνικού εν 
γένει προσωπικού, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπελάσεως, τις συνήθως κρατούσες 
µετεωρολογικές συνθήκες, τις διάφορες διακυµάνσεις της στάθµης υδάτων των ποταµών  χειµάρρων, 
παλίρροιας ή παρόµοιες φυσικές συνθήκες στον τόπο των έργων, τη διαµόρφωση  και κατάσταση του 
εδάφους, το είδος, την ποιότητα και ποσότητα των ευρισκοµένων στην περιοχή καταλλήλων 
εκµεταλλεύσιµων υλικών , το είδος και τα µέσα  (µηχανήµατα, υλικά και υπηρεσίες) που θα απαιτηθούν 
προ της ενάρξεως και κατά την εκτέλεση των εργασιών και οιαδήποτε άλλα θέµατα, που καθ΄ οιονδήποτε 
τρόπο δύνανται, να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών , σε συνδυασµό µε τους 
όρους της σύµβασης . 
2. Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει τα εγκεκριµένα διαγράµµατα και σχέδια της µελέτης, ως και 
τα λοιπά συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας, που περιλαµβάνονται  στο φάκελο της δηµοπρασίας και 
αποτελούν, µαζί µε τη διακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αποδέχεται και 
ανεπιφύλακτα αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω 
συνθήκες και όρους. 
3. Παράλειψη του αναδόχου για ενηµέρωσή του µε κάθε δυνατή πληροφορία  που αφορά  τους όρους 
της σύµβασης, δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συµµόρφωσή του προς  τις 
συµβατικές υποχρεώσεις. 
  
Άρθρο 11

ο
 

Ηµερολόγιο 
Ο Ανάδοχος µεριµνά για την τήρηση Ηµερολογίου όπως ορίζεται µε το άρθρο 146 του Ν. 4412/16. 
 
Άρθρο 12

ο
 

Υλικά κυρίου του έργου - Προσωρινές εγκαταστάσεις του αναδόχου - Προστατευτικές κατασκευές  
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φυλάσσει µε δαπάνες του τα παραδιδόµενα υπό του κυρίου του έργου 
προς χρήση ή ενσωµάτωση µηχανήµατα, εργαλεία, υλικά κ.λπ. 
2. Όλες οι απαιτούµενες προσωρινές εγκαταστάσεις (υπόστεγα αποθηκεύσεως, θάλαµοι διαµονής, 
εργαστήρια, γραφεία κ.λπ.) για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας, θα ανεγερθούν µε µέριµνα , 
δαπάνες και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσεις που επιτρέπονται από την Υπηρεσία  και τις λοιπές 
αρµόδιες Αρχές. 
3. Σε όποιες περιπτώσεις απαιτείται αντιστήριξη ή προστασία γειτονικής κατασκευής, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προβεί  στις απαραίτητες κατασκευές, καθώς και τη λήψη κάθε άλλου µέτρου, προς 
αποφυγήν προκλήσεως ζηµιών προς τρίτους, ή και προς το έργο, αποζηµιούµενος για αυτές, βάσει των 
τιµών του συµβατικού Τιµολογίου ή βάσει τιµών µονάδος νέων εργασιών για τις µη προβλεπόµενες από 
το συµβατικό Τιµολόγιο εργασίες . 
 
Άρθρο 13

ο
 

Καθαρισµός εργοταξίων , κατασκευών και εγκαταστάσεων 
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως µε δαπάνες του και πριν την παράδοσης προς χρήση κάθε τµήµατος 
έργου, καθώς και µετά την περαίωση ολοκλήρου του έργου, αφαιρέσει και αποµακρύνει από τους γύρω 
του τµήµατος τούτου χώρους και γενικά από το εργοτάξιο, κάθε  προσωρινή εγκατάσταση όπως: 
απορρίµµατα, εργαλεία και ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά πλεονάζοντα, χρήσιµα  ή άχρηστα, 
προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κ.λπ., να  καταστρέψει κ.λπ. κάθε βοηθητικό έργον κ.λπ. , που 
πιθανόν υποδειχθεί από την Υπηρεσία  ως άχρηστο ή επιζήµιο για την µετέπειτα λειτουργία π.χ. των 
κτιρίων, να ισοπεδώσει τους χώρους, στους οποίους αυτά  ήταν  εγκατεστηµένα κλπ., και να παραδώσει  
τελείως καθαρές τόσον τις κατασκευές όσον και τους γύρω χώρους του εργοταξίου και γενικά µεριµνήσει 
για οτιδήποτε άλλο που απαιτείται για την παράδοση του έργου σε εύρυθµη λειτουργία κατά τους όρους 
της Συµβάσεως ή που προδιαγράφεται στην Ε.Σ.Υ. 
Ωσαύτως ο ανάδοχος υποχρεούται όπως προβαίνει, εκλιπόντος του λόγου, κατά την κρίσιν της 
Υπηρεσίας  και  στην  καθαίρεση, αποκόµιση κ.λπ., κάθε κατασκευής κ.λπ. για την εκτέλεση του έργου ( 
εργασιών & παραγωγής υλικών ) προστατευτικής κατασκευής, που επιβλήθηκε για οποιονδήποτε λόγο, 
προς αποφυγήν πάσης φύσεως ζηµιών, φθορών, ατυχηµάτων κ.λπ. σε ιδιοκτησίες, οικοδοµές, δένδρα 
αγρούς, καλλιεργήσιµες εκτάσεις, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και πάσης φύσεως έργα, ως και 
αποµάκρυνση περιφραγµάτων  των εργοταξίων. 
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2. Εάν εντός δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη εντολή  της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας δεν προβεί στην 
έναρξη και εντός ευλόγου προθεσµίας περαίωση των ανωτέρω εργασιών , αυτές εκτελούνται εις βάρος 
του αναδόχου και η δαπάνη που θα γίνει θα εκπέσει από την πρώτη προς τούτο πληρωµή , πέραν του 
ότι δεν θα εκδοθεί βεβαίωση εµπρόθεσµης εκτέλεσης του έργου ή τµήµατος τούτου εξ αιτίας αυτού του 
λόγου . 
 

Άρθρο 14
ο
  

Εγκαταστάσεις Επιχειρήσεων και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας ( Ο.Κ.Ω.) 
1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του , ότι ενδέχεται  στην περιοχή του έργου να υφίστανται εναέριοι 
ή υπόγειες εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω. ή Ν.Π.∆.∆., οι οποίες πρέπει  να µετατοπισθούν από τους κυρίους τους 
. 
2. Με τις εργασίες αυτές καµία οικονοµική ή τεχνική ανάµιξη θα έχει ο ανάδοχος, υποχρεούται όµως 
αυτός να διευκολύνει απροφάσιστα  την εκτέλεση των  παραπάνω εργασιών, µη δικαιούµενος εκ του 
λόγου τούτου ιδιαίτερης αποζηµίωσης λόγω καθυστερήσεως ή δυσχερειών που θα παρουσιασθούν  στις  
εκτελούµενες από αυτόν εργασίες . 
 
 
 
 

Άρθρο 15
ο
 

Ασφάλεια και Υγεία  
1. Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι ο µόνος αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των 
εργαζοµένων του και είναι δική του ευθύνη η λήψη µέτρων ασφαλείας και η πιστή τήρηση της σχετικής 
νοµοθεσίας ασφαλείας. 
2. Η Επίβλεψη µπορεί να ελέγχει τα µέτρα ασφαλείας του Αναδόχου στα έργα, συµπεριλαµβανοµένου και 
του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), και να ζητά πρόσθετα  ή εναλλακτικά µέτρα αν το κρίνει 
απαραίτητο ή αν θεωρεί ότι ο τελευταίος δεν τηρεί τα µέτρα ασφαλείας που απαιτούνται ή ότι τα 
τηρούµενα είναι ανεπαρκή, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του σύµφωνα µε 
τον νόµο και τις σχετικές διατάξεις και χωρίς να δίνει σε αυτόν δικαίωµα για πρόσθετη αποζηµίωση. 
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίζει Συντονιστή για θέµατα Ασφαλείας και Υγείας κατά την εκτέλεση του 
έργου, να αναπροσαρµόζει το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και τον Φάκελο Ασφαλείας και 
Υγείας (Φ.Α.Υ.) σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, το χρονοδιάγραµµα και τις ενδεχόµενες 
τροποποιήσεις του. Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ. τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του Αναδόχου. 
4. Μετά το πέρας των εργασιών ο Ανάδοχος αναπροσαρµόζει τον Φ.Α.Υ. ώστε να περιέχει τα 
κατασκευασθέντα στοιχεία του έργου. 
 
Άρθρο 16

ο
 

Τήρηση Νόµων, Αστυνοµικών και λοιπών διατάξεων  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώνει στην ∆ιευθύνουσα υπηρεσία τις κατά την διάρκεια της 
εκτέλεσης του έργου απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σε αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των 
διαφόρων Αρχών σχετικά µε υποδεικνυόµενα µέτρα ελέγχου και ασφαλείας κ.λπ. 
 
Άρθρο 17

ο
 

Ατυχήµατα και ζηµιές  
Οι ανάδοχοι έργων που εκτελούνται εντός ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ, υποχρεούνται να ασφαλίσουν σε 
αυτό όλο το προσωπικό που απασχολείται. Στις περιπτώσεις που τα έργα εκτελούνται εκτός 
ασφαλιστικών περιοχών ΙΚΑ, οι ανάδοχοι υποχρεούνται να συνεχίσουν την ασφάλιση του τυχόν 
προσωπικού που χρησιµοποιείται, το οποίο τυγχάνει  ασφαλισµένο από το ΙΚΑ, και δεν έχει διακοπή η 
ασφάλισή του. Το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται επίσης να ασφαλίσει σε µια από τις 
αναγνωρισµένες από το ∆ηµόσιο ασφαλιστικές εταιρείες. Η δαπάνη που αφορά την ασφάλιση που 
πρέπει να καταβάλλει ο ανάδοχος συνολικά, δηλαδή εργοδοτική εισφορά και εισφορά ασφαλισµένου 
βαρύνει αυτόν. Σε καµία περίπτωση δεν γίνεται να επιβαρυνθεί ο εργοδότης µε αποζηµιώσεις 
ατυχηµάτων γενικά του προσωπικού του αναδόχου ως και µε αποζηµιώσεις για ζηµιές που 
προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου ως και των µεταφορικών του µέσων σε ξένη ιδιοκτησία 
και σε έργα του ∆ηµοσίου, ∆ήµων και Κοινοτήτων και γενικά σε κάθε φύσεως κοινωφελή έργα.   
 
Άρθρο 18

ο
 

Προσωπικό του αναδόχου 





Ε.Σ.Υ. 
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Το προσωπικό του αναδόχου που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου, πρέπει να είναι 
ειδικευµένο και µε πείρα για κάθε είδους εργασία.. Η επίβλεψη έχει το δικαίωµα να ζητήσει την άµεση 
αποµάκρυνση από το εργοτάξιο κάθε εργατοτεχνίτη κ.λπ. που κατά την κρίση της δεν έχει τα 
απαιτούµενα προσόντα για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών ή είναι απείθαρχος, προκλητικός, 
εριστικός, φίλερις κ.λπ. 
 

Άρθρο   19
ο
 

Περιεχόµενο των τιµών του Τιµολογίου 
Οι τιµές του τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων εργασιών του αναδόχου, χωρίς 
να δικαιούται άλλης πληρωµής ή αποζηµίωσης για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε µιας από αυτές. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω σε όλες τις τιµές του τιµολογίου περιλαµβάνονται : 
1. Οι δαπάνες λειτουργίας των απαιτουµένων για την εκτέλεση κάθε εργασίας µηχανηµάτων, δηλαδή τα 
µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα ή λιπαντικά. Η απ’ οποιαδήποτε αιτία επιβάρυνση λόγω 
ηµεραργιών, οι δαπάνες παραλαβής, µεταφοράς επί τόπου και επιστροφής των µηχανηµάτων, οι 
δαπάνες εγκατάστασης και τα ασφάλιστρα τούτων. 
2. Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό των συνεργείων και του µηχανικού εξοπλισµού από τους 
εργοδότες, µηχανοδηγούς, χειριστές, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, ειδικευµένοι και ανειδίκευτοι εργάτες, για 
ηµεροµίσθια αυτών, ασφαλίσεις ηµεραργιών, ώρες αργίας , έκτακτες χρηµατικές  παροχές κ.λπ. 
3. Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται για κάθε είδος εργασίας µετά των φορτοεκφορτώσεων και 
των µεταφορών αυτών, µε οποιοδήποτε µέσο, από τον τόπο της παραγωγής ή προµήθειας επί τόπου 
των έργων, καθώς και κάθε υλικού το οποίο δεν έχει κατονοµαστεί, αλλά ενδέχεται να απαιτηθεί για την 
ολοκληρωµένη εκτέλεση κάθε εργασίας. 
4. Οι τυχόν δαπάνες κάθε είδους ασφάλισης των υλικών και αποζηµιώσεων για την προσωρινή 
κατάληψη εκτάσεων προς µεταφορά ή αποθήκευση αυτών. 
5. Τα έξοδα απόσβεσης, αποθήκευσης και φύλαξης των εργαλείων, µηχανηµάτων και υλικών. 
Πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας η οποία αναφέρεται στην τιµή του τιµολογίου.  
Καµία αξίωση ή αµφισβήτηση είναι δυνατόν να θεµελιωθεί εκ των υστέρων, ούτε ως προς τις ποσότητες 
και τις αποστάσεις µεταφοράς των εισερχοµένων υλικών σε εκάστοτε εργασία, ούτε ως προς τις 
αποδόσεις των εργατοτεχνιτών, ούτε ως προς τις τιµές των ηµεροµισθίων και υλικών, µετά την 
συµµετοχή του αναδόχου στο διαγωνισµό.  
 
Άρθρο   20

ο
 

Αυξοµειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες - Κανονισµός Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών 
Για τις αυξοµειώσεις εργασιών, τις νέες εργασίες και τον κανονισµός νέων τιµών µονάδος που θα 
προκύψουν θα ισχύσει το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο   21

ο
 

Αναθεώρηση τιµών  
Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας εκτελέσεως του έργου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 
άρθρου 153  του Ν. 4412/16. 
 

Άρθρο 22
ο
 

Ποσοστό Γενικών Εξόδων και Οφέλους του Αναδόχου 
Στην έννοια  του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου, το οποίο καταβάλλεται επί της αξίας 
των ισχυουσών ή νέων τιµών µονάδας των εργασιών που εκτελέσθηκαν ή αυτών των οποίων 
εκτελούνται απευθείας µε αυτεπιστασία περιλαµβάνονται : 
1. Οι µισθοί και κάθε είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του διοικητικού και τεχνικού 
προσωπικού του αναδόχου. 
2. Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου και οι δαπάνες για την κανονική 
λειτουργία του εργοταξίου (ύδρευση, θέρµανση κ.λπ.). 
3. Τα έξοδα συµµετοχής στον διαγωνισµό, σύναψη σύµβασης, εγκατάσταση εκτέλεσης και παραλαβής 
των έργων. 
4. Παντός είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγύησης, τόκοι κινήσεως κεφαλαίων και πάσης φύσεως 
επιβαρύνσεις. 
5. Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών και δοκιµών γενικά για την 
παράδοση των έργων σε κανονική λειτουργία. 
6. Έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού του εργολάβου και πάσης φύσεως 
αποζηµίωσης προς τρίτους. 





Ε.Σ.Υ. 
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7. Έξοδα καθαρισµού των έργων και του εργοταξίου και µετακίνηση των προϊόντων σε θέση 
επιτρεπόµενη από την Αστυνοµία . 
8. Κάθε άλλη δαπάνη η οποία  δεν έχει κατονοµαστεί  αλλά είναι αναγκαία για την ορθή, έντεχνη και 
σύµφωνη προς τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεσης των εργασιών ή απαιτούµενη για την τακτοποίηση των 
έργων, από κάθε πλευρά σε σχέση µε τις κείµενες διατάξεις καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα. 
9. Το όφελος του αναδόχου.  
  
Άρθρο   23

ο
  

Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 
Οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο Ν. 4412/16. 
Ενδεικτικά ο ανάδοχος υποχρεούται να:  
1. Φροντίζει για την τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας στο εργοτάξιο, για την έκδοση αδειών 
εργασίας από αστυνοµικές αρχές αν απαιτείται, τη συµµόρφωση προς τις αστυνοµικές διατάξεις που 
ισχύουν, τους εργατικούς νόµους, τις συλλογικές συµβάσεις, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λπ. 
2. Να παίρνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης των προσκοµιζοµένων υλικών, µέχρι να 
χρησιµοποιηθούν,  των µηχανηµάτων, των µεταφορικών µέσων και της εν γένει ασφάλειας του 
εργατοτεχνικού προσωπικού των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου και αν εκτελεί επ’ αυτού τις οδηγίες της 
Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις, φέροντας την ευθύνη αποκλειστικά και 
µόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη µη εφαρµογή τους. 
3. Να µην αποθέτει υλικά ή µηχανήµατα επί µακρό χρόνο σε σηµεία όπου παρεµποδίζεται η οδική 
κυκλοφορία ή η διέλευση των πεζών και να αποµακρύνει τα άχρηστα υλικά (µπάζα  κλπ.) από τον χώρο 
κατασκευής του έργου. 
5. Ορισµένες εργασίες εκσκαφών κ.λπ. λόγω παρουσίας αγωγών κοινής και ιδιωτικής ωφέλειας και 
άλλων εµποδίων, πρέπει να εκτελεσθούν µε προσοχή και µε χέρια χωρίς χρήση µηχανικών µέσων. 
6. Κατά την εκτέλεση των έργων πρέπει ο εργολάβος να πάρει τα απαραίτητα µέτρα (τοποθέτηση 
εµποδίων, προειδοποιητικών πινακίδων, φανών την νύχτα) για να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχηµα 
στους εργαζοµένους, διαβάτες, τροχοφόρα κ.λπ. και οποιαδήποτε βλάβη στις εγκαταστάσεις κοινής 
ωφέλειας, υπονόµους καθώς και στις παρακείµενες οικοδοµές. 
7. Όταν είναι εξαιρετικά επείγουσες ορισµένες ειδικές εργασίες και προκειµένου γρήγορα να προληφθούν 
πιθανά ατυχήµατα ή ζηµίες στο έργο ιδίως όταν αναµένονται δυσµενείς καιρικές συνθήκες, ο εργολάβος 
είναι υποχρεωµένος να εργαστεί υπερωριακά Κυριακές και γιορτές εφ’ όσον τον διατάζει η Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία και αφού µε δική του µέριµνα πάρει άδεια από τις αρµόδιες αρχές. 
Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας, η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου πρέπει 
προηγούµενα να συνεννοείται µε τα αρµόδια τµήµατα της Αστυνοµίας και Τροχαίας Κινήσεως.  Να 
τοποθετεί πινακίδες  που θα καθοδηγούν την κυκλοφορία, νυχτερινά φωτεινά σήµατα κ.λπ. Επίσης να 
κάνει περίφραξη στις θέσεις που είναι επικίνδυνες για την κυκλοφορία οχηµάτων και πεζών και να τις 
επισηµαίνει τοποθετώντας πινακίδες, νυχτερινά σήµατα κ.λπ.  
8. Να   τοποθετεί  σε   εµφανείς   θέσεις  ξύλινα   εµπόδια στα οποία να γράφεται ο τίτλος του       
έργου που εκτελεί,  η ∆ηµοτική Αρχή για την οποία το εκτελεί, τα στοιχεία του και τον αριθµό τηλεφώνου 
του. 
9. Να  εξασφαλίζει  ασφαλή  περάσµατα, όπου υπάρχουν ακάλυπτοι τάφροι και  σε  επίκαιρα   
σηµεία για τους διαβάτες µε δική του ευθύνη, ή και µετά από υπόδειξη του Επιβλέποντα.. 
10. Να προστατεύει τις υπάρχουσες φυτείες και να µην κόβει δένδρα χωρίς σχετική άδεια αρµόδιας  
υπηρεσίας. 
11. Ο ανάδοχος υποχρεούται για τη µεταφορά όλων των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων που θα 
προκύψουν από τις προβλεπόµενες εργασίες και την απόθεσή τους (αυστηρά) σε αδειοδοτηµένο 
υποδοχέα (ΑΕΚΚ), σύµφωνα µε την ΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 και το άρθρο 40 του Ν.4030/2011. 
 

Άρθρο   24
ο
   

Τοπογραφικές εργασίες, εφαρµογές επί του εδάφους  
Κάθε εργασία αναγκαία κατά την κρίση της υπηρεσίας για την επί εδάφους εφαρµογή των συγκεκριµένων 
χαράξεων εκτελείται µε επιµέλεια και δαπάνες του αναδόχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπηρεσίας, η 
οποία ελέγχει την ακρίβεια σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς.  Οι δαπάνες των ανωτέρω 
εργασιών σε υλικά και τεχνικά µέσα και προσωπικό βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Άρθρο   25

ο
  

Προσαρµογή - Συµπλήρωση µελετών του έργου  





Ε.Σ.Υ. 
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1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, βάσει των χορηγούµενων σε αυτόν  µελετών, 
των εγγράφων οδηγιών της υπηρεσίας και των εγκεκριµένων από το Υπουργείο Υποδοµών 
προδιαγραφών εκπονήσεως µελετών, να προβεί µε παρουσία του αντιπροσώπου της υπηρεσίας, στην 
επί του εδάφους εφαρµογή των µελετών, στον έλεγχο και λήψη των απαιτούµενων συµπληρωµατικών 
στοιχείων προς συµπλήρωση και προσαρµογή των εγκεκριµένων στοιχείων της οριστικής µελέτης, 
καθώς επίσης και στη σήµανση της ζώνης καταλήψεως των  έργων.  
2. Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης, µε έγγραφη εντολή της διευθύνουσας υπηρεσίας, να εκπονήσει τις 
µελέτες τις αναγκαίες από τις τυχόν απαιτούµενες συµπληρώσεις και προσαρµογές των στοιχείων της 
οριστικής µελέτης, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, όπως π.χ τη µελέτη στατικής επάρκειας της εξέδρας. 
3. Οι µελέτες θα υποβάλλονται πάντοτε εις 7/πλούν επί πλέον των διαφανών και θα συντάσσονται  βάσει 
των ισχυουσών Προδιαγραφών συντάξεως µελετών και των  εγκυκλίων της υπηρεσίας που βρίσκονται σε 
ισχύ . 
Άρθρο   26

ο
 
 
 

Απαλλοτριώσεις 
1. Οι απαιτούµενες για την εκτέλεση των εργασιών απαλλοτριώσεις γίνονται µε φροντίδα του εργοδότου 
κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Τον εργοδότη βαρύνουν οι επιδικαζόµενες αποζηµιώσεις. 
2. Καµία ευθύνη ή υποχρέωση αποζηµίωσης αναλαµβάνει ο εργοδότης έναντι του αναδόχου πλην 
χορήγησης παράτασης προθεσµίας περαίωσης σε περίπτωση καθυστερήσεως της περαίωσης του έργου 
εξαιτίας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
3. Σε περίπτωση που η άνω καθυστέρηση υπερβεί το τρίµηνο ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη 
διάλυση της συµβάσεως. 
 

Άρθρο 27
ο
  

Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
 
Στα γενικά έξοδα του Αναδόχου και στο γενικό του όφελος, που ορίζεται στο άρθρο 22, περιλαµβάνονται 
και οι παρακάτω δαπάνες : 
1. Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από τις γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου όπως αναφέρονται στο 
προηγούµενο άρθρο 23. 
2. Η δηµοσίευση της ∆ιακήρυξης της ∆ηµοπρασίας. 
3. Οι τοπογραφικές εργασίες που θα απαιτηθούν για την εφαρµογή της µελέτης και τις πιθανές 
τροποποιήσεις της. 
4. Ο ανάδοχος, µε την έναρξη του έργου και σε κάθε περίπτωση πριν την έγκριση του 1ου λογαριασµού,  
υποχρεώνεται να τοποθετήσει στην αρχή και το τέλος του δηµοπρατούµενου τµήµατος και σε εµφανείς 
θέσεις Πινακίδες, ενδεικτικές του εκτελούµενου έργου στερεωµένες σε µεταλλική βάση, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες και το υπόδειγµα της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση µη τοποθέτησης των Πινακίδων στην προθεσµία 
αυτή, η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτησή τους γίνεται από την Υπηρεσία, σε βάρος και για 
λογαριασµό του Αναδόχου. Σύµφωνα µε το µε αρ. πρωτ. οικ 118668/22-6-2016 της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού & Υποδοµών περιφέρειας, οι ενηµερωτικές µε τα στοιχεία του έργου 
πινακίδες θα είναι διαστάσεων 2,60 µ πλάτους και 1,60 µ ύψους. Οι πινακίδες θα τοποθετούνται µε 
δαπάνες του αναδόχου του έργου και µέριµνα των τεχνικών υπηρεσιών. 
5.Ο εργαστηριακός έλεγχος σε όλη τη διάρκεια του έργου που θα απαιτηθεί  για να διαπιστωθεί η 
καταλληλότητα των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν και της εργασίας που εκτελέσθηκε, της διαπίστωσης 
των διατοµών των τµηµάτων του έργου και της εφαρµογής των Τεχνικών Προδιαγραφών το Υπουργείο 
Υποδοµών ή της ΕΥ∆ΑΠ και των Εγκυκλίων και διατάξεων του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Σηµειώνεται ότι η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία έχει το δικαίωµα  να κάνει δειγµατοληψίες και να στέλνει τα 
δείγµατα για έλεγχο στο Κεντρικό Εργαστήριο του Υπουργείου Υποδοµών ή τα Περιφερειακά του 
Τµήµατα και ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνά για τη λήψη των δοκιµίων, τη µεταφορά τους 
στο Εργαστήριο ή τη µεταφορά του εργαστηρίου επί τόπου του έργου  κ.λπ. µε δική του δαπάνη. 
5. Η σύνταξη τευχών Αναλυτικών Επιµετρήσεων, Πρωτοκόλλων, σχεδίων εφαρµογής, ηµερολογίου, 
δακτυλογραφήσεις και φωτοτυπίες των στοιχείων αυτών, καθώς και η εκτύπωση Λογαριασµών ή 
Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων µε µηχανογραφικά συστήµατα της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
6. Η φωτογράφηση, σε διάφορα στάδια του έργου σε φωτογραφίες 17x22 εκ. τουλάχιστον έξι (6) µε 
επιλογή της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
7. Η έκδοση της απαιτούµενης οικοδοµικής άδειας από την αρµόδια Πολεοδοµία. 
8. Τα έξοδα του ελέγχου του αγωνιστικού χώρου από εξουσιοδοτηµένο εργαστήριο της FIFA 
προκειµένου να πιστοποιηθεί κατά FIFA QUALITY PRO ή FIFA QUALITY. 
9.  Η διαδικασία που απαιτείται για την ρευµατοδότηση  του κεντρικού πίλλαρ του γηπέδου .  





Ε.Σ.Υ. 
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10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να κάνει επίδειξη των συστηµάτων που εγκατέστησε, καθώς και να 
εκπαιδεύσει (µε δική του δαπάνη) το προσωπικό που θα τα χρησιµοποιεί, τόσο στον χειρισµό όσο και 
στη συντήρηση τους. 
11. O Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλλει πλήρη εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης 
των συστηµάτων που εγκατέστησε ήτοι, συστήµατος τεχνητού χλοοτάπητα, συστήµατος φωτισµού, 
συστήµατος άρδευσης. 
 
 
 
 
 
 
Άρθρο 28

ο
 

∆οκιµή - Έλεγχος κατασκευής 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά την ολική περάτωση των εγκαταστάσεων κάθε τµήµατος του 
έργου να κάνει µε δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες (σ’ αυτές περιλαµβάνεται η δαπάνη κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας κ.λ.π.) τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους 
ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που 
θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής και συγκεκριµένα: 
 
∆οκιµή και έλεγχος του αρδευτικού συστήµατος και διαπίστωση της ορθής λειτουργίας του και της 
οµοιόµορφης διανοµής του νερού σε όλη την επιφάνεια του χώρου 

∆οκιµή και έλεγχος του αποστραγγιστικού συστήµατος µε δηµιουργία συνθηκών ποτίσµατος συνολικά 
60mm νερού (µε το αρδευτικό σύστηµα του γηπέδου και πρόσθετα από βυτία ή µέσω φυσικής βροχής 
µε παραπλήσιο ύψος) σε δύο µε τρείς ώρες και διαπίστωση της άµεσης αποστράγγισης του νερού. 

∆οκιµή και έλεγχος του συστήµατος φωτισµού και διαπίστωση της συµµόρφωσης αυτού µε τη 
φωτοτεχνική µελέτη που κατέθεσε ο ανάδοχος σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις φωτισµού που 
προδιαγράφονται στην παρούσα µελέτη καθώς και της ορθής λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήµατος 
αποµακρυσµένου ελέγχου των φωτιστικών led, βάσει των τεχνικών  προδιαγραφών της µελέτης και των 
κατασκευαστικών στοιχείων του.  

  
Άρθρο 29

ο
  

Χρήση του έργου προ της αποπεράτωσης  
Αυτή γίνεται εφόσον κρίνεται δυνατή η χρήση, εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 169 του Ν. 
4412/16 . 
 
Άρθρο 30

ο
  

Προσωρινή – Οριστική παραλαβή – Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης 
Σχετικά µε τον χρόνο συντήρησης, προσωρινής και οριστικής παραλαβής εφαρµόζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 170, 171 &172 του Ν. 4412/16 . 
 
Άρθρο 31

ο
  

Προκαταβολές 
Στην προκειµένη εργολαβία ουδεµία προκαταβολή χορηγείται στον ανάδοχο για οποιονδήποτε λόγο ή 
ανάγκη τον έργου. 
 
Άρθρο 32

ο
  

Λογαριασµοί - Κρατήσεις - ΦΠΑ 
1. Οι λογαριασµοί συντάσσονται κάθε µήνα, εκτός αν προβλέπει διαφορετικά η σύµβαση.   Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 4412/16. 
Σε κάθε λογαριασµό ο ανάδοχος καταβάλει  τις νόµιµες κρατήσεις. 
2. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον κύριο του έργου. 
 
Άρθρο  33

ο
 





Ε.Σ.Υ. 
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Προ τελικός Λογαριασµός - Τελικός Λογαριασµός  
Μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής, ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει «προ τελικό 
λογαριασµό», µε βάση τις ποσότητες που περιλαµβάνονται στο σχετικό πρωτόκολλο. 
Μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής και την έγκριση του πρωτοκόλλου ο ανάδοχος συντάσσει 
και υποβάλλει «τελικό λογαριασµό». 
Για τον προ τελικό και τελικό λογαριασµό εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 
4412/16. 
Πριν από την αποστολή του τελικού λογαριασµού στον ∆ήµο ή την Κοινότητα, ζητείται από τον ανάδοχο 
η προσαγωγή των διπλοτύπων κρατήσεων και βεβαιώσεως του αρµοδίου υποκαταστήµατος ΙΚΑ περί 
εξόφλησης κάθε σχετικής ασφαλιστικής εισφοράς για την εκτέλεση του έργου. 
 
Άρθρο   34

ο
  

Κήρυξη Έκπτωτου 
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει τις συµβατικές υποχρεώσεις όπως ορίζονται στο 
άρθρο 160 του Ν. 4412/16. Η τήρηση της διαδικασίας και οι συνέπειες για τον Ανάδοχο κλπ. καθορίζονται 
στο ίδιο άρθρο.- 
 

  

 Μάνδρα, 23/6/2017 

Μάνδρα,23/6/2017  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ H  συντάξασα 

Ο αναπληρωτής ∆/ντης ΤΥ 

 

Κρητικός  Ανδρέας                                                                                                            

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

Βασιλειάδου Μαρία 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΣΤΟ Ο.Τ.11 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΒΑΛΑΡΙΑ¨ ΤΗΣ 
∆.Κ. ΜΑΝ∆ΡΑΣ» 

 Αρ. Μελέτης:   2/2016 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, 
όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη. 

1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες περαιωµένης εργασίας και ισχύουν 
ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση 
αυτών περιλαµβάνονται: 
1.2.1. Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύµφωνα µε 

τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών 
∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί 
που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων. 

1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου 
"κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος 
Τιµολογίου. 
1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην 

Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  
Ρητά καθορίζεται ότι στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς 

και δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της Τελωνειακής Νοµοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει 
την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε 
βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους 
φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους 
δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν 
απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 
µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν 
απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, 
τις σταλίες των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών 
περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  
Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών µέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και 
τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

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

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθµισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων 
και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής 
σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουµένων 
ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και αποµάκρυνσής τους 
µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό 
από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

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

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής σκυροδέµατος, και προκατασκευασµένων 
στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωµάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

 
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή των υποδοµών, 
κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι 
λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των 
παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των 
εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από 
σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο 
(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή 
άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα µεταφορικά µέσα, τα 
µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως 
καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου. 

1.3.9 Οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, 
της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 
πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των 
µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους 
(εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

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

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

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ. 
1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων και 

προσωπικού που οφείλονται: 
(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα  
(β)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για αυτά φορείς 
(ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  
(γ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,  
(δ)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα 
στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  
(ε) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδοµών, βλάβες σε άλλα 
έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

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

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του 
έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι 
δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και 
σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 
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1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαµβάνονται στη µελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη 
"όπως κατασκευάσθηκε". 

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης 
προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την 
αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόµενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται 
διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες 
για την απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε 
προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

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

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

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

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να εκπονηθούν από τον 
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων, µελέτες ικριωµάτων κλπ. 

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

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου 
στοΈργο µέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες και στους 
περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συµφωνητικού και γενικά όλες οι 
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους 
όρους δηµοπράτησης του Έργου. 

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου µέχρι την οριστική του παραλαβή. 
1.3.28 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις 

της Υπηρεσίας. 
  
1.4 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και 

Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, 
όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι 
κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα 
πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

 Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%)  όπως αυτός προκύπτει βάσει των 
τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
1.4  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασµών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

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

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

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειµένου να 
επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την 
υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 
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2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιµετρούµενης ως 
ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο 
παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο. 

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

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

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

 

2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

2.2.1.   ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιµότητα 

Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από 
επιχωµατώσεις µε ανοµοιογενή υλικά.  
Ως "γαίες και ηµίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαµµώδη ή αµµοχαλικώδη υλικά, καθώς και µίγµατα 
αυτών, οι µάργες, τα µετρίως τσιµεντωµένα (cemented) αµµοχάλικα, ο µαλακός, κατακερµατισµένος ή 
αποσαθρωµένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που µπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσµατικά µε συνήθη εκσκαπτικά 
µηχανήµατα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού 
εξοπλισµού. 
Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συµπαγές πέτρωµα που δεν µπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουµένως 
µε εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισµό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία 
του "βράχου"περιλαµβάνονται και µεµονωµένοι ογκόλιθοι µεγέθους πάνω από 0,50 m3. 
Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συµπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηµατισµοί από 
πυριγενή πετρώµατα και οι ισχυρώς τσιµεντωµένες κροκάλες ή αµµοχάλικα, θλιπτικής αντοχής µεγαλύτερης των 150 
MPa. Η εκσκαφή των σχηµατισµών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναµοχλέυονται µε το ripper των προωθητών ισχύος 
300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι µειωµένη) 

2.2.2.    ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προµηθευτεί και 
να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 
Χειρολαβές 
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης 
(µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου 
απαιτείται. 
Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης 
(µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 
Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης 
χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 
Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά 
ασφαλείας. 
Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 
Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 
Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  
Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 
Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 
Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα 
σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 
Μηχανισµοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 
Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις 
πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας. 
Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 
Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση 
Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. 
Αναστολείς (stoppers) 
Αναστολείς θύρας - δαπέδου 
Αναστολείς θύρας - τοίχου 
Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 
Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 
Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 
Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 
Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 
Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 
Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε MasterKey 
Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου 
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Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα έλεγχου, µε συσκευή 
µικροκυµάτων 
Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού 
προβλέπονται από τις κείµενες "περί ∆ηµοσίων Εργων" διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα 
του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος. 

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε µέτρα µήκους (m) γραµµικών 
στοιχείων συγκεκριµένων διαστάσεων, πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού. Από τις επιµετρούµενες 
επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωµατίζεται ή 
χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού.  
Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών 
επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 
Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές επιµετρούνται σύµφωνα µε τα ανωτέρω και 
έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, θα πληρώνονται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
χρωµατισµών.  
Οι τιµές µονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του 
παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο "Γενικοί 
Όροι". 
Οι τιµές µονάδος όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε πραγµατική 
χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που 
εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία έχουν 
εφαρµογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των ικριωµάτων. 
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές για 
έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού 
προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις 
περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 
Όταν πρόκεται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ ολοκλήρου, η επιµετρούµενη επιφάνεια 
των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος 
(βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της καταλαµβανόµενης από µεταλλική θύρα ή 
κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 
 

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

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

 
 
2,30 
2,70 
3,00 

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

 
 
 
1,90 
2,30 
2,60 

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

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

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

 
3,70 

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

 
2,60 

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

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

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

 
2,50 
1,00 
1,60 

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

 
1,00 
1,50 

9. Θερµαντικά σώµατα: 
Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 
συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερµαντικών 
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α/α Είδος Συντελεστής 
σωµάτων 

   

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ  

1. Τα συνήθη µάρµαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης 
και σκληρότητα: 

 
ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισµένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 

 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – µελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – µελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 

 
ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισµένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αµαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 ∆οµβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 ∆οµβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 ∆οµβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωµο 

11 ∆ιονύσου Χιονόλευκο 

 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: µέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας  

 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωµο 

12 Τρίπολης Γκρι µε λευκές φέτες 

13 Σαλαµίνας Γκρι ή πολύχρωµο 

14 Αράχωβας καφέ 

 
2. Σε όλες τις τιµές των µαρµαροστρώσεων, περιλαµβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 
3. Το κονίαµα δόµησης των µαρµαροστρώσεων, κατασκευάζεται µε λευκό τσιµέντο. 

 
2.2.5. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΩΝ 

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

 
Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων τοιχοπετάσµατος σε έτοιµο σκελετό τιµολογείταιµε το 
άρθρο 78.05. 
 
Οι εργασίες κατασκευής καµπύλων τοιχοπετασµάτων αποζηµιώνονται επιπλέον και µε την πρόσθετη τιµή του 
άρθρου 78.12. 
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Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιµο σκελετό αποζηµιώνονται, µαζί µε τις 
εργασίες αλλουµινίου, µε το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση µη επίπεδης µε το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση 
χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόµενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι 
τιµές προσαρµόζονται αναλογικά µε τις τιµές του άρθρου 61.30. 
 
Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάµβακα, η αποζηµίωσή του τιµολογείται µε το άρθρο 79.55. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Α.  Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] παραπλέυρως 

της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την δαπάνη της καθαρής 
µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

 
 Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού 

έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
 Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι 

ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m
3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 

Με παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης 
(ασφαλτικά, εκσκαφές θεµελίων και χανδάκων, µικρής 
κλίµακας εκσκαφές) 

  

 - απόσταση < 5 km 0,22 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18 

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19 

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 

 · εργοταξιακές οδοί   

- απόσταση < 3 km 0,22 

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20 

 
Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα 
(m

3
), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 
Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε άλλη 
προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m

3
 κάθε εργασίας, 

όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 
Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), 
προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και αναθεωρείται 
µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, 
ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 

 
Β. Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [**] παρατίθεται 

η τιµή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα βοηθητικά υλικά. Οταν 
διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κυρίων ενσωµατουµένων υλικών, 
έναντι αυτών που αναφέρονται στο Περιγραφικό Άρθρο, η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα 
προσαρµόζει ανάλογα τις τιµές εφαρµογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραµικών πλακιδίων 
και µαρµάρων διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 
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ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Ο∆ΟΠΟΙΪΑ 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 
1 Αρθρο 1 ΟΙΚ 20.02 
 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων 
 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112) 
 
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την δηµιουργία υπογείων κλπ 
χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 0203-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", 
ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 
m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ 
ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή 
άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν 
απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση 
απόσταση έως 30 m. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. 
 
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα 
Ευρώ : ∆ύο και Ογδόντα λεπτά                                                                                                                             
€2,80 

 

 

 

  

2 Αρθρο 2 ΟΙΚ 20.03.03 

 

Γ ενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες- Σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά- κροκαλοπαγή χωρίς 
χρήση εκρηκτικών υλών 

 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2117) 

 

Γενικοί εκβραχισµοί για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
02-03-00-00 "Γ ενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως 
ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από 
τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου), εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η 
στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την 
µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των 
παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε 
απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. 

 

Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα 
Ευρώ : Είκοσι δύο και Πενήντα λεπτά                                                                                                                        
€22,50 

 

 

 

3 Αρθρο 3 ΟΙΚ 20.21 
 
Εξυγιαντικές στρώσεις µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών  

 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162) 
 
Κατασκευή στρώσεων από κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, µη πλαστικά. Περιλαµβάνονται οι πλάγιες µεταφορές 
εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η 
συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 0207-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων". 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την επίχωση. 
 
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα  
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Ευρώ : Πέντε                                                                                                                                                                  
€5,00 
 

 
 
4 Αρθρο 4 ΟΙΚ 20.20 
 
Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου 
 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162) 
 
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίµατα, 
σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές 
εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η 
συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου, µε την µεταφορά του θραυστού υλικού από οποιαδήποτε 
απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την επίχωση. 
 
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα 
Ευρώ : ∆έκα επτά και Εξήντα λεπτά                                                                                                                          
€17,60 
 
 
 
5 Αρθρο 5 Υ∆Ρ 5.10 
 
Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθµισµένα αδρανή 
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-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 τοποθετηµένου υλικού φίλτρου 
 
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα 
Ευρώ : Εννέα και Τριάντα λεπτά                                                                                                                                 
€9,30 
 

 
 
6 Αρθρο 6 ΟΙΚ Α-23 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121Α) 
 
Κατασκευή στρώσης µεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, υπό τα 
επιχώµατα και υπό τα θεµέλια τεχνικών έργων, από άµµο και σκύρα µεγίστου κόκκου 20 cm, προερχόµενα από 
κοσκίνισµα φυσικών αµµοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άµµου - σκύρων µε βαθµό συµπύκνωσης 
τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (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 
 
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα 
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Ευρώ : Εννέα και Εξήντα λεπτά                                                                                                                            
€9,60 
 
7 Αρθρο 7 ΣΧ Ο∆Ο Γ-2.1 
 
 
Νταµαρόχωµα  

 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β) 
Για ένα κυβικό µέτρο - συµπυκνωµένου όγκου - νταµαροχώµατος, δηλαδή µίγµα από άµµο κονιοδέµατος και 
αργίλλου σε ποσοστό κυµαινόµενο από 5% ως 7% του όγκου της ποσότητας της άµµου, συµπεριλαµβανοµένης 
της δαπάνης ανάµειξης του υλικού, την µεταφορά του επί τόπου, τη διάστρωση, τη συµπύκνωση, καθώς και τη 
δαπάνη για τους απαιτούµενες ελέγχους. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης βάσης µεταβλητού πάχους 
 
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα 
Ευρώ : ∆έκα τρία και Σαράντα λεπτά                                                                                                                  
€13,40 
 
8 Αρθρο 8 Υ∆Ρ 11.15.01 
 
 
Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Α15, µε εσχάρα πλαστική (µε 
προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας), ή χαλύβδινη γαλβανισµένη. 

 
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6620.1) 
 
Προµήθεια και εγκατάσταση καναλιών αποστράγγισης δαπέδων εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-06 "Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιοµηχανικής προέλευσης", µε τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
- Συναρµολογούµενα στοιχεία καναλιού (modules) από συνθετικά υλικά (π.χ. πολυπροπυλένιο, πολυµερές 
σκυρόδεµα, κλπ) µε ή χωρίς ενισχύσεις από χαλύβδινα γαλβανισµένα φύλλα (αναλόγως της κατηγορίας φορτίου) 
µε εσχάρες συνθετικές, χαλύβδινες ή χυτοσιδηρές. 
- Κατασκευή του συστήµατος αποστράγγισης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1433 
"Κανάλια αποστράγγισης σε ζώνες κυκλοφορίας πεζών και σχηµάτων - Ταξινόµηση, σχεδιασµός και απαιτήσεις 
δοκιµών, σήµανση και αξιολόγηση της συµµόρφωσης", µε σήµανση CΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
- Στοιχεία των καναλιών µε κατάλληλα διαµορφωµένες απολήξεις ώστε να εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση και να 
παρέχουν την δυνατότητα έλξης - ώθησης τµηµάτων συναρµολογηµένου καναλιού. 
- Προσηµιωµένες θέσεις στο σώµα του καναλιού από τον κατασκευαστή για τις οριζόντιες ή κατακόρυφες 
συνδέσεις µε το δίκτυο αποχέτευσης µε χρήση ειδικών εξαρτηµάτων (του συστήµατος τυποποιηµένου καναλιού) 
ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη στεγανότητα. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των πάσης φύσεως υλικών 
του συστήµατος (κανάλια, εσχάρες, πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια απολήξεων και διακλαδώσεων, σύστηµα 
"κλειδώµατος"της εσχάρας, µεταλλικά εξαρτήµατα στερέωσης των εσχαρών που έχουν υποστεί αντιβιαβρωτική 
επεξεργασία), καθώς και των πάσης φύσεως υλικών πάκτωσης και στερέωσης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
εργοστασίου κατασκευής. 
Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες διάνοιξης του αύλακος εγκατάστασης των καναλιών (τιµολογούνται 
ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου, αναλόγως της φύσεως/συστάσεως του δαπέδου στο οποίο 
τοποθετούνται) καθώς και η προµήθεια και τοποθέτηση αµµοσυλλεκτών. 
Τα κανάλια αποστράγγισης κατηγοριοποιούνται µε βάση το καθαρό πλάτος και την κατηγορία φορτίου κατά ΕΝ 
1433. 
Κατηγορία Α: για περιοχές που χρησιµοποιούνται µόνον από πεζούς και ποδηλάτες (ελάχιστη κλάση Α15: αντοχή 
σε φορτίο 15 kN) 
Κατηγορία Β: για πεζοδρόµους και χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων (ελάχιστη κλάση Β125: αντοχή σε φορτίο 
125 kN) 
Κατηγορία C: για κράσπεδα πεζοδροµίων και λωρίδες έκτακτης αναζήτησης οδών (ελάχιστη κλάση C250: αντοχή 
σε φορτίο 250 kN) 
Κατηγορία D: για αµαξιτές οδούς, ΛΕΑ, χώρους στάθµευσης βαρέων σχηµάτων (ελάχιστη κλάση C400: αντοχή σε 
φορτίο 400 kN) 
Κατηγορία Ε: για επιφάνειες που εκτίθενται σε βαριά φορτία, όπως κρηπιδώµατα, αποβάθρες κλπ (ελάχιστη 
κλάση Ε600: αντοχή σε φορτίο 600 kN) 
Κατηγορία F: για επιφάνειες που δέχονται ιδιαίτερα βαριά φορτία, όπως διάδροµοι αεροδροµίων (ελάχιστη κλάση 
F900: αντοχή σε φορτίο 900 kN) 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) πλήρως τοποθετηµένου καναλιού µε επιµέτρηση κατά τον άξονά του. 
 
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους 
Ευρώ : Πενήντα ένα και Ενενήντα λεπτά                                                                                                            
€51,90 
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ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 
 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 
 
9 Αρθρο 9 ΟΙΚ 32.01.02 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού- Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12 
 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3212) 
 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε 
χρήση αντλίας σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη 
του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", 
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος", 
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν 
εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος 
εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων 
υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα 
παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών 
υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς 
διάστρωση. 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου 
κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση 
επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της 
ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την 
εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των 
σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου 
αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος 
(βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η 
περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. 
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 
βιοµηχανικό δάπεδο). 
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από 
την µελέτη διαστάσεις Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα  
Ευρώ : Εβδοµήντα οκτώ                                                                                                                                            
€78,00 
 

 
 
10 Αρθρο 10 ΟΙΚ 32.05.04 
 
Σκυροδέµατα µικρών έργων- Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214) 
 
Παραγωγή σκυροδέµατος µικρών έργων επί τόπου, µε φορητούς αναµικτήρες σκυροδέµατος ή αυτοκινούµενες 
µπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού τεχνολογίας σκυροδέµατος (ΚΤΣ), 
µε την διάστρωση και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάµιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες 
µεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συµπύκνωσης, σε οποιαδήποτε στάθµη από το δάπεδο εργασίας. 
Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από 
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την µελέτη διαστάσεις. Ως µικρά έργα θεωρούνται τα έργα µε ηµερήσια απαίτηση µέχρι 50 m3 σκυροδέµατος. Για 
µεγαλύτερες ποσότητες, η τιµολόγηση γίνεται µε βάση το άρθρο 32.02. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα  
Ευρώ : Εκατόν έξι                                                                                                                                                 
€106,00 
 
 
 
11 Αρθρο 11 ΟΙΚ 38.01 
 
Ξυλότυποι χυτών τοίχων 
 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3801) 
 
Ξυλότυποι χυτών τοίχων εσωτερικοί και εξωτερικοί σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, σε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας µέχρι 4,00 m, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεµα (τύποι)". 
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων του καλουπιού 
και του ικριώµατος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να µπορούν να παραλαµβάνουν όλα τα επενεργούντα κατά την 
κατασκευή φορτία χωρίς παραµορφώσεις ή υποχωρήσεις. 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται 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) επιφανείας σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 
 
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα 
Ευρώ : ∆έκα τρία και Πενήντα λεπτά                                                                                                                 
€13,50 
 
 
12 Αρθρο 12 ΟΙΚ 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 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.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______| 

|διάµε|_______|ευθυγραµµισµένα|__συγκολληµένα_|_______|______| 

|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγµατα__και|_Ονοµ._|Ονοµ._| 

|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώµατα__|διατοµή|µάζα/_| 

|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|µέτρο_| 

|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_| ______|(kg/m)| 

|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______| 

|__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_| 
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|_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 
προβλέπετε 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 υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα  
Ευρώ : Ενα και Επτά λεπτά                                                                                                                                       
€1,07 
 
 
 
13 Αρθρο 13 ΟΙΚ 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. 
 
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα 
Ευρώ : ∆έκα πέντε και Εβδοµήντα λεπτά                                                                                                           
€15,70 
 
 
 
14 Αρθρο 14 ΟΙΚ 20.20 
 
Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου 
 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162) 
 
Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίµατα, 
σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές 
εντός της κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η 
συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου, µε την µεταφορά του θραυστού υλικού από οποιαδήποτε 
απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την επίχωση. 
 
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα 
Ευρώ : ∆έκα επτά και Εξήντα λεπτά                                                                                                                    
€17,60 
 
15 Αρθρο 15 ΟΙΚ 38.20.03 
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Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος- ∆οµικά 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.  
 
______________________________________________________________ 

|_____|__________Πεδίο_εφαρµογής______________|_______|______| 

|Ονοµ.|_Ράβδοι|_Κουλούρες_και_|___Ηλεκτρο_____|_______|______| 

|διάµε|_______|ευθυγραµµισµένα|__συγκολληµένα_|_______|______| 

|τρος_|_______|__προϊόντα_____|__πλέγµατα__και|_Ονοµ._|Ονοµ._| 

|(mm)_|_______|_______________|___δικτυώµατα__|διατοµή|µάζα/_| 

|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_(mm2)_|µέτρο_| 

|_____|_B500C_|_B500Α_|_B500C_|_B500Α_|_B500C_| ______|(kg/m)| 

|_____|_______|_______|_______|_______|_______|_______|______| 

|__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_| 

______________________________________________________________ 

 
 
 
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 υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα  
Ευρώ : Ενα και Ενα λεπτά                                                                                                                                  
€1,01 
 
 
 
ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ – ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ 
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16 Αρθρο 16 ΟΙΚ 62.24 
 
Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες 
 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6224) 
 
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή µονόφυλλων µε ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες 
ανοιγόµενες ή µη µε θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα λαµαρίνας µαύρης πάχους 1,2 mm και µε ενδιάµεσες 
νευρώσεις καθώς και µε σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής, µε 
αρµοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαµαρίνα µαύρη, σιδηροσωλήνες ορθογωνικής 
διατοµής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας 
(τύπου YALE ή παρεµφερούς) και χειρολαβές από λευκό µέταλλο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-
02-00 "Σιδηρά κουφώµατα". 
Περιλαµβάνονται γενικώς τα ακόλουθα: 
- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χηµικά ή εκτονούµενα 
βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (στροφείς, 
ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM, κυψελωτό χαρτί, κλπ), 
- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων. 
Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή 
αναπροσαρµόζεται µε βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 
Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα 
Ευρώ : Πέντε και Εξήντα λεπτά                                                                                                                                     
€5,60 
 
17 Αρθρο 17 ΟΙΚ 72.65 
 
 
Επιστέγαση µε πετάσµατα τύπου sandwich από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε πλήρωση πολυουρεθάνης 
 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401) 
 
Επιστέγαση µε θερµοµονωτικό πέτασµα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισµένη λαµαρίνα προβαµµένη 
στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάµεσα µε 
θερµοµονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη 
απαιτήσεις ηχοµόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις µε 
µεταλλικά φύλλα αυτοφερόµενα". 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, εξαρτηµάτων και ειδικών τεµαχίων επί τοπου του έργου, ο 
απαιτούµενος ανυψωτικός εξοπλισµός και ικριώµατα και εργασία τοποθέτησης και στερέωση στις υπάρχουσες 
τεγίδες µε αυτοκοχλιούµενους συνδέσµους υψηλής αντοχής. 
Γ ενικοί όροι: 
α) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαΙνές καταλήξεις κλπ). 
- Οι διαµόρφωση διόδων σωληνώσεων, µεταλλικών στοιχείων κλπ. 
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 
- Η στερέωση των κεραµιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, µε σύρµα από σκληρό χάλυβα, 
ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούµενες, γαλβανισµένα καρφιά κλπ. 
- Το κονίαµα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην περίπτωση εν 
ξηρώ κατασκευής επικεράµωσης 
- Η ενδεχόµενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις 
επιστέγασης µε βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραµίδια. 
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές µεµβράνες για την στεγάνωση αρµών απολήξεων καπνοδόχων κλπ, 
- Τα κονιαµάτα κάθε µορφής στην περίπτωση κολυµβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσµικτα αυτών. 
β) Στις τιµές των άρθρων επικεραµώσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή 
του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού, γαλβανισµένης λαµαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαµµένου αλλουµινίου. 
γ) Οι τιµές µονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρµογή ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης 
και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόµενες αυξηµένες επικαλύψεις των κεραµιδιών οι 
οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συµπεριλαµβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των µέτρων 
ασφαλείας που απαιτούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα  
Ευρώ : Σαράντα πέντε                                                                                                                                                  
€45,00 
 
18 Αρθρο 18 ΟΙΚ 61.05 
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Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm 
 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104) 
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος ή πλευρά έως 160 mm, 
ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το 
έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από 
ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε την 
µελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων µε χρήση µη συρρικνωµένου 
κονιάµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (µε σήµανση CE). 
Με την τιµή του παρόντος άρθρου τιµολογούνται και τα ειδικά εξαρτήµατα µεταλλικών πασσάλων για τη 
κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων. 
Περιλαµβάνεται η χρήση των απαιτουµένων ανυψωτικών µέσων. 
(α) Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
- όλα τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (ταυ, συνδετήρες επέκτασης, κοχλίες κλπ), στερέωσης (χηµικά ή εκτονούµενα 
βύσµατα, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση -ΕΤΑ-, σύµφωνα µε τις ETAG 001.XX), και λειτουργίας (όπου τυχόν 
απαιτείται, στροφείς, ράουλα κύλισης κλπ) από ανοξείδωτο χάλυβα ή εν θερµώ γαλβανισµένα, 
- τα υλικά συγκόλλησης και τα ενδεχόµενα παρεµβλήµατα στεγανότητας (νεοπρένιο, EPDM κλπ), 
- ενδεχόµενες µαστίχες σφράγισης αρµών των στοιχείων. 
(β) Όταν µεταβάλλονται γεωµετρικά στοιχεία αναφερόµενων διατοµών σιδηρών στοιχείων των άρθρων, στη 
περίπτωση που η τιµολόγηση της εργασίας γίνεται µε βάση τη µονάδα µήκους ή την επιφάνεια, η τιµή 
αναπροσαρµόζεται αναλογικά µε βάση την αναλογία συνολικού βάρους νέας και παλαιάς κατασκευής. 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής 
 
Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα 
Ευρώ : ∆ύο και Εβδοµήντα λεπτά                                                                                                                                  
€2,70 
 

 
 
19 Αρθρο 19 ΟΙΚ 72.80 
 
Πετάσµατα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich 
 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231) 
 
Πετάσµατα πλαγιοκάλυψης (πάνελς) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισµένη λαµαρίνα προβαµµένη στο 
εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή, (στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά), και ενδιάµεσα µε 
θερµοµονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη 
απαιτήσεις ηχοµόνωσης και πυραντοχής. 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών, εξαρτηµάτων και ειδικών τεµαχίων επί τοπου του έργου, ο 
απαιτούµενος ανυψωτικός εξοπλισµός και ικριώµατα και εργασία τοποθέτησης και στερέωση στον υπάρχοντα 
σκελετό µε αυτοκοχλιούµενους συνδέσµους υψηλής αντοχής. 
Γ ενικοί όροι: 
α) Στις τιµές µονάδας των άρθρων συµπεριλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα (εργασία και υλικά): 
- Τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά τεµάχια (κορφιάδες, λούκια, πλαϊνές καταλήξεις κλπ). 
- Οι διαµόρφωση διόδων σωληνώσεων, µεταλλικών στοιχείων κλπ. 
- Η σφράγιση των απολήξεων των κορφιάδων. 
- Η στερέωση των κεραµιδιών (συνήθως βυζατινών), των κορφιάδων κλπ, µε σύρµα από σκληρό χάλυβα, 
ανοξείδωτα ή γαλβανισµένα άγκιστρα, αυτοδιατρυούµενες, γαλβανισµένα καρφιά κλπ. 
- Το κονίαµα σφράγισης των κάτω απολήξεων στέγης και κορφιάδων (οιασδήποτε σύνθεσης), στην περίπτωση εν 
ξηρώ κατασκευής επικεράµωσης 
- Η ενδεχόµενη τοποθέτηση ανοξειδώτων κτενών ή σίτας για την σφράγιση των οπών στις κάτω απολήξεις 
επιστέγασης µε βυζαντινά ή άλλα κοίλα κεραµίδια. 
- Οι τυχόν αυτοκόλλητες ασφαλτικές µεµβράνες για την στεγάνωση αρµών απολήξεων καπνοδόχων κλπ, 
- Τα κονιαµάτα κάθε µορφής στην περίπτωση κολυµβητής κατασκευής και τα αντίστοιχα πρόσµικτα αυτών. 
β) Στις τιµές των άρθρων επικεραµώσεων, δεν συµπεριλαµβάνεται (εκτός αν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή 
του άρθρου) η τοποθέτηση φύλλων χαλκού, γαλβανισµένης λαµαρίνας ή ηλεκτροστατικά βαµµένου αλλουµινίου. 
γ) Οι τιµές µονάδας των άρθρων της παρούσας ενότητας 72 έχουν εφαρµογή ανεξαρτήτως της κλίσης της στέγης 
και του ύψους της από τον περιβάλλοντα χώρο και τις ενδεχόµενες αυξηµένες επικαλύψεις των κεραµιδιών οι 
οποίες απαιτούνται από τις τοπικές συνθήκες, συµπεριλαµβάνουν σε κάθε δαπάνη για την λήψη των µέτρων 
ασφαλείας που απαιτούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα  
Ευρώ : Σαράντα πέντε                                                                                                                                                     
€45,00 
 
 
 
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 





 18

 
20 Αρθρο 20 ΟΙΚ 64.16.03 
 
Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους- Από σιδηροσωλήνες γαλβανισµένους Φ 2" 
 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6418) 
Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώµατος απλού από οριζόντια τµήµατα και ορθοστάτες από γαλβανισµένους 
σιδηροσωλήνες, µε όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεµάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, ειδικά τεµάχια, καθώς και εργασία 
πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωµατισµό. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 
 
 
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους 
 
Ευρώ : ∆έκα επτά και Σαράντα λεπτά                                                                                                                    
€17,40 
 
 
 
21 Αρθρο 21   ΟΙΚ 64.48 
 
Συρµατόπλεγµα µε ροµβοειδή οπή 
 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6448) 
 
Συρµατόπλεγµα ροµβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2 τοποθετηµένο σε πασσάλους ή σε 
σκελετό περιφραγµάτων. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας περιφραγµάτος. 
 
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα 
Ευρώ : Τρία και Πέντε λεπτά                                                                                                                                    
€3,05 
 
22 Αρθρο 22 ΣΧ ΟΙΚ 64.49.01 
 
 
Μονόφυλλη πόρτα ύψους 2,20m και πλάτους 1,20µ., γαλβανισµένη εν θερµώ 
 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401) 
 
Για την πλήρη κατασκευή µονοφυλλης πόρτα ύψους 2,20 m και µηκους 1,20µ, γαλβανισµένη εν θερµώ κατά ISO 
1461, αποτελούµενη από : 
1. περιµετρική κάσα από κοιλοδοκό 50x50x5 mm, 
2. Γέµισµα κάσας από κάγκελο µε κατακόρυφες λάµες 50x8 mm, ανά 130 mm και τρεις οριζόντιες στρογγυλές 
ράβδους Φ20, σε αξονική απόσταση 590 mm. 
3. Κλειδαριά 
4. Σύρτη, 
5. το φυλλο της πορτας θα στερεώνεται στην περιµετρική κάσα από κοιλοδοκό µε τριες µεντεσέδες βαρέως 
τύπου, Φ25 mm 
7. Εργασία και υλικά χρωµατισµού µε αντισκωριακή προεπάληψη δυο στρώσεων 
8. Χρωµατισµός µε δυο στρώσεις χρώµατος. 
Για πόρτα, πλήρως τοποθετηµένη σύµφωνα τις εντολές της επίβλεψης, υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
Τιµή ανά τεµάχιο έτοιµης πόρτας. 
 
Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα 
Ευρώ : Οκτακόσια                                                                                                                                               
€800,00 
 
 
 
23 Αρθρο 23 ΣΧ ΟΙΚ 64.49.02 
 
∆ίφυλλη πόρτα ύψους 2,20m και πλάτους 2,40µ., γαλβανισµένη εν θερµώ 
 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401) 
 
Για την πλήρη κατασκευή δίφυλλης πόρτας ύψους 4,00 m και µήκους 2,40µ, γαλβανισµένη εν θερµώ κατά ISO 
1461, αποτελούµενη από : 
1. περιµετρική κάσα από κοιλοδοκό 50x50x5 mm, 
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2. Γέµισµα κάσας από κάγκελο µε κατακόρυφες λάµες 50x8 mm, ανά 130 mm και τρεις οριζόντιες στρογγυλές 
ράβδους Φ20, σε αξονική απόσταση 590 mm 
3. Κλειδαριά 
4. Σύρτη, 
5. το φύλλο της πόρτας θα στερεώνεται στην περιµετρική κάσα από κοιλοδοκό µε τρείς µεντεσέδες βαρέως 
τύπου, Φ25 mm 
7. Εργασία και υλικά χρωµατισµού µε αντισκωριακή προεπάληψη δυο στρώσεων 
8. Χρωµατισµός µε δυο στρώσεις χρώµατος. 
Για πόρτα, πλήρως τοποθετηµένη σύµφωνα τις εντολές της επίβλεψης, υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
Τιµή ανά τεµάχιο έτοιµης πόρτας. 
 
Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα  
Ευρώ : Χίλια επτακόσια                                                                                                                                  
€1.700,00 
 

 
 
24 Αρθρο 24 ΣΧ ΟΙΚ 64.48.02 
 
∆ίκτυ νάιλον 3 χιλ. 
 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6448) 
 
Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση διχτύου νάιλον άκαµπτου για την κάλυψη γηπέδων µε προστασία από 
υπεριώδη ακτινοβολία, µε πάχος νήµατος 3χιλ. µε βροχίδα 11x11 εκ. Στη 
τιµή περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και µικροϋλικά και τυχόν ικριώµατα, για την 
αποτελεσµατική τοποθέτηση του διχτύου καθώς και η αποξήλωση και απόρριψη τυχόν υπάρχοντος 
κατεστραµµένου διχτύου. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα  
Ευρώ : ∆ύο και ογδόντα                                                                                                                                                                
€2,80 
 
 
 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 
 
25 Αρθρο 25 ΣΧ ΟΙΚ 65.60 
 
Εστίες ποδοσφαίρου µε δίκτυ 
 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6542) 
 
Ζεύγος εστίας ποδοσφαίρου διαστάσεων (Π Χ Υ) 7.32 Χ 2.44m, αφαιρούµενη, αλουµινίου, λευκής (RAL 9010) 
ηλεκτροστατικής βαφής, τύπου κλωβού, επαγγελµατική, προδιαγραφών DIN 7900/ ΕΝ 748,µε γαλβανισµένες 
αντηρίδες στήριξης διχτύου. Αποτελείται από τρία τεµάχια. Το οριζόντιο µήκους 7,56µ και τα δύο κάθετα µήκους 
2,61µ συνδέονται µε την παρεµβολή γωνιακού αλουµινένιου εξαρτήµατος µε ειδικές νευρώσεις για την άκαµπτη 
σύνδεση του οριζόντιου µε τα κάθετα τεµάχια. 
-Με κατάλληλες θερµογαλβανισµένες σωλήνες διατοµής 1’’ στο επάνω σηµείο και στην γωνία του τέρµατος που 
κρατούν το σχήµα του διχτύου ή µε δύο σωλήνες διατοµής 2’’ µία από κάθε πλευρά στο πίσω µέρος της εστίας. 
-Με ειδική εσοχή σχήµατος 8 µήκους 50mm στήριξης διχτύου στο πίσω µέρος του αλουµινένιου προφίλ. 
-Με δίχτυ αγώνων που στερεώνεται στα δοκάρια µε πλαστικά clips, µε τετράγωνο καρέ και πάχος νήµατος 4mm 
περίπου, από πολυαιθυλένιο ή παρόµοιο υλικό που πληροί  τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισµών, ικανής 
αντοχής, χρώµατος λευκού. 
Η εγκατάσταση του γκολπόστ γίνεται µε την χρησιµοποίηση τεσσάρων βάσεων αλουµινίου µήκους 500 mm, οι 
οποίες πακτώνονται µε σκυρόδεµα στο έδαφος.  
 
Περιλαµβάνεται, 
-η µεταφορά, η προµήθεια και η τοποθέτηση 2 εστιών ποδοσφαίρου µε δίχτυα αγώνων και αντηρίδες 
κατασκευασµένων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της F.I.F.A. -η εκσκαφή για την τοποθέτηση δύο (2) βάσεων 
από σκυρόδεµα διαστάσεων 50Χ50Χ60εκ. για τα κάθετα δοκάρια και δύο (2) βάσεων 30Χ30Χ40εκ. για τις 
αντηρίδες 
-η κατασκευή τεσσάρων βάσεων από σκυρόδεµα διαστάσεων 50Χ50Χ50εκ. για τα δοκάρια και 30Χ30Χ30 για τις 
αντιρίδες 
-υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και ασφαλούς πάκτωσης επί τόπου του έργου 
µε τρόπο κατά τον οποίο τα δοκάρια θα είναι πλήρως κάθετοποιηµένα και η οριζόντια δοκός θα έχει καθαρή 
απόσταση από την τελική στάθµη του εδάφους 2,44µ. σε όλο το µήκος της εστίας. 
Τιµή ανά ζεύγος (2 εστίες) εστιών ποδοσφαίρου (Ζεύγη) 
 
Μονάδα µέτρησης : Ζεύγη 
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Ευρώ : ∆ύο χιλιάδες πεντακόσια                                                                                                                         
€2.500,00 
 
 
 
26 Αρθρο 26 ΣΧ ΟΙΚ 72.31 
 
 
Πάγκος αναπληρωµατικών παικτών ποδοσφαίρου 6 µέτρων  
 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231) 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
Το κύριο δοµικό υλικό κατασκευής του είναι κοιλοδοκός των παρακάτω διατοµών : 100 x 40 x 3 mm (DIN 
59111/2395 ST 37.2), 40 x 40 x 3 mm (DIN 59111/2395 ST 37.2), 40 x 20 x 3 mm (DIN 59111/2395 ST 37.2). 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
- κοιλοδοκός µε διατοµή 100 x 40 x 3 mm έχει επιλεγεί για να δηµιουργηθεί η βάση του πάγκου, σχήµατος 
ανάποδου Τ, πλάτους βάσης 750 mm και ύψους 360 mm. 
- κοιλοδοκός µε διατοµή 40 x 40 x 3 mm χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ενός ορθογωνίου πλαισίου στήριξης 
των καθισµάτων µε πλάτος 240 mm, το οποίο στηρίζεται στη βάση που αναφέρθηκε παραπάνω. Το µήκος των 
δύο παραπάνω στοιχείων ποικίλη ανάλογα µε τον αριθµό των καθισµάτων που θέλουµε να φιλοξενηθούν στο 
πάγκο. 
- κοιλοδοκός µε διατοµή 40 x 20 x 3 mm χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία του πίσω µέρους αλλά και του 
σκέπαστρου του πάγκου. Είναι κατάλληλα διαµορφωµένος σε σχήµα καµπύλης που φτάνει σε τελικό ύψος 2000 
mm Το πλήθος των παραπάνω καµπύλων στοιχείων ποικίλει ανάλογα µε τον αριθµό των καθισµάτων που 
θέλουµε να φιλοξενηθούν στο πάγκο. Για τη σύνδεση όλων των παραπάνω στοιχείων χρησιµοποιείται 
ηλεκτροσυγκόλληση ARGON. 
 
ΒΑΦΗ 
Η όλη κατασκευή βάφεται µε τη µέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής πούδρας. Το χρώµα βαφής είναι επιλογής 
του πελάτη. 
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
Χρησιµοποιείται κυψελοειδή πολυκαρµπονικό πάχους 6mm για την κάλυψη του σκέπαστρου και των πλαϊνών. 
Για την στήριξη του κυψελοειδούς πολυκαρµπονικού, χρησιµοποιείται γωνία αλουµινίου 40X20mm και λάµα 
αλουµινίου 50mm. Στη βάση, τέλος, υπάρχουν ειδικά ελαστικά πατήµατα, τόσο για την σταθερότητα του πάγκου, 
όσο και για τη µη καταστροφή του δαπέδου. 
Τα καθίσµατα είναι πλαστικά, µε πλάτη κατασκευασµένα από πολυπροπυλένιο, διαστάσεων ύψους 33cm. 
πλάτους 44cm και βάθους 44 cm 
Η χρήση του πάγκου γίνεται όπου υπάρχει ανάγκη φιλοξενίας αναπληρωµατικών παιχτών (ποδοσφαίρου, 
καλαθοσφαίρισης πετοσφαίρισης κ.λ.π.) τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού χώρου. 
Τοποθέτηση: Πάκτωση επί του εδάφους µε σκυρόδεµα Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως τοποθετηµένο (τεµ) 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
Ευρώ : Τρεις χιλιάδες πεντακόσια                                                                                                                        
€3.500,00 
 
27 Αρθρο 27 ΣΧ ΟΙΚ 64.26.03 
 
 
Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικής κερκίδας 300 θέσεων 

 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428) 
 
Για την προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικής κερκίδας σύµφωνα µε τις κάτωθι προδιαγραφές. 
Α. Γενική περιγραφή. 
Η εν λόγω κερκίδα θα αποτελείται σχεδόν καθ’ ολοκληρία από µεταλλικά στοιχεία και θα είναι εξ ολοκλήρου 
γαλβανισµένη εν θερµώ. 
Θα είναι επταβάθµια µε διαστάσεις βαθµιδών 0,37 ύψος και 0,90 βάθος. 
Θα φέρει δε πλαστικά καθίσµατα επί κάθε σειράς φατνωµάτων. 
Τόσο ενδιάµεσα στα καθίσµατα όσο και στις άκρες του ανωτέρω διαδρόµου θα υπάρχουν διάδροµοι - 
κλιµακοστάσια, πλάτους 1,0 µ τα οποία θα ικανοποιούν τις ανάγκες προσπέλασης τόσο στο κύριο µέρος της 
κατασκευής όσο και σε κάθε επί µέρους τµήµα 
της. 
Περιµετρικά της συνολικής κατασκευής (διάδροµος, πλαϊνά µέρη κερκίδας και οπίσθια πλευρά της) θα υπάρχει 
κατασκευή προστατευτικού κιγκλιδώµατος ύψους 1,10 µ. 
Η συνολική κατασκευή θα εδράζεται σε επίπεδη διαµορφωµένη έκταση. Το τακάρισµα της κατασκευής θα γίνει µε 
ευθύνη του αναδόχου. 
Η γεωµετρία της τέλος θα είναι τέτοια που θα επιτρέπει την άνετη παρακολούθηση των εκδηλώσεων. 
Β. Επί µέρους κατασκευαστικά στοιχεία. 
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Τα κύρια κατασκευαστικά στοιχεία της κερκίδας θα είναι :  
α) µεταλλικοί κοιλοδοκοί κυκλικής διατοµής Φ48,  
β) µεταλλικοί κοιλοδοκοί κυκλικής διατοµής Φ32, 
γ)προκατασκευασµένο µεταλλικό ενισχυτικό τύπου ‘’X’’ αποτελούµενο από µεταλλικούς κοιλοδοκούς κυκλικής 
διατοµής Φ32  
δ)µεταλλικούς συνδέσµους βαρέως τύπου σταθερής γωνίας,  
ε) Κοχλίες βάσης 040 X 70, 
στ) µεταλλικά δάπεδα µήκους 2.50 µ και πλάτους 30 εκ µε 2 χιλιοστά πάχος,  
ζ) µεταλλικές κατασκευές τύπου ‘’Π’’ ως βαθµίδες κλιµάκων,  
η) ολοκληρωµένες µεταλλικές κατασκευές κλιµάκων στα άκρα της κερκίδας,  
θ) τυποποιηµένα καθίσµατα από πλαστική ύλη. 
Πέραν των ανωτέρω, θα χρησιµοποιηθούν αναλώσιµα υλικά συγκολλήσεων. 
Γ. Τεχνικά χαρακτηριστικά κατασκευαστικών στοιχείων. 
Ανά είδος, τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά έχουν ως εξής :  
α) Κοιλοδοκοί κυκλικής διατοµής Φ48. Εξωτερική διάµετρος 48 χιλ, πάχος 3,2 χιλ. 
Υλικό St 37. 
β) Κοιλοδοκοί κυκλικής διατοµής Φ32 και Φ26. Εξωτερική διάµετρος 32 και 26 χιλ. αντίστοιχα, πάχος 2χιλ. Υλικό 
St 37. 
γ) Η κατασκευή τύπου ‘’X’’ αποτελείται από κοιλοδοκούς κυκλικής διατοµής Φ32 ως άνω. 
Το µήκος κάθε σωλήνα είναι 3 µ περίπου και τα άκρα τους είναι κατάλληλα διαµορφωµένα (ψυχρή πλάτυνση και 
διάνοιξη οπής). Οι σωλήνες ενώνονται µεταξύ τους στο µέσο του µήκους τους µε σύνδεσµο χαλαρής 
συναρµογής.  
δ) Μεταλλικοί σύνδεσµοι βαρέως τύπου σταθερής γωνίας. Πρόκειται για χυτή και συγκολλητή κατασκευή η οποία 
συνδέει υπό σταθερή γωνία 90ο δύο ίδιας διατοµής σωλήνες (κατά κύριο λόγο Φ48). Υλικό St 52. 
ε) Ρυθµιστικοί κοχλίες βάσης. Εξωτερική διάµετρος Φ40. Φέρουν σπείρωµα καθ’ όλο το ύψος τους και περικόχλιο 
τύπου ‘’πεταλούδα’’. Υλικό St 32. Στη βάση τους φέρουν συγκολλητό µεταλλικό έλασµα πάχους 5 χιλ διαστάσεων 
150 X 150 χιλ. Οι κοχλίες συγκολλούνται στο γεωµετρικό κέντρο των ελασµάτων. 
στ) Μεταλλικά γαλβανιζέ δάπεδα . 
Τα δάπεδα αυτά θα αποτελούνται από χαλύβδινα διάτρητα ελάσµατα τα οποία θα έχουν υποστεί µηχανική 
κατεργασία ψυχρής διαµόρφωσης (στραντζάρισµα) ώστε οι κεκαµµένες άκρες τους να αποτελούν παράλληλα 
ενισχυτικά της όλης κατασκευής. Στα άκρα τους θα φέρουν µετωπίδες και άγκιστρα στερέωσης. Τα δύο αυτά 
στοιχεία θα συγκολλούνται επί του ανωτέρω διαµορφωµένου ελάσµατος. Οι κύριες διαστάσεις τους θα είναι 
(µήκος X πλάτος) 2.50 X 0,30 µ χ 2 χιλιοστά πάχος Υλικό St 32. 
 ζ) Βαθµίδες κλιµάκων. Πρόκειται ουσιαστικά για χαλύβδινα ελάσµατα δις κεκαµµένα οµοιόµορφα ώστε να 
σχηµατίζεται τελικά η µορφή ‘’Π’’. ∆ιαστάσεις (ύψος X µήκος X βάθος) 0,18 X 1,0 X 0,30 µ. Υλικό St 32. 
η) Κλίµακες πρόσβασης. Πρόκειται για ολοκληρωµένες κατασκευές κλιµάκων, αποτελούµενες από επί µέρους 
κατασκευαστικά στοιχεία ως ανωτέρω (σωλήνες Φ48, ελάσµατα, κλπ). Το πλάτος κάθε κλίµακας ανέρχεται 
συνήθως µεταξύ 1,0 και 1,2 µ και το ύψος µεταξύ των βαθµιδών 0,18 µ. θ) Καθίσµατα. Τυποποιηµένα χυτά υπό 
πίεση πλαστικά καθίσµατα κατάλληλα για τοποθέτηση σε αγωνιστικούς χώρους (στάδια, γήπεδα κλπ). 
∆. ∆ιαδικασία τοποθέτησης. 
Θεωρώντας ότι µια τυπική ως άνω περιγραφόµενη κατασκευή που εδράζεται σε κατάλληλη επιφάνεια, τα κύρια 
στάδια ανέγερσης της εν λόγω κερκίδας έχουν ως εξής: 
α) Μετρήσεις και υπολογισµοί. Εκτελούνται οι απαραίτητες µετρήσεις και σηµαδεύονται τα ακραία σηµεία ή όποιο 
άλλο κρίσιµο σηµείο θεωρηθεί σκόπιµο, ώστε να αποτελέσουν σηµεία αναφοράς της ορθής τοποθέτησης της 
κερκίδας. β) Εγκατάσταση των δύο πρώτων κατασκευαστικών στοιχείων της κερκίδας εγκάρσια στο διαµήκη 
άξονά της. Πρόκειται ουσιαστικά για προκατασκευασµένα µεταλλικά ‘’προφίλ’’ εγκάρσιων τοµών της κερκίδας. 
Οι κατασκευαστικές αυτές µονάδες συνδέονται µεταξύ τους µε οριζόντια και διαµήκη ενισχυτικά. 
γ) Οµοίως, τοποθετούνται στη συνέχεια και διαδοχικά, τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία της κερκίδας ως 
ανωτέρω και διαδοχικά συνδέονται µεταξύ τους. Παράλληλα ξεκινά και η τοποθέτηση των µεταλλικών δαπέδων. 
Κατά την έννοια αυτή, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται ο κύριος µεταλλικός σκελετός της κερκίδας. δ) Τοποθέτηση 
διαγώνιων ενισχυτικών. 
ε) Τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων και βαθµιδών.  
στ) Τελικός έλεγχος σταθερότητας και εκτέλεση τελικών µετρήσεων. 
Σηµείωση : Κατά τη διάρκεια των αρχικών βηµάτων κατασκευής, είναι πολύ πιθανόν να εκτελούνται παράλληλα 
µικροτροποποιήσεις και αλλαγές στην γεωµετρία της κατασκευής, ρυθµίζοντας τους κοχλίες βάσης ή 
µετακινώντας κατά λίγο κύρια κατασκευαστικά στοιχεία. 
Ε. Αντοχή κατασκευής. 
Η συνολική κατασκευή θα µελετηθεί για επάρκεια στατικής και δυναµικής αντοχής σύµφωνα µε την ισχύουσα 
Εθνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
Ευρώ : Τριάντα δύο χιλιάδες                                                                                                                       
€32.000,00 
 

 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-∆ΙΚΤΥΑ 
 
28 Αρθρο 28 ΠΡΣ Η6.2.6.1 
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Υδραυλικές αντιπληγµατικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, διπλού θαλάµου ή αντίστοιχου τύπου- Ονοµαστική 
πίεση/διάµετρος:ΡΝ 16 - DN 50 
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12) 
 
Υδραυλικές αντιπληγµατικές βαλβίδες, χυτοσιδηρές, διπλού θαλάµου ή σε διάταξη V- PORT ή πλήρως 
υποστηριζόµενου διαφράγµατος ή αντίστοιχου τύπου, µε όλα τα εξαρτήµατα (µεταλλικοί πιλότοι, σωληνάκια, 
βελονοειδείς βαλβίδες κ.λ.π.). 
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) 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
Ευρώ : Επτακόσια είκοσι                                                                                                                               
€720,00 
 
 
 
29 Αρθρο 29 ΠΡΣ Η5.9 
 
Βαλβίδα εξαερισµού διπλής ενέργειας, Φ 2" 
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12) 
 
Βαλβίδα εξαερισµού διπλής ενέργειας, Φ 2", πλαστική ή µεταλλική, κυλιόµενου διαφράγµατος, ΡΝ 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) 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
Ευρώ : Εκατόν εβδοµήντα πέντε                                                                                                                   
€175,00 
 
 
 
30 Αρθρο 30 ΠΡΣ Η4.13.6 
 
Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι- ∆ιατοµή/µήκος:Φ 2", 50 cm 
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 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) 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
Ευρώ : Επτά                                                                                                                                                                  
€7,00 
 
 
 
31 Αρθρο 31 ΠΡΣ Α10 
 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου µε µηχανικά µέσα 
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 2111) 
 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπογείου αρδευτικού δικτύου (µε σταλακτηφόρους ή 
εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούµενο βάθος, µε χρήση µηχανικών µέσων (π.χ. 
αυτοφερόµενης καδένας, αυλακωτήρα κλπ). 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους  
Ευρώ : µηδέν και Ογδόντα λεπτά                                                                                                                             
€0,80 
 
 
 
32 Αρθρο 32 ΠΡΣ Η1.2.7 
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Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm- Ονοµαστική διάµετρος (mm):Φ 75 
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 
12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατοµές έως Φ32 mm. Στην τιµή 
µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και µικροϋλικών (καννάβι, 
τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, 
ρυθµίσεις και δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους 
Ευρώ : Τέσσερα και Πενήντα λεπτά                                                                                                                       
€4,50 
 

 
 
33 Αρθρο 33 ΠΡΣ Η1.2.8 
 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm- Ονοµαστική διάµετρος (mm):Φ 90 
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 
12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατοµές έως Φ32 mm Στην τιµή 
µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και µικροϋλικών (καννάβι, 
τεφλόν κλπ), η µεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, 
ρυθµίσεις και δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους 
Ευρώ : Πέντε και Πενήντα λεπτά                                                                                                                           
€5,50 
 
 
 
34 Αρθρο 34 ΣΧ ΠΡΣ Η8.3.12.2 
 
Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, τύπου πιστονιού, ακτίνας ενεργείας 34 - 54 m Ρυθµιζόµενου τοµέα µε 
ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα 

 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 8) 
 
Ο εκτοξευτήρας που Θα χρησιµοποιηθεί θα είναι αυτό-ανυψούµενος (pop up) µε υδραυλικό κινητήρα τύπου 
πιστονιού, ακτίνας 34 - 54 µέτρων για παροχή 23-65 m3/h σε πίεση 4-8 bar. Θα έχει ρυθµιζόµενη ταχύτητα 
περιστροφής από 50 έως 120 sec για τοµέα 180ο. Θα υπάρχει δυνατότητα ρύθµισης της γωνίας περιστροφής 
από 30ο έως 360ο και η γωνία βολής θα είναι 25ο. Θα υπάρχουν διαθέσιµα ακροφύσια 16, 20 και 24mm και για 
απλούστερη εγκατάσταση θα φέρει ενσωµατωµένη ηλεκτροβάνα µε τάση λειτουργίας 24VAC. Η Ηλεκτροβάνα θα 
είναι µέρος του σώµατος του εκτοξευτήρα και αποκλείονται λύσεις µε εξωτερική ηλεκτροβάνα συνδεδεµένη στην 
είσοδο του εκτοξευτήρα. Θα είναι κατασκευασµένος από υλικά ανθεκτικά στην διάβρωση ειδικότερα πλαστικό, 
ορείχαλκο και ανοξείδωτο χάλυβα. Η υποδοχή σύνδεσης θα είναι 2" BSP θηλυκή µε εσωτερικό µεταλλικό 
δακτύλιο ενίσχυσης διατεταγµένη σε γωνία 90ο ως προς τον άξονα του εκτοξευτήρα. Ο επιλογέας κατάστασης 
της ηλεκτροβάνας (αυτόµατο ανοικτή κλειστή) θα είναι εύκολα προσπελάσιµος στο επάνω µέρος του 
εκτοξευτήρα. Για ευκολία στην συντήρηση και την επισκευή ο υδραυλικός κινητήρας, το πηνίο και το διάφραγµα 
της ηλεκτροβάνας θα είναι αντικαταστάσιµα από το επάνω µέρος χωρίς να απαιτείται αφαίρεση του εκτοξευτήρα 
από το έδαφος. Για λόγους ασφάλειας και αξιοπιστίας ο εκτοξευτήρας θα δέχεται ρεύµα µέγιστης τάσης 30VAC 
και έντασης 1 Α αποκλειστικά για της λειτουργία της ενσωµατωµένης ηλεκτροβάνας. 
Οι εκτοξευτήρες θα συνδεθούν µε αρθρωτούς συνδέσµους 2’’ για απόλυτη ευθυγράµµιση µε την επιφάνεια του 
εδάφους Οι αρθρωτοί σύνδεσµοι θα γίνουν από γαλβανισµένα χαλύβδινα εξαρτήµατα 2’’. Για την διασφάλιση 
µακρόχρονης και απροβληµάτιστης λειτουργίας, προσοχή πρέπει να δοθεί στην σωστή στράγγιση του 
εκτοξευτήρα. Η πλήρωση του χώρου µετά την τοποθέτηση του θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά µε χαλίκι και πριν 
την ενεργοποίηση να γίνει έλεγχος ότι οι εκτοξευτήρες δεν διατηρούν νερό στο κύπελλο τους µετά από λειτουργία 
15 λεπτών έκαστος. 
Για να υπάρχει δυνατότητα αποµόνωσης του εκτοξευτήρα χωρίς να τεθεί το όλο σύστηµα εκτός λειτουργίας 
µεταξύ του αρθρωτού συνδέσµου και της υδροληψίας θα τοποθετηθεί σφαιρικός κρουνός 2΄΄ εντός πλαστικού 
φρεατίου. 
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) 
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Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
Ευρώ : ∆ύο χιλιάδες επτακόσια                                                                                                                            
€2.700,00 
 
 
 
35 Αρθρο 35 ΠΡΣ Η5.1.6 
 
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm- DN (ίντσες):Φ 2" 
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 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) 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια  
Ευρώ : Είκοσι οκτώ                                                                                                                                                     
€28,00 
 
 
 
36 Αρθρο 36 ΠΡΣ Η9.2.15.5  
 
Καλώδια τύπου JIVV-U (ΝΥΥ)- Τύπος καλωδίου:7 x 1,5 
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 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) 
 
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους 
Ευρώ : Ενα και Σαράντα λεπτά                                                                                                                                  
€1,40 
 

 
 
37 Αρθρο 37 ΠΡΣ Η9.2.13.3 
 
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών- ∆ιαστάσεις/αριθµός Η/Β:30Χ40 cm, 4 Η/Β 
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 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) 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια  
Ευρώ : Είκοσι πέντε                                                                                                                                                  
€25,00 
 
 
 
38 Αρθρο 38 ΣΧ ΠΡΣ Λ6 
 
Πιεστικό συγκρότηµα αντλίας 
 
(αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-21) 
 
Το πιεστικό συγκρότηµα αντλίας θα αποτελείται από 1 ηλεκτροκίνητη αντλία, κατακόρυφη, φυγοκεντρική, 
πολυβάθµια, συνδεδεµένη µέσω σταθερού συνδέσµου µε τον ηλεκτροκινητήρα της. 
Σώµα, άξονας και πτερωτές από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304,βάση από χυτοσίδηρο, παροχής 60κ.µ./h και 
µανοµετρικό 100mXY. 
Ηλεκτροκινητήρας 2.900στροφών µε κλάση στεγανότητας IP55. Η ισχύς του κινητήρα θα είναι 30kW/40HP. 
Η αντλία θα συνοδεύεται από τριφασικός ηλεκτρικός πίνακας Υ/∆, εγκιβωτισµένος σε στεγανό ηλεκτροστατικά 
βαµµένο µεταλλικό κουτί ΙΡ-55, που θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 
Γ ενικός διακόπτης 
Γ ενικές ασφάλειες κυρίου κυκλώµατος και ασφάλειες βοηθητικού κυκλώµατος 
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Ρελαί ισχύος και ρελαί ελέγχου στάθµης 
Θερµικό προστασίας και επιτηρητής φάσεων 
Ενδεικτικές λυχνίες: φάσεων, πτώσης στάθµης και πτώσης θερµικού 
Αµπερόµετρο, βολτόµετρο 
Μεταγωγέας βολτοµέτρου 
Μπουτόν 5ΤΑΡ.Τ - 5Τ0Ρ για χειροκίνητη λειτουργία Μεταγωγικός διακόπτης χειροκίνητης ή αυτόµατης 
λειτουργίας Επαφή για σύνδεση χρονοδιακόπτη ∆ύο (2) ηλεκτρόδια στάθµης 
Το πιεστικό συγκροτήµατα παραδίδεται ηλεκτρολογικά και υδραυλικά δοκιµασµένο, έτοιµο για σύνδεση µε τα 
αντίστοιχα δίκτυα ρεύµατος - νερού και απευθείας θέση σε λειτουργία. 
Θα συνοδεύεται από εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρείας διάρκειας (1) ενός έτους και πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 
Τιµή ανά τεµάχιο (1 τεµ) 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
Ευρώ : Πέντε χιλιάδες εννιακόσια                                                                                                                      
€5.900,00 
 
 
 
39 Αρθρο 39  ΣΧ ΠΡΣ Η7.9.6 
 
Πλαστικές κυλινδρικές δεξαµενές από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) Χωρητικότητας 10 (m3) 
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 30) 
 
Για την προµήθεια κυλινδρικής δεξαµενής ύδατος, χωρητικότητας 10µ3, κυλινδρικής, κατακόρυφης, ενδεικτικής 
διαµέτρου 2,30µ. και ύψους 2,50µ., από πρωτογενές πολυαιθυλένιο (ΡΕ) πάχους 8 ~ 15mm, µε καπάκι κοχλιωτό 
διαµέτρου 0,40µ. κατ' ελάχιστο στην κορυφή, µαύρου χρώµατος και στόµιο εξόδου 2’’ που φέρει ορειχάλκινη 
βάνα. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η τοποθέτηση της δεξαµενής επί βάσεως από οπλισµένο σκυρόδεµα, αφού προηγηθεί 
η εξυγίανση του εδάφους. 
Επίσης περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίων άνω και κάτω στάθµης της δεξαµενής καθώς 
και η προµήθεια και τοποθέτηση επιτηρητή στάθµης στον υπάρχον ηλεκτρολογικό πίνακα. 
Τέλος στην τιµή περιλαµβάνεται και η δαπάνη όλων των υλικών και µικροϋλικών που απαιτούνται για την πλήρη 
σύνδεση της µε το υπάρχον δίκτυο. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
Ευρώ : Χίλια τριακόσια πενήντα                                                                                                                    
€1.350,00 
 
 
 
40 Αρθρο 40 ΠΡΣ Η9.2.13.4 
 
 
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών- ∆ιαστάσεις/αριθµός Η/Β:50Χ60 cm, 6 Η/Β 
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 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) 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
Ευρώ : Σαράντα πέντε                                                                                                                                           
€45,00 
 
 
 
41 Αρθρο 41 ΠΡΣ Η3.1.6 
 
Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή βαρέως τύπου- Ονοµαστική διάµετρος (ίντσες):Φ 2" 

 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 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 
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φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 1008-01-00. Τα ειδικά τεµάχια (σταυροί, ταυ, µούφες, καµπύλες, συστολές, 
ρακόρ κλπ), επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
 
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους 
Ευρώ : ∆έκα τέσσερα και Πενήντα λεπτά                                                                                                           
€14,50 
 
 
 
42 Αρθρο 42 ΠΡΣ Η4.2.6 
 
Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα- Ονοµαστική διάµετρος (ίντσες):Φ 2 
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 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) 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
Ευρώ : Είκοσι και Πενήντα λεπτά                                                                                                                        
€20,50 
 

 
 
43 Αρθρο 43 ΠΡΣ Η4.6.6 
 
Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες- Ονοµαστική διάµετρος (ίντσες):Φ 2 
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 12) 
 
Γ ωνίες 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) 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
Ευρώ : Επτά                                                                                                                                                              
€7,00 
 

 
 
44 Αρθρο 44 ΠΡΣ Η4.9.6 
 
Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι- DN (ίντσες):Φ 2 
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο 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) 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
Ευρώ : Πέντε και Πενήντα λεπτά                                                                                                                             
€5,50 
 
45 Αρθρο 45 ΣΧ ΠΡΣ Η9.2.11 
 
Αισθητήρας πίεσης 
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 62) 
 
Το αισθητήριο θα πρέπει να µπορεί να ανιχνεύσει πίεση µε τιµές από 0 έως 16  bar. Όταν συνδεθεί µε κατάλληλη 
τροφοδοσία, θα µπορεί να δίνει ως έξοδο ρεύµα 4-20mA  το οποίο θα είναι ανάλογο τις τιµής της µετρούµενης 
πίεσης. Θα πρέπει να διαθέτει προστασία IP68. Θα πρέπει να µετρά µε ακρίβεια +/- 1% ή µικρότερη σε όλο το 
εύρος της µέτρησης. Το περίβληµά του θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4305 AISI 
303, ενώ το σπείρωµά του θα πρέπει να είναι R1/4", DIN 2999. Το υλικό το οποίο θα έρχεται σε επαφή µε το 
µέσο θα είναι Κεραµικό Al2O3 / Ανοξείδωτος Χάλυβας 1.4305. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
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Ευρώ : Εκατόν πενήντα 
€150,00 
 
 
46 Αρθρο 46 ΣΧ ΠΡΣ Η2.1.3 
 
∆ίκτυο αποστράγγισης γηπέδου µε διάτρητους σωλήνες Φ50 

 
(Κωδικός αναθεώρησης ΠΡΣ 5140) 
 
Γ ια την κατασκευή δικτύου αποστράγγισης µε διάτρητους αυλακωτούς σωλήνες µε µέθοδο τέτοια ώστε να δίνεται 
µε ακρίβεια στους αγωγούς η κατάλληλη κλίση που είναι απαραίτητη για την αποστράγγιση του γηπέδου. 
Η κατασκευή θα γίνει ως εξής: 
1. ∆ιάνοιξη χάνδακα διαστάσεων 80mm x µεταβλητό βάθος, µε κλίση τουλάχιστον 2 mm/m, µε µηχάνηµα κοπής 
(ΟΧΙ µηχανικό εκσκαφέα), που θα εξασφαλίζει κάθετη τοµή και σταθερότητα παρειών σκάµµατος χωρίς 
µικροκατεδαφίσεις, µε χρήση αισθητήρων Laser στον διαµήκη άξονα ή άλλης παρόµοιας αυτοµατοποιηµένης 
τεχνικής µε χρήση ειδικών αισθητήρων, ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια του βάθους σε όλο το µήκος του 
χάνδακα. Κατά την διάρκεια της διάνοιξης θα πρέπει οι αισθητήρες (οποιουδήποτε τύπου ανάλογα µε το 
µηχάνηµα) να επικοινωνούν µε την κεντρική µονάδα ελέγχου (τύπου PLC ή αντίστοιχης διάταξης ελεγχόµενης 
από microcontroller), η οποία αφού επεξεργαστεί όλα τα δεδοµένα θα ρυθµίζει το βάθος 
και την κλίση του χάνδακα ελέγχοντας τα αντίστοιχα συστήµατα του µηχανήµατος κοπής. 
2. ∆ιάνοιξη χάνδακα για τον συλλεκτήριο αγωγό, µε ειδικό µηχάνηµα κοπής ή καδένα ή µηχανικό εκσκαφέα µε 
κατάλληλο βάθος και κλίση ώστε να εξασφαλίζεται η συλλογή και η αποστράγγιση του νερού, πλάτους 
τουλάχιστον 200mm στην µία πλευρά ή στο κέντρο ή και στις δύο πλευρές του γηπέδου σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη. 
3. ΑΜΕΣΗ αποµάκρυνση εκτός των σκαµµάτων των προϊόντων εκσκαφής µε ταινιόδροµο, ώστε να εξασφαλιστεί 
η πλήρης καθαρότητα του χάνδακος. 
4. ΑΜΕΣΗ τοποθέτηση του αγωγού αποστράγγισης από σωληνώσεις αποστράγγισης (Φ50) αυλακωτές από 
PVC-U, που θα διαθέτει οπές περιµετρικά ο οποίος θα έχει κατ# ελάχιστο τα εξής χαρακτηριστικά: 
Αντοχή σε σύνθλιψη: Παραµόρφωση < 10%, Φ εξ. Στις 20 ηµέρες 
Παραµόρφωση < 7%, Φ εξ. Στις 7 ηµέρες 
 
Αντοχή στην κρούση: Επιµήκυνση υπό φορτίο: •Ευκαµψία: 
< 10% 
 
Ποσοστό θραύσης < 10% < 50mm Ποσοστό κυρτότητας 
 
•Κυκλική απόκλιση: < 10% της εξωτερικής διαµέτρου 
 
•Συνολική επιφάνεια διάτρησης: > 20cm2^. Σωλήνα 
 
•Συσκευασία: Κουλούρα των 100µ (επιτρεπτή απόκλιση 1µ.) 
 
Οι σωληνώσεις θα συνδέονται µε κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό (collecter) κατασκευασµένο από σωληνώσεις 
αποστράγγισης (Φ160) αυλακωτές από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ( HDPE), διπλού δοµηµένου 
τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-1:2007, µε τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου 
σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [ DN/OD ] κατά ΕΝ 50086 που θα διαθέτει οπές περιµετρικά σε 
κουλούρες των εκατό (100) µέτρων, ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατό λιγότερες συνδέσεις. Σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΝ 13476-1:2007, ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται είτε η εξωτερική ( DN/OD, outer diameter ), ή η 
εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 
5.ΑΜΕΣΗ και ΣΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΧΡΟΝΟ µε την τοποθέτηση του αγωγού, επαναπλήρωση της τάφρου µε γαρµπίλι 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης 3-7cm. 
 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται: 
α.Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου 
των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων. 
β. Η εκσκαφή και η επαναπλήρωση των σκαµµάτων µε γαρµπίλι κατάλληλων προδιαγραφών. 
γ. Η προµήθεια γαρµπιλιού κοκκοµετρικής βιαβάθµισης 3-7cm δ.Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και 
σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς 
συγκολλήσεως (buttwelding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιµασία σωλήνων και 
αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. ε.Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση 
από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών 
που θα χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι 
συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου. 
στ.Η δοκιµή και ο έλεγχος του αποστραγγιστικού συστήµατος µε δηµιουργία 
συνθηκών ποτίσµατος συνολικά 60mm νερού (µε το αρδευτικό σύστηµα του γηπέδου και 
πρόσθετα από βυτία ή µέσω φυσικής βροχής µε παραπλήσιο ύψος) σε δύο µε 
τρείς ώρες και διαπίστωση της άµεσης αποστράγγισης του νερού. 
ζ.Οι εργασίες σύνδεσης των σωληνώσεων µε τον κεντρικό συλλέκτη (160mm), ο 
οποίος θα συνδέεται µε το κεντρικό σύστηµα αποχέτευσης. 
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η.Κάθε άλλο υλικό ή µικροϋλικό, ηλεκτροµούφες, σύνδεσµοι, στηρίγµατα κλπ, που 
θα χρειαστεί για να παραδοθεί τελειωµένο και σε πλήρη και έντεχνη λειτουργία το 
δίκτυο αποστράγγισης συνολικά. 
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους δικτύου αποστράγγισης, 
πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους 
Ευρώ : Επτά και Τ ριάντα λεπτά                                                                                                                            € 
7,30 
 

 
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
 
47 Αρθρο 47 ΣΧ ΠΡΣ Ε13.2 
 
Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα ποδοσφαίρου 
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ 5510) 
 
Η µεταφορά του υδροπερατού ειδικού χλοοτάπητα εντός του γηπέδου θα γίνει σε ρολά και η επίστρωση θα γίνει 
µε ιδιαίτερη προσοχή, µε διάστρωση σε λωρίδες, πλάτους 405 cm. Η ένωση και η συγκόλληση των φύλλων 
(ρολών) του χλοοτάπητα, θα γίνει µε ειδική ταινία στην κάτω επιφάνειά τους και ειδική πολυουρεθανική κόλλα δύο 
(2) συστατικών, σύµφωνα µε τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρίας του χλοοτάπητα και της επίβλεψης. Μετά 
την κόλληση των ρολών θα πραγµατοποιηθεί κυλίνδρισµα της επιφάνειας στα σηµεία των ενώσεων µε στόχο την 
καλύτερη πρόσφυση και τη δηµιουργία ενιαίας επιφάνειας Τα ρολά του υδροπερατού συνθετικού χλοοτάπητα 
πρέπει κατά την τοποθέτησή τους να απλωθούν και να τεντωθούν µε ειδικά εργαλεία, ώστε να µην υπάρχουν 
ανωµαλίες ή #σκαλοπάτια# στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στις µεταξύ τους ενώσεις. 
 
Γ ραµµογράφηση 
 
Η γραµµογράφηση του αγωνιστικού χώρου θα γίνει µε λωρίδες συνθετικού χλοοτάπητα, λευκού χρώµατος (ιδίων 
ακριβώς προδιαγραφών κατά τα λοιπά µε εκείνες του  
 
υπολοίπου συνθετικού χλοοτάπητα), πλάτους και διαστάσεων σύµφωνα µε όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα 
κανονισµό της FIFA. Η γραµµογράφηση επιτυγχάνεται ως εξής: όπου ορίζονται οι γραµµές του γηπέδου, κόβονται 
λωρίδες πλάτους 10 cm του χλοοτάπητα και αντικαθίστανται µε λωρίδες, όπως παραπάνω ή εργοστασιακά στις 
διαστάσεις που έχουν οριστεί. 
 
Πλήρωση συνθετικού χλοοτάπητα 
 
Μετά την τοποθέτηση του χλοοτάπητα θα ακολουθήσει πλήρωση του πέλους του µε διάστρωση ειδικά 
διαβαθµισµένης χαλαζιακής άµµου και ελαστικών µικροσφαιριδίων (κόκκοι καουτσούκ). Θα πρέπει να γίνει 
οµοιόµορφη κατανοµή των υλικών πλήρωσης σε όλη την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου. Για τον λόγω αυτό 
θα χρησιµοποιηθεί ειδικός µηχανολογικός εξοπλισµός µε τον οποίο θα βουρτσίζεται η επιφάνεια του συνθετικού 
χλοοτάπητα, ανασηκώνοντας το πέλος του, ώστε να δηµιουργηθεί η τελική επιφάνεια. Η εφαρµογή θα γίνει σε 
στεγνό και καθαρό δάπεδο, µε καλές καιρικές συνθήκες. 
Ο συνθετικός χλοοτάπητας είναι ένα προϊόν που βρίσκεται σε χρήση αρκετές δεκαετίες, υποκαθιστώντας τον 
φυσικό χλοοτάπητα του αγωνιστικού χώρου των γηπέδων. Θα είναι φτιαγµένος από υλικό συµπαγές (πράσινου 
χρώµατος, διπλής ή τριπλής απόχρωσης), το οποίο θα προσοµοιάζει σε ένα καλά συντηρηµένο φυσικό χόρτο, 
αλλά χωρίς την ανάγκη του ποτίσµατος και της συντήρησης, θα έχει σταθερότητα και θα διαθέτει υπόστρωµα µε 
ειδικές τρύπες για την αποστράγγιση του νερού (από τις εξόδους απορροής του γηπέδου). Θα είναι εύκολο στον 
καθαρισµό, φιλικό στο περιβάλλον και τον χρήστη, θα έχει UV προστασία, δεν θα επηρεάζεται από την βροχή και 
τον ήλιο, θα είναι εξαιρετικά ανθεκτικό σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, κατάλληλο για συνεχή, βαριά και επίπονη 
χρήση από τους αθλούµενους. 
 
Εκτός των παραπάνω, ο χλοοτάπητας θα πρέπει να πληροί και τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 
 
Α. Πέλος 
 
Το χρώµα του θα είναι πράσινο σε τουλάχιστον δύο αποχρώσεις (apple green & field green). 
Το υλικό σύστασης της ίνας θα είναι 100% πολυαιθυλένιο. 
Η ίνα θα είναι µονόκλωνη (monofilament) και θα είναι συνδυασµός δύο διαφορετικών τύπων διαφορετικού 
πάχους (Pile thickness) 350 και 430 µm κατ’ ελάχιστο. 
Θα έχει γραµµική πυκνότητα νήµατος 14.000dtex ± 10%. 
Η πυκνότητα του νήµατος θα πρέπει να είναι 8.800 κόµποι ανά τετραγωνικό µέτρο κατ’ ελάχιστο. 
Το πλάτος της µιας ίνας τουλάχιστον θα είναι > 1.30mm. 
Το ύψος του πέλους θα είναι 60mm ± 1mm. 
Η απόσταση ραφής θα είναι ¾’’ ή 5/8’’ 
Συνολικό βάρος πέλους 1.400gr/m2 κατ’ ελάχιστο. 
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Β. ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 
 
∆ιπλό υπόστρωµα πολυπροπυλενίου βάρους 160gr/m2 κατ’  ελάχιστο, µε θερµοπλαστική επένδυση 
ανακυλώσιµη τεχνολογίας τύπου RCT (Recycling Coating Technology) βάρους 350gr κατ’ ελάχιστο. 
Η υδατοπερατότητα του χλοοτάπητα θα είναι τουλάχιστον 1000lt/h ανά m2. 
 
Γ. ΥΛΙΚΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  
 
Χαλαζιακή άµµος (silica sand) διαβαθµισµένης στρογγυλής κοκκοµετρίας 0,4-1,2 mm και ποσότητας 15-20 kg/m2. 
 
Κόκκοι καουτσούκ (τύπου SBR):Ελαστικά µικροσφαιρίδια (ανακυκλωµένα ή µη) κοκκοµετρίας 0,5 - 2,5mm και 
ποσότητας 14-18 kg/m2  
 
∆. ΣΥΝΟ∆ΕΥΠΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
 
-Ένα (1) δείγµα του προσφερόµενου τεχνητού χλοοτάπητα, διαστάσεων τουλάχιστον 20 cm x 20 cm, σε διαφανές 
δοχείο, ώστε να φαίνονται, τόσο ο τεχνητός χλοοτάπητας, όσο και τα υλικά πλήρωσής του (άµµος - ελαστικό). 
-Έκθεση ελέγχου ποιότητας (test report) εγκεκριµένου από τη FIFA εργαστηρίου, κατά την διαδικασία 
πιστοποίησής του. Ο χλοοτάπητα θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια FIFA QUALITY & FIFA QUALITY PRO. 
-Έγγραφη παροχή εγγύησης από την κατασκευάστρια εταιρεία του τεχνητού χλοοτάπητα και από τον 
διαγωνιζόµενο, σε συνδυασµό καλής χρήσης, της οποίας η διάρκεια να καλύπτει τουλάχιστον τον ελάχιστο 
απαιτούµενο από την Υπηρεσία χρόνο των οκτώ (8) ετών. 
-Πιστοποίηση του προσφερόµενου χλοοτάπητα κατά EN - 15330 -Πιστοποίηση του προσφερόµενου χλοοτάπητα 
κατά το πρωτόκολλο F.PT. (Fiber Performance Index) προς απόδειξη της απαλότητας (softness), αντοχής 
(tenacity), ελαστικότητας (resilience) και ανθεκτικότητας στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV resistance) 
-Έκθεση ελέγχου ελαστικότητας συνθετικής ίνας του προσφερόµενου χλοοτάπητα (Resilience report) 
-Πιστοποιητικό ανακυκλωσιµότητας του χλοοτάπητα το οποίο να έχει εκδοθεί από διαπιστευµένο φορέα. 
-Πιστοποιητικό ISO 14001:2004 Συστήµατος Περιβαλλοντικής διαχείρισης για την δραστηριότητα της κατασκευής 
συνθετικού χλοοτάπητα της εταιρείας που θα εκτελέσει την εργασία τοποθέτησης, το οποίο να έχει εκδοθεί από 
διαπιστευµένο φορέα. 
-Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 Συστήµατος διαχείρισης Ποιότητας για την δραστηριότητα της κατασκευής 
συνθετικού χλοοτάπητα της εταιρείας που θα εκτελέσει την εργασία τοποθέτησης, το οποίο να έχει εκδοθεί από 
διαπιστευµένο φορέα. 
  
Όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 
 
Στη τιµή περιλαµβάνεται και ο έλεγχος του αγωνιστικού χώρου από εξουσιοδοτηµένο εργαστήριο της FIFA 
προκειµένου να πιστοποιηθεί κατά FIFA QUALITY PRO ή FIFA QUALITY. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) επιφανείας γηπέδου. 
 
Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικό µέτρο 
Ευρώ : ∆έκα εννέα                                                                                                                                                         
€19,00 
 
 
 
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
48 Αρθρο 48 Υ∆Ρ 3.15.02 
 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός 
κατοικηµένων περιοχών Σε βραχώδη εδάφη 
 
 (Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6065) 
 
Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών δικτύων, εξωτερικών 
υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικηµένων περιοχών και εκτός καταστρώµατος οδών. 
Ο εγκιβωτισµός της σωλήνωσης µε θραυστά υλικά, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στην µελέτη τυπική διατοµή 
του δικτύου, επιµετράται ιδιαιτέρως σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συµπλήρωση του υπολοίπου όγκου του ορύγµατος, 
µετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισµό της σωλήνωσης, µε τα προϊόντα της εκσκαφής, καθώς και η 
φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Επιµέτρηση ανά m3 ορύγµατος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατοµών, εντός των προβλεποµένων από 
την µελέτη γραµµών πληρωµής. 
 
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα 
Ευρώ : Τέσσερα και ∆έκα λεπτά                                                                                                                                     
€4,10 
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49 Αρθρο 49 Υ∆Ρ 3.16 
 
∆ιάστρωση προιόντων εκσκαφής. 
 
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6055) 
 
∆ιάστρωση γαιωδών ή ηµιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκοµισθεί στον χώρο απόθεσης, 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 "∆ιαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση δανειοθαλάµων" και τα 
καθοριζόµενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 
Περιλαµβάνεται η τακτοποίηση των προσκοµιζοµένων υλικών κατά στρώσεις, η ελαφρά συµπύκνωση µε 
διελεύσεις του εξοπλισµού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για την διόδευση των οµβρίων στην περιοχή του 
αποθεσιοθαλάµου. 
Επιµέτρηση µε βάση τις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα 
Ευρώ : µηδέν και Είκοσι ένα λεπτά                                                                                                                               
€0,21 
 
 
 
50 Αρθρο 50 Υ∆Ρ 5.07 
 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου 
 
(Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6069) 
 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σηλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης λατοµείου, σύµφωνα µε τις 
τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων" 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου. β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του 
υλικού στο όρυγµα. 
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισµού έτσι 
ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή. 
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη γραµµές 
πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών) 
 
Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα 
Ευρώ : ∆έκα έξι και Πέντε λεπτά                                                                                                                            
€16,05 
 
 
 
51 Αρθρο 51 ΗΛΜ 60.20.40.11 
 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου DN 63 mm 
 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5) 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων 
ονοµαστικής διαµέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 
δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 #Συστήµατα 
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων#, φορτίου παραµόρφωσης 5% > 400 Ν/m, µε ενσωµατωµένη ατσαλίνα, 
παραδιδοµένων σε κουλούρα ή ευθύγραµµα τµήµατα. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η 
ευθυγράµµιση δίπλα στο όρυγµα τοποθέτησης, η κοπή στα µήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης 
(µούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήµανσης της σωληνογραµµής, η πρόσδεση των σωλήνων σε 
δέσµες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρµογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
καλωδίων που παρεµβάλλονται. 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα 
οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής 
 
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους 
Ευρώ : Εξι και Σαράντα λεπτά                                                                                                                                 
€6,40 
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52 Αρθρο 52 ΣΧ ΗΛΜ 60.20.40.12 
 
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαµέτρου DN 110 mm 

 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5) 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων καλωδίων 
ονοµαστικής διαµέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 
δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήµατα 
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραµόρφωσης 5% > 400 Ν/m, µε ενσωµατωµένη ατσαλίνα, 
παραδιδοµένων σε κουλούρα ή ευθύγραµµα τµήµατα. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η εκτύλιξη και η 
ευθυγράµµιση δίπλα στο όρυγµα τοποθέτησης, η κοπή στα µήκη που απαιτούνται, τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης 
(µούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήµανσης της σωληνογραµµής, η πρόσδεση των σωλήνων σε 
δέσµες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση και συναρµογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης 
καλωδίων που παρεµβάλλονται. 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα 
οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής  
 
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους 
Ευρώ : Οκτώ και Πενήντα λεπτά                                                                                                                        
€8,50 
 
 
 
53 Αρθρο 53 ΗΛΜ 62.10.48.03 
 
Αγωγός γυµνός χάλκινος Πολύκλωνος ∆ιατοµής 25 mm2 
 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 45) 
 
Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, περιλαµβανοµένων 
όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, ακροδέκτες, πέδιλα, µούφες, 
κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των µετρήσεων και ελέγχων. 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) γυµνού χάλκινου αγωγού 
 
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους  
Ευρώ : Πέντε και Εβδοµήντα λεπτά                                                                                                                 
€5,70 
 
 
 
54 Αρθρο 54 ΗΛΜ 60.10.85.01 
 
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 
 
(Κωδικός αναθεώρησης Ο∆Ο-2548) 
 
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, οπλισµένο µε δοµικό 
πλέγµα Β500C µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης 
και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος 
- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου φρεατίου 
- η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων 
- στεγανό κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα εδραζόµενο σε µεταλλικό πλαίσιο µέσω ελαστικού 
παρεµβύσµατος, µε διάταξη µανδάλωσης µε χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή 
στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 
- η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια  
Ευρώ : Εξήντα                                                                                                                                                           
€60,00 
 
 
 
55 Αρθρο 55 ΗΛΜ 60.10.85.02 
 
Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm 
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(Κωδικός αναθεώρησης Ο∆Ο-2548) 
 
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, οπλισµένο µε δοµικό 
πλέγµα Β500^ µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης 
και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος 
- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου φρεατίου 
- η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων 
- στεγανό κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα εδραζόµενο σε µεταλλικό πλαίσιο µέσω ελαστικού 
παρεµβύσµατος, µε διάταξη µανδάλωσης µε χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή 
στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 
- η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια  
Ευρώ : Εκατό                                                                                                                                                          
€100,00 
 

 
 
56 Αρθρο 56 ΗΜΧ Ν9424 
 
Χυτοσιδηρούν κάλυµµα φρεατίου-, δηλαδή προµήθεια µεταφορά ενός χυτοσιδηρού καλύµµατος φρεατίου 
και η τοποθέτησή του. 
 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-01) 
 

(1 χγρ) 
 
Μονάδα µέτρησης : Χιλιόγραµµα 
Ευρώ : Ενα και Εβδοµήντα λεπτά                                                                                                                           
€1,70 
 
 
 
57 Αρθρο 57 ΣΧ ΗΛΜ 66.20.02 
 
Κεντρικός πίνακας ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) γηπέδου 
 
(Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52) 
 
Προµήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµές ανοξείδωτου επιδαπέδιου κιβωτίου ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ), 
βιοµηχανικού τύπου, στεγανού, προστασίας ΙΡ 54 κατά το πρότυπο IEC 60529, µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
- Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI-SAE 316 (ISO A4), µε εσωτερικές διαστάσεις 1,45 m πλάτος, 1,30 m 
ύψος και 0.36 m βάθος, αποτελούµενη από δύο µέρη µε ιδιαίτερες θύρες, µε µικροϋλικά και εξαρτήµατα 
στερέωσης και συνδέσεων από ανοξείδωτο χάλυβα, σκληρό πλαστικό ή ορείχαλκο. 
- Βάση από σκυρόδεµα µε περιµετρικό πλαίσιο έδρασης του κιβωτίου στην στέψη της, από ανοξείδωτες λάµες 40 
x 2,5 mm, κοχλιούµενες στην βάση µε ανοξείδωτα βύσµατα. 
- Εσωτερική διαίρεση µε φύλλο ανοξείδωτης λαµαρίνας πάχους 1,5 mm σε δύο χώρους: προς τα αριστερά, 
πλάτους 0,60 m για τον µετρητή και το δέκτη της ∆ΕΗ µε µονόφυλλη θύρα και προς τα δεξιά, πλάτους 0,85 m, για 
την ηλεκτρική διανοµή, µε δίφυλλη θύρα. Πρόβλεψη δύο (2) οπών 26 mm στο άνω µέρος της διαχωριστικής 
λαµαρίνας για την διέλευση καλωδίων. 
- Εσωτερικές διαµορφώσεις από φύλλα στραντζαριστής ανοξείδωτης λαµαρίνας για την τοποθέτηση και 
στερέωση των προβλεποµένων οργάνων 
- Θύρες µε ενισχύσεις ακαµψίας και ελαστικό παρεµβύσµα περιµετρικώς, µε µεντρεσσέδες βαρέως τύπου, 
ανεξάρτητες χωνευτές κλειδαριές ασφαλείας ανά φύλλο και µηχανισµό συγκράτησης σε ανοικτή θέση. 
- ∆ιαµόρφωση κορυφής σε σχήµα στέγης ή τόξου µε προεξοχή 6 cm από την υπόλοιπη κατασκευής. 
- Πινακίδα αναγραφής στοιχείων στην δεξιά θύρα στερεωµένη µε ανοξείδωτα πριτσίνια (περιλαµβάνεται η 
αναγραφή των στοιχείων µε έντυπους ή µεταλλικούς χαρακτήρες σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΚτΕ) 
- Στεγανό κιβώτιο (πίνακας διανοµής) στην δεξιά πλευρά του πίλλαρ (χώρος διανοµής), προστασίας ΙΡ 54 κατά 
IEC 60529, από σκληρό πλαστικό, ανοξείδωτο χάλυβα ή από συνδυασµό των δύο, για την εγκατάσταση του 
ηλεκτρικού εξοπλισµού προστασίας και ελέγχου 
- Οπές µε κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τη ∆ΕΗ, του καλωδίου 
τηλεχειρισµού (εάν προβλέπεται από τη µελέτη) καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 
- Πρόβλεψη εισόδου για την τροφοδότηση από την ∆ΕΗ στο κάτω µέρος, εφ' όσον η τροφοδότηση είναι υπόγεια, 
ή στην αριστερή πλευρά του πίλλαρ εάν η ηλεκτροδότηση είναι εναέρια. 
- Πίνακας διανοµής µε τον ακόλουθο εξοπλισµό: 
- γενικός διακόπτης φορτίου 
- γενικές ασφάλειες 
- λυχνίες ένδειξης παρουσίας τάσης 
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- Ηλεκτρονικές µονάδες τηλεχειρισµού (εάν προβλέπονται στην µελέτη) 
- µονάδα ελέγχου για την αφή και σβέση των φωτιστικών σωµάτων και τον υποβιβασµό της στάθµης φωτισµού 
(εάν προβλέπεται στην µελέτη) 
- στεγανός ρυθµιζόµενος ανιχνευτής φωτεινότητας τοποθετηµένος στο πλαϊνό µέρος του πίλλαρ (εάν αναφέρεται 
στη µελέτη) 
- ρευµατοδότης ράγας τύπου σούκο 16A/250V µε µικροαυτόµατο και διακόπτη διαρροής 30mA 
- στεγανό φωτιστικό σώµα φθορισµού 26W νυκτερινής εργασίας ελεγχόµενο- προστατευόµενο από 
µικροαυτόµατο 10Α και διακόπτη διαρροής 30mA 
- διακόπτες φορτίου µε µικροαυτοµάτους για την προστασία των γραµµών αναχώρησης 
- Εξοπλισµός προστασίας και ελέγχου µε αντοχή σε βραχυκύκλωµα 6 kA εκτός εάν 
 
προβλέπεται διαφορετικά στην µελέτη 
- Εσωτερικές καλωδιώσεις του πίλλαρ και δοκιµές σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Τιµή ανά τεµάχιο 
ανοξειδώτου πίλλαρ, πλήρως εγκατεστηµένου. 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
Ευρώ : Τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα                                                                                           €3.250,00                                                                         
 
 
 
58 Αρθρο 58 ΣΧ ΗΛΜ 60.10.80 
 
Πίνακας ιστών τύπου PILLAR 
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52) 
 
Ο πίνακας του ιστού (υποπίνακας) θα αποτελεί ξεχωριστό τµήµα και θα έχει απόσταση από τον ιστό , όχι 
µεγαλύτερη από 1,5µ. Ο υποπίνακας θα εδρεύει σε ειδικά διαµορφωµένη βάση από σκυρόδεµα και θα συνδέεται 
µε υπόγεια σωλήνα µε το κάτω τµήµα κάθε µεταλλικού ιστού. Στο εσωτερικό τµήµα θα φέρει κατάλληλη υποδοµή 
για την µηχανική στερέωση όλων των τροφοδοτικών ( drivers ) που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία των 
φωτιστικών κάθε ιστού. Επιπλέον θα φέρει τα απαραίτητα ηλεκτρικά εξαρτήµατα χωρισµένα υποχρεωτικά σε 3 
φάσεις L1-L2-L3 ( διακόπτες - αυτόµατες ασφάλειες - ηλεκτρικές κλέµενς κτλ ) που απαιτούνται για την ηλεκτρική 
σύνδεση των τροφοδοτικών και της λειτουργίας του συστήµατος ελέγχου ( DALI ) . 
Κάθε υποπίνακας θα φέρει ηλεκτρονικό εξάρτηµα αντικεραυνικής προστασίας. Ο υποπίνακας θα έχει βαθµό 
στεγανότητας τουλάχιστον ΙΡ-65 και βαθµό κρούσης ΙΚ-08. 
Το άνοιγµα της πόρτας του υποπίνακα , θα γίνεται µε την χρήση ειδικού εργαλέιου. 
Θα έχει είσοδο έξοδο στην βάση του, θα διαθέτει σταθερή µεταλλική πλάτη και ενδιάµεση ανοιγόµενη µεταλλική 
βάση. Ενδεικτικές διαστάσεις: 1,00Χ1,00Χ0,60µ. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται η προµήθεια, µεταφορά του πίνακα, η κατασκευή της βάσης από σκυρόδεµα, η 
εργασία εγκατάστασης και ότι άλλο υλικό ή µικρουλικό απαιτηθεί για την πλήρη εγκατάσταση του σε κανονική 
λειτουργία. 
 
(1 τεµ) 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια  
Ευρώ : Χίλια                                                                                                                                                         
€1000,00 
 

 
 
59 Αρθρο 59 ΗΜΧ ΝΑ9324.2 
 
Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισµού µήκους 14m  
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101) 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ενός σιδηροιστού από γαλβανισµένο χάλυβα σταθερού 
πολυγωνικού βιοµηχανικού τύπου ύψους 14µ.,πάχους 5mm, διαµέτρου Φ350 - Φ108 για την στήριξη των 
φωτιστικών. 
Κορµός µεταλλικού ιστού κωνικής κυκλικής διατοµής µε διάµετρο Βάσης διαµέτρου 350 mm και κορυφής 108 mm 
πάχους 5 mm και ύψους 14.000mm . Κατασκευασµένος από χαλυβδοέλασµα ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10025 
(St37-2/DIN17100), µε µία διαµήκη και καµία εγκάρσια ραφή, µε πιστοποιητικά ποιότητας από τον προµηθευτή, 
θερµής εξέλασης. Με κατάλληλη βάση προβολέων, τύπου γωνίας µε 3 οριζόντιες τραβέρσες , συνολικού µήκους 
2.400 mm , ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10025 (St37-/DIN 17100), µε πιστοποιητικά ποιότητας από τον 
προµηθευτή, θερµής εξέλασης, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισµού- Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους 
ιστούς φωτισµού" και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδοµή Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί 
οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". 
Πλάκα Έδρασης Μεταλλικού Ιστού. 
Χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων 600 Χ 600 mm και πάχους 20 mm, από υλικό ποιότητας S235JR κατά ΕΝ10025 
(St37-2/DIN17100), µε κεντρική οπή ίδιας διαµέτρου µε την βάση του κορµού για τη διέλευση των καλωδίων και 
του αγωγού γειώσεως καθώς και µε έξι (6) οπές, κυκλικού σχήµατος, για τη στερέωση των αγκυρίων . 
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H έδραση του ιστού ενισχύεται µε βάση αγκύρωσης , διαστάσεων 500 Χ 250 mm και ύψος 500 mm και θα φέρει 
βίδες στερέωσης τύπου Μ27Χ750. 
Τα αγκύρια στο εκτεθειµένο τµήµα και επιπλέον σε τµήµα 100mm (που βυθίζεται µέσα στο σκυρόδεµα), όπως και 
τα περικόχλια και οι ροδέλες (δύο ανά αγκύριο) είναι προστατευµένα µε θερµό βαθύ γαλβάνισµα. 
Πιστοποιήσεις - ∆ιασφαλίσεις Μεταλλικού Ιστού. 
Κατά τον υπολογισµό επάρκειας του ιστού ελέγχονται τα επιµέρους τµήµατά του σε κάµψη για κύριο και πλευρικό 
άνεµο , βάση της ισχύουσας νοµοθεσίας, δηλαδή σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ40 και τον 
ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΑ 1. 
Οι σιδηροϊστοί µετά την συγκόλλησή τους ελέγχονται οπτικά και διαστασιακά, καθαρίζονται και τροχίζονται οι 
τυχόν οξείες ακµές και οδεύουν για γαλΒάνισµα εν θερµώ εσωτερικά και εξωτερικά Βάσει ∆ιεθνών Προτύπων : 
ΕΝ ISO 1461, ASTM Α123/Α123Μ & ASTM Α153/Α153Μ. 
Στον σηδιροιστό θα συµπεριλαµβάνεται το ακροκιβώτιο. 
Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά: 
- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 
- Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήµατα 
σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 
- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε άµµο λατοµείου, µε βάση την τυπική 
διατοµή της µελέτης. 
- Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων µε το κάλυµµά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως 
τοποθετηµένα. 
- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 
- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 
- Όλα τα προβλεπόµενα από την µελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 
- H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασµένης βάσης του από 
οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ενσωµατωµένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους και φρεάτιο 
έλξης καλωδίων µε χυτοσιδηρό κάλυµµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαµορφωµένης σύµφωνα µε τα Πρότυπα 
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). 
- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε την θυρίδα και την διάταξη µανδάλωσής της. 
- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, µε χρήση 
καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια 
ασφαλείας). 
- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, µετά το αλφάδιασµα και 
την σύσφιγξη των κοχλιών. 
- Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις και η βάση θεµελίωσης από σκυρόδεµα του ιστού. 
(1 τεµ) 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
Ευρώ : ∆ύο χιλιάδες διακόσια                                                                                                                           
€2.200,00 
 

 
 
60 Αρθρο 60 ΣΧ ΗΜΧ 1.9341.1 
 
Σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας  
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45) 
 
Για την προστασία από άµεσο κεραυνικό πλήγµα του ανοιχτού χώρου του γηπέδου : θα τοποθετηθεί 1 κεφαλή 
αλεξικεραύνου εκποµπής πρώιµου οχετού Pulsar 60 µε οπτική ένδειξη σε 1 από τους 4 ιστούς του γηπέδου. Η 
κεφαλή Pulsar θα συνοδεύεται από το ανοξείδωτο στέλεχος και ανοξείδωτη ακίδα.Η κάθε κεφαλή Pulsar θα 
παρέχει ακτίνα προστασίας µεγαλύτερης από 90m για στάθµη προστασίας ΙΙΙ και υψοµετρική διαφορά 5m. 
Σε καθέναν από τους 3 άλλους ιστού του γηπέδου θα τοποθετηθεί από µία ακίδα Franklin και κολάρο ακίδας. 
Χαρακτηριστικά κεφαλής ιονισµού. 
Τα αλεξικέραυνα PULSAR θα είναι αυτόνοµες µονάδες (δε χρειάζονται εξωτερική πηγή ενέργειας) και θα ιονίζουν 
τον περιβάλλοντα αυτά χώρο. 
Τα αλεξικέραυνα Pulsar θα φέρουν οπτική ένδειξη (RodCheck) η οποία δίνει οπτικές πληροφορίες για την ένταση 
του κεραυνικού ρεύµατος που έχει δεχθεί το αλεξικέραυνο µε την πρώτη µατιά ακόµη και από µεγάλη απόσταση. 
Το κεραυνικό ρεύµα δεικνύει κατά πόσο είναι αναγκαίο να προχωρήσουµε σε πλήρη έλεγχο της εγκατάστασης ή 
όχι. 
Ο αγωγός καθόδου για την όδευση του κεραυνικού ρεύµατος από την κεφαλή του αλεξικέραυνου στο σύστηµα 
γείωσης, θα αποτελείται εν µέρει από τον ιστό στήριξης του αλεξικέραυνου και χάλκινο αγωγό διατοµής O8mm, 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ηλεκτρική συνέχεια της καθόδου. 
Σύστηµα γείωσης 
Η γείωση όλων των ιστών (τόσο του ιστού µε την κεφαλή ιονισµού, όσο και των άλλων 3 µε τις ακίδες franklin  θα 
γίνει µε ενδεικτικού τύπου γειωτή Ε. 
Συγκεκριµένα στην βάση κάθε ιστού και σε βάθος µεγαλύτερο από 1m θα τοποθετηθεί ένας γειωτής Ε. 
Ο γειωτής θα είναι κατασκευασµένος από χάλυβα και θα είναι επιψευδαργυρωµένος εν θερµώ. Για την 
τοποθέτησή του απαιτείται όρυγµα διαστάσεων 2m x1m. Η πλήρωση του ορύγµατος θα γίνει µε σκυροδεµα και 
θα τοποθετηθεί στο ίδιο όρυγµα που θα διανοιχτεί για την τοποθέτηση της βάσης του ιστού. 
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Τιµή ανά τεµάχιο (1 τεµ) 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
Ευρώ : Εξι χιλιάδες πεντακόσια                                                                                                             €6.500,00 
 
 
 
61 Αρθρο 61 ΗΜΧ 8773.5.4  
 
Καλώδιο τύπου NYY τετραπολικό ,διατοµής 4 Χ 6 mm2 γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος. 
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47) 
 
∆ηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισηµάνσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων 
επισηµάνσεως, αναλογία άµµου κλπ) και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως 
δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 m) 
 
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους 
Ευρώ : Εξι και Εβδοµήντα επτά λεπτά                                                                                                €6,77 
 
 
 
62 Αρθρο 62 ΗΜΧ 8773.5.6  
 
Καλώδιο τύπου NYY τετραπολικό , διατοµής 4 Χ 16 mm2 γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος. 
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47) 
 
∆ηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισηµάνσεως (µούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων 
επισηµάνσεως, αναλογία άµµου κλπ) και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως 
δοκιµών µονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 m) 
 
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους 
Ευρώ : ∆έκα τρία και Είκοσι δύο λεπτά                                                                                               €13,22 
 

 
 
63 Αρθρο 63 ΗΜΧ 8837.22.1 
 
Ηλεκτρόδιο γείωσης  
 
δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης επιχαλκωµένο µε χαλύβδινη ψυχή διαµέτρου 
17mm, πάχους επιχάλκωσης τουλάχιστον 250µ και µήκος 1,5µ., µε όλα τα εξαρτήµατα και την εργασία πλήρους 
τοποθέτησης (1 τεµ) 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια  
Ευρώ : Πενήντα τρία                                                                                                                                       €53,00 
 
64 Αρθρο 64 ΣΧ ΗΛΜ 60.10.40.04 
 
Προβολέας µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (LED) Ισχύος 73 W  

 
(Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση προβολέα φωτεινών πηγών τεχνολογίας διόδων 
φωτοεκποµπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασής του επί του ιστού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. 
Ο προβολέας LED (module) θα είναι κατάλληλος για φωτισµό εξωτερικών χώρων ( γήπεδα ), µε σώµα 
κατασκευασµένο από καθαρό ανοδιωµένο αλουµίνιο διέλασης και µε προστασία UV. Θα είναι µικρών διαστάσεων 
µε σχεδιασµό κατάλληλο για περιορισµό της ταλάντωσης και των ανεµοπιέσεων. Τα ηλεκτρικά µέρη θα 
βρίσκονται τοποθετηµένα σε ξεχωριστό στεγανό πίνακα στην βάση του κάθε ιστού , µε σκοπό την εύκολη και 
γρήγορη συντήρηση. Η ηλεκτρική σύνδεση των φωτιστικών θα επιτυγχάνεται µε χρήση ειδικών συνδέσµων , 
στεγανότητας ΙΡ-68. Η µηχανική στήριξη των φωτιστικών επί της µεταλλικής βάσης της κεφαλής του ιστού , θα 
επιτυγχάνεται µε ανοξείδωτες βίδες και παξιµάδια. Θα διαθέτει εξάρτηµα µεταλλικής βάσης στήριξης τύπου L , για 
απευθείας στερέωση του κάθε φωτιστικού µε την µεταλλική βάση της κεφαλής του ιστού . Θα έχει δυνατότητα 
προσαρµογής οριζόντιας περιστροφής και κλίσης κατά την µηχανική και ηλεκτρική εγκατάσταση µε 
προκαλωδιωµένο (καλώδιο 0,40m) για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση µε χρήση ειδικών συνδέσµων 
στεγανότητας ΙΡ-68. Η στήριξη της οπτικής µονάδας θα γίνεται πάνω στο σώµα του φωτιστικού , µε την χρήση 
ειδικού λάστιχου σιλικόνης και µε ανοξείδωτες βίδες στερέωσης , προσφέροντας βαθµό στεγανότητας στο σύνολο 
του φωτιστικού ΙΡ-66. Τα ειδικά χαρακτηριστικά του θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο τεύχος 
τεχνικών προδιαγραφών και στην τεχνική περιγραφή της µελέτης. 
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Θα πρέπει να συνοδεύονται από τις ακόλουθες πιστοποιήσεις - διασφαλίσεις: 
1. ∆ήλωση συµµόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE. 
2. Οδηγία 2014/35/BU (Low Voltage Directive, LVD) 
3. Οδηγία 2004/108/EK (Electromagnetic Compatibility, EMC) 
4. Οδηγία 2011/65/EU ( RoHS Directive ) 
6. ∆ήλωση  του κατασκευαστή  των φωτιστικών σωµάτων LED  στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία 
του (Επωνυµία, ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση , αντικείµενο κ.λ.π )  και ότι αποδέχεται να προµηθεύσει 
τα φωτιστικά σώµατα LED που θα ενσωµατωθούν στο έργο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ 
Ο.Τ.11 ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ¨ΒΑΛΑΡΙΑ¨ΤΗΣ ∆.Κ. ΜΑΝ∆ΡΑΣ» , σύµφωνα µε τους όρους και προδιαγραφές της 
παρούσας µελέτης (∆2/2016). 
7. Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή .Idt ή .ies, κατάλληλα για 
άµεση εισαγωγή σε ανοικτά προγράµµατα υπολογισµών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να συνοδεύονται από 
το αντίστοιχο έγγραφο του φωτοµετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η µέτρηση των φωτιστικών ή του 
κατασκευαστή σε περίπτωση που διαθέτει δικό του εργαστήριο. 
8. Φωτοτεχνική Μελέτη η οποία θα καλύπτει τις απαιτήσεις φωτισµού , όπως αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές. Το ηλεκτρονικό αρχείο της φωτοτεχνικής µελέτης (.rdf, .dlx ή νεότερης έκδοσης .evo) θα πρέπει να 
επισυναφθεί µαζί µε το ηλεκτρονικό αρχείο .Idt ή .ies σε ψηφιακό µέσο αποθήκευσης. 
9. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 έτη για τους προβολείς τεχνολογίας LED, συνοδευόµενη από τους 
γραπτούς όρους εγγύησης . 
Ο Ανάδοχος θα µπορεί να είναι σε θέση να προµηθεύσει τα υλικά του συστήµατος φωτισµού ή συµβατά µε αυτά 
σε περίπτωση που λόγω τεχνολογικής εξέλιξης υπάρξει τροποποίηση του υλικού για τουλάχιστον 7 χρόνια. 
Ο ανάδοχος πριν την εγκατάσταση των φωτιστικών θα πρέπει να δώσει τα νέα φωτοτεχνικά στοιχεία µε µέση 
ένταση φωτισµού τουλάχιστον 230lux και συντελεστές οµοιοµορφίας  φωτισµού U1= Emin/Emαx τουλάχιστον 0,30 
και U2= Emin/Eav τουλάχιστον 0,50 (συντήρησης συντήρησης 0,8) 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο προβολέα, µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκποµπής (LED) και τον 
βραχίονά του. 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
Ευρώ : ∆ιακόσια σαράντα πέντε                                                                                                                      
€245,00 
 
 
 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
 
 
65 Αρθρο 65 ΣΧ ΗΛΜ 60.20.90.10 
 
Κεντρική Μονάδα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου  

 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-108) 
 
Η κεντρική µονάδα ελέγχου (ενδεικτικού τύπου Net COMPOSER LAN 2 PORT), είναι η συσκευή που 
χρησιµοποιείται για την διαχείρηση και τον αποµακρυσµένο έλεγχο όλων των φωτιστικών . 
Θα διαθέτει δυο ψηφιακές θύρες σύνδεσης µε τα κανάλια διαχείρισης φωτισµού και µια για σύνδεση µε το τοπικό 
δίκτυο (ETHERNET). Θα διαθέτει την ικανότητα να διοικήσει συστήµατα βάσει του πρωτοκόλλου διαχείρισης DALI 
καθώς και βάση του πρωτοκόλλου DMX. Τα δυο πρωτόκολλα θα έχουν την δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν 
παράλληλα, καθώς και να προσθαφαιρεθούν µέλη του συστήµατος οποιαδήποτε στιγµή κατά την διάρκεια της 
αρχικής παραµετροποίησης και πέραν αυτής. 
Εντός του λειτουργικού συστήµατος παραµετροποίησης της κεντρικής µονάδας , θα είναι εγκατεστηµένο 
ηµερολόγιο µε διαθέσιµους πραγµατικούς χρόνους ανατολής και δύσης του ήλιου. Αυτό θα δίνει την ικανότητα της 
έναρξης και λήξης λειτουργίας µελών του συστήµατος σε αρµονία µε τις πραγµατικές συνθήκες φωτισµού. 
Υποχρεωτική ύπαρξη και χρήση λογικών ακολουθιών στο σύστηµα (logic links). Αυτό θα δίνει την δυνατότητα 
σάρωσης των καναλιών επικοινωνίας, σε πραγµατικό χρόνο, για επιπλέον µακρο-εντολες των πρωτοκόλλων 
DALI, VDALI και DMX και εκτέλεσης λογικών και χρονικών πράξεων, βάσει αυτών. 
Η χρήση ακολουθιών πράξεων (sequencies) θα πρέπει είναι διαθέσιµη στην κεντρική µονάδα. Κατόπιν µιας 
λογικής ή χρονικής εντολής καθώς και εντολής εισόδου στο σύστηµα, θα υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης µιας 
προκαθορισµένης ακολουθίας λογικών και χρονικών πράξεων. δίνει την δυνατότητα πλήρους παραµετροποίησης 
του αποτελέσµατος βάσει των εκάστοτε αναγκών του έργου. 
Ο έλεγχος του συστήµατος από τον τελικό χρήστη θα µπορεί να γίνει εκτός από τα προγραµµατισµένα σηµεία 
εισόδου εντολών (κοµβία) και µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής. Αυτή θα είναι διαθέσιµη για ηλεκτρονικό 
υπολογιστή καθώς και όλες τις εκάστοτε πλατφόρµες ηλεκτρονικών φορητών συσκευών (ANDROID, IOS). Η 
εφαρµογή θα είναι πλήρως παραµετροποιήσιµη µε χρήση γραφικών και εικόνων που θα επιλέξει ο χρήστης. Θα 
υπάρχει δυνατότητα αναβάθµισης µε την χρήση µέχρι και 254 κεντρικών µονάδων σε ένα σύστηµα. 
Κάθε κεντρική µονάδα θα µπορεί να ελέγξει : 
* 128 DALI συσκευές . 
* 128 προκαθορισµένα σενάρια φωτισµού. 
* 128 οµάδες φωτιστικών ( group ) . 
* Βαθµός προστασίας : ΙΡ-20. 
* ∆ήλωση συµόρφωσης του κατασκευαστή CE 
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* EMC κατά το πρότυπα EN 55015 - EN 61000-3-2 
 
Τιµή ανά τεµέχιο (τεµ.) 
 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
Ευρώ : Επτά χιλιάδες πεντακόσια                                                                                                             
€7.500,00 
 
66 Αρθρο 66 ΣΧ ΠΡΣ Θ7.1 
 

Σταθµός Ελέγχου και προγραµµατισµού 

 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-61) 
 
Οι ηλεκτρονικοί ελεγκτές οι οποίοι θα χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια του έργου ως τοπικές µονάδες θα πρέπει να 
επιτρέπουν ένα ευρύ φάσµα λειτουργιών και προγραµµάτων υψηλών απαιτήσεων. Ταυτόχρονα, η κατασκευή 
τους θα πρέπει να επιτρέπει την τροφοδότηση του χρήστη µε µεγάλο όγκο πληροφοριών για την κατάσταση του 
έργου, καθώς και µε στατιστικά στοιχεία. 
 
Οι ηλεκτρονικοί ελεγκτές θα είναι σχεδιασµένοι ώστε να λειτουργούν άψογα κάτω από συνθήκες χαµηλών 
καταναλώσεων νερού και ενέργειας. 
Θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να λειτουργήσουν τόσο σαν αυτόνοµες µονάδες  παρακολούθησης  του έργου 
όσο και σαν µέρη ενός ευρύτερου συστήµατος ελέγχου. 
 
Οι ελεγκτές θα πρέπει να µπορούν να συνδεθούν είτε µεταξύ τους είτε µε τον κεντρικό σταθµό δηµιουργώντας 
δίκτυο και εξασφαλίζοντας στο χρήστη ένα επαγγελµατικό εργαλείο για τη συλλογή πληροφοριών από το έργο και 
την πραγµατοποίηση αποµακρυσµένων χειρισµών. 
 
Για τη λειτουργία των ελεγκτών θα πρέπει να υπάρχει πρόγραµµα ηλεγµένο στο χρόνο. Το πρόγραµµα αυτό θα 
εγκατασταθεί στον κεντρικό σταθµό και θα επιτρέπει τη σύνδεση µέχρι 500 αντιστοίχων ίδιων µονάδων 
δηµιουργώντας δίκτυο µεταξύ τους.  
Οι ελεγκτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν είτε καλωδιακά είτε ασύρµατα (RF) είτε µέσω 
του δικτύου GSM/GPRS. 
 
Θα διαθέτουν τις παρακάτω δυνατότητες: 
 
Χαρακτηριστικά Ελεγκτή 
Είσοδοι/Έξοδοι 
Η µονάδα θα πρέπει να διαθέτει by default τουλάχιστον 4 ψηφιακές εισόδους και 12 ψηφιακές εξόδους. Θα 
συνοδεύεται απαραίτητα από κατάλληλη επέκταση η οποία θα προσφέρει στη µονάδα επιπλέον 4 ψηφιακές 
εισόδους και 12 ψηφιακές εξόδους. Κατά συνέπεια, µε την εγκατάσταση της κάρτας επέκτασης, συνολικά η 
µονάδα θα πρέπει να διαθέτει 8 ψηφιακές εισόδους και 24 ψηφιακές εξόδους. 
Εναλλακτικά, εάν αυτό είναι επιθυµητό µελλοντικά, αντί της κάρτας επέκτασης 4 ψηφιακών εισόδων και 12 
ψηφιακών εξόδων, θα πρέπει να µπορεί να χρησιµοποιηθεί κάρτα επέκτασης 4 αναλογικών εισόδων, 3 ψηφιακών 
εισόδων και 1 αναλογικής εξόδου. 
 
∆υνατότητες Λογισµικού για κάθε µονάδα 
• 250 είσοδοι (υδρόµετρα, αισθητήρες κλπ) 
• 250 έξοδοι (ηλεκτροβάνες, αντλίες κλπ) 
• 125 κεντρικοί αγωγοί 
• 200 προγράµµατα 
• 25 δοσοµετρικές αντλίες 
• 25 φίλτρα αυτοκαθαριζόµενα 
 
Τάση τροφοδοσίας (ανάλογα µε το µοντέλο) 
• 24V  AC 
• 12-30V  DC 
 
Υποστηριζόµενοι Μέθοδοι επικοινωνίας 
• RS232 (π.χ. για σειριακή επικοινωνία, GPRS, Wi-Fi, WiMAX κ.λ.π.) 
• RS485 
• Αµφίδροµη ραδιοεπικοινωνία UHF/VHF 
• Καλωδιακά  
 
Τέλος, η µονάδα: 
• Θα πρέπει να υποστηρίζει σύστηµα αποθήκευσης και επαναπροώθησης πληροφοριών (store and 
forward) και θα λειτουργεί σαν επαναλήπτης/αναµεταδότης προς άλλους σταθµούς και προς το κέντρο. Με τον 
τρόπο αυτό, δε θα δηµιουργούνται προβλήµατα σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας µεταξύ ορισµένων 
σταθµών του συστήµατος για οποιαδήποτε αιτία. 
• Θα πρέπει να λειτουργεί σε θερµοκρασίες από -30 έως +60 βαθµών Κελσίου χωρίς προβλήµατα. 
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• Θα πρέπει να λειτουργεί ως τοπικός data logger (καταγραφικό δεδοµένων) για τις εισόδους. 
Η µονάδα θα συνοδεύεται απαραίτητα από radio ποµποδέκτη UHF.   
Ο κατασκευαστής της µονάδας θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008. 
Τιµή ανά τεµέχιο (τεµ.) 
 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
Ευρώ : ∆ώδεκα χιλιάδες 
€12.000,00 
 
 
67 Αρθρο 67 ΣΧ ΗΛΜ 62.10.20.05 
 
Μονάδα τροφοδοσίας ηλεκτρονικού τύπου (driver)  
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-59) 
 
Τροφοδοτικό ηλεκτρονικού τύπου, γνωστού Ευρωπαικού οίκου , µε προστασία υπέρτασης 10kV και 10kA και µε 
δυνατότητα αυτόνοµου ελέγχου σε πρωτόκολλο επικοινωνίας DALI. Το τροφοδοτικό θα πρέπει να έχει εύρος 
τάσης λειτουργίας τουλάχιστον 120277V, 50 Hz, συντελεστής ισχύος: 0,90, προστασία από υπερτάσεις 
(δυνατότητα µέχρι 10kV). Η διάρκεια ζωής του τροφοδοτικού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100.000h στο 90% 
της απόδοσης και να έχει δυνατότητα λειτουργίας σε θερµοκρασία περιβάλλοντος -40 µε + 55oC. Ο βαθµός 
στεγανότητας θα είναι IP66. Τέλος θα διαθέτει ενσωµατωµένο σύστηµα οµαλής λειτουργίας του και αυτόµατη 
προστασία από υπερθέρµανση. Κλάση µόνωσης: Class I ή Class II 
Το τροφοδοτικό θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του εργοστασίου κατασκευής τουλάχιστον 5 
ετών. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση - σύνδεσή του εντός του πίνακα τύπου PILLAR 
των ιστών. 
 
Τιµή ανά τεµέχιο (τεµ.) 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια  
Ευρώ : Εκατόν είκοσι                                                                                                                                   €120,00 
 
 
 
68 Αρθρο 68  ΣΧ ΠΡΣ Θ3 
 
Συσκευή δικτύου µεταφοράς δεδοµένων (Router) µε αποσπώµενη κεραία ασύρµατης επικοινωνίας  
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-61) 
 
Για την προµήθεια και την πλήρη εγκατάσταση του, εντός του κεντρικού πίνακα του γηπέδου. τα χαρακτηριστικά 
του θα είναι σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και στις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 
Τιµή ανά τεµέχιο (τεµ.) 
 
Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια 
Ευρώ : Ενενήντα πέντε                                                                                                                                €95,00 
 
69 Αρθρο 69  ΣΧ ΗΜΧ 8773.1.6 
 
Καλώδιο RJ-45 για εγκατάσταση δικτύου 
 
(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-47) 
 
 
Καλώδιο RJ-45 για εγκατάσταση δικτύου φωτισµού, όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές εντός πλαστικού 
σωλήνα, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, υλικά, µικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθµισης 
µε τους Server και το κέντρο ελέγχου φωτισµού. 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ) 
 
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους 
Ευρώ : ∆έκα 
€10,00 
 

 

 
70 Αρθρο 70  ΣΧ ΗΛΜ 60.20.30 
 
Καλώδιον τύπου NYSLYO 12Χ1.5 mm2 
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(Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48) 
 
Ορατό ή εντοιχισµένο µετά των απαιτούµενων διµερών στηριγµάτων και των µικρο υλικών τοποθέτησης και 
σύνδεσης(κως,ακροδέκτες κ.α.) επί τόπου. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης. 
(1m) 
 
Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους 
Ευρώ : Εξι και ∆έκα τρία λεπτά                                                                                                                     €6,13 
 
 
 
 

 Μάνδρα, 23/6/2017 

Μάνδρα,23/6/2017  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ H  συντάξασα 

Ο αναπληρωτής ∆/ντης ΤΥ 

 

Κρητικός  Ανδρέας                                                                                                            

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

 

 

 

Βασιλειάδου Μαρία 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ 

  

  

  

  

  

 





` ΕΡΓΟ:

 ''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 11 ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

''ΒΑΛΑΡΙΑ'' ΤΗΣ ∆.Κ ΜΑΝ∆ΡΑΣ''

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: 600.000,00€

ΚΑΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: 9777.06.00099777.06.009

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ: 185.000,00€

ΚΑΕ ∆ΗΜΟΥ :30.7326.0006

Κωδ.

Aναθ.

 ΟΜΑ∆Α Α΄ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-

ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων 

κλπ χώρων

1 ΟΙΚ 20.02 ΟΙΚ2112 Μ3 400 2,8 1.120,00

2

Γενικές εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη, εκτός 

από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση 

εκρηκτικών υλών

2
ΟΙΚ 

20.03.03
ΟΙΚ2117 Μ3 1.200,00 22,5 27.000,00

Εξυγιαντικές στρώσεις µε κατάλληλα 

Ποσ
Τιµή 

Μονάδας
Μερική 

∆απάνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 785.000,00 €

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ -ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A/A Ένδειξη Εργασιών Αρ Τιµ Αρθρο

           ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μον Μέτ
Ολική 

∆απάνη

3
Εξυγιαντικές στρώσεις µε κατάλληλα 

προϊόντα εκσκαφών
3 ΟΙΚ 20.21 ΟΙΚ2162 Μ3 400 5 2.000,00

4
Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό 

λατοµείου
4 ΟΙΚ 20.20 ΟΙΚ2162 Μ3 2.250,00 17,6 39.600,00

5
Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθµισµένα 

αδρανή
5 Υ∆Ρ 5.10 Ο∆Ν2815 Μ3 500 9,3 4.650,00

6
Κατασκευή στρώσης άµµου -σκύρων 

µεταβλητού πάχους
6 Ο∆Ο Α-23

Ο∆Ν3121

Α
Μ3 250 9,6 2.400,00

7 Νταµαρόχωµα 7
ΣΧ Ο∆Ο Γ-

2.1

Ο∆Ν3211

Β
Μ3 150 13,4 2.010,00

8

Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 

1433 βιοµηχανικής προέλευσης. 

Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 

100 ΜΜ, κατηγορίας φορτίου Α15, µε εσχάρα 

πλαστική (µε προστασία έναντι υπεριώδους 

ακτινοβολίας), ή χαλύβδινη γαλβανισµένη.

8
Υ∆Ρ 

11.15.01

Υ∆Ρ6620.

1
ΜΜ 192 51,9 9.964,80

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

88.744,80 88.744,80

ΟΜΑ∆Α Β΄ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ
 ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ

9

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση 

και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση 

αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C10/12

9
ΟΙΚ 

32.01.02
ΟΙΚ3212 Μ3 20 78 1.560,00

10
Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας 

C16/20
10

ΟΙΚ 

32.05.04
ΟΙΚ3214 Μ3 82 106 8.692,00

11 Ξυλότυποι χυτών τοίχων 11 ΟΙΚ 38.01 ΟΙΚ3801 Μ2 300 13,5 4.050,00

12
Χαλύβδινοι οπλισµοί κατηγορίας B500C 

(S500s)
12

ΟΙΚ 

38.20.02
ΟΙΚ3873 Χγρ. 1.000,00 1,07 1.070,00

13 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 13 ΟΙΚ 38.03 ΟΙΚ3816 Μ2 25 15,7 392,50

14
Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό 

λατοµείου
14 ΟΙΚ 20.20 ΟΙΚ2162 Μ3 30 17,6 528,00

15 ∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s) 15
ΟΙΚ 

38.20.03
ΟΙΚ3873 Χγρ. 400 1,01 404,00

 ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ (Σύνολο) 16.696,50

 ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ

16 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες 16 ΟΙΚ 62.24 ΟΙΚ6224 Χγρ. 50 5,6 280,00





Σε µεταφορά: 88.744,80

Κωδ.

Aναθ.

Από µεταφορά: 88.744,80

17

Επιστέγαση µε πετάσµατα τύπου sandwich 

από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε πλήρωση 

πολυουρεθάνης

17 ΟΙΚ 72.65 ΟΙΚ6401 Μ2 15 45 675,00

18
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 

κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm
18 ΟΙΚ 61.05 ΟΙΚ6104 Χγρ. 160 2,7 432,00

19 Πετάσµατα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich 19 ΟΙΚ 72.80 ΟΙΚ7231 Μ2 20 45 900,00

 ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ (Σύνολο) 2.287,00

 ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ

20
Κιγκλιδώµατα από σιδηροσωλήνες 

γαλβανισµένους Φ 2''
20

ΟΙΚ 

64.16.03
ΟΙΚ6418 ΜΜ 600 17,4 10.440,00

21 Συρµατόπλεγµα µε ροµβοειδή οπή 21 ΟΙΚ 64.48 ΟΙΚ6448 Μ2 740 3,05 2.257,00

22
Μονόφυλλη πόρτα ύψους 2,20m και πλάτους 

1,20µ., γαλβανισµένη εν θερµώ
22

ΣΧ ΟΙΚ 

64.49.01
ΟΙΚ6401 Χγρ. 2 800 1.600,00

23
∆ίφυλλη πόρτα ύψους 2,20m και πλάτους 

2,40µ., γαλβανισµένη εν θερµώ
23

ΣΧ ΟΙΚ 

64.49.02
ΟΙΚ6401 Χγρ. 2 1.700,00 3.400,00

24 ∆ίκτυ νάιλον 3 χιλ. 24
ΣΧ ΟΙΚ 

64.48.2
ΟΙΚ6448 Μ2 740 2,8 2.072,00

 ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ (Σύνολο) 19.769,00

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ∆ΟΥ

25 Εστίες ποδοσφαίρου µε δίκτυ 25
ΣΧ ΟΙΚ 

65.60
ΟΙΚ6542 Ζεύγη 1 2.500,00 2.500,00

26
Πάγκος αναπληρωµατικών παικτών 

ποδοσφαίρου 6 µέτρων
26

ΣΧ ΟΙΚ 

72.31
ΟΙΚ7231 Τεµ. 2 3.500,00 7.000,00

27
Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικής 

κερκίδας 300 θέσεων
27

ΣΧ ΟΙΚ 

64.26.03
ΟΙΚ6428 Τεµ. 1 32.000,00 32.000,00

A/A Ένδειξη Εργασιών Αρ Τιµ Αρθρο Μον Μέτ Ποσ
Τιµή 

Μονάδας
Μερική 

∆απάνη
Ολική 

∆απάνη

27
κερκίδας 300 θέσεων

27
64.26.03

ΟΙΚ6428 Τεµ. 1 32.000,00 32.000,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ∆ΟΥ (Σύνολο) 41.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 80.252,50 80.252,50

ΟΜΑ∆Α Γ΄ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-∆ΙΚΤΥΑ

28

Υδραυλικές αντιπληγµατικές βαλβίδες, 

χυτοσιδηρές, διπλού θαλάµου ή αντίστοιχου 

τύπου Ονοµαστικής πίεσης / διαµέτρου PN 

16-DN 50

28
ΠΡΣ 

Η6.2.6.1
ΗΛΜ12 Τεµ. 1 720 720,00

29 Βαλβίδα εξαερισµού διπλής ενεργείας Φ 2'' 29 ΠΡΣ Η5.9 ΗΛΜ12 Τεµ. 1 175 175,00

30
Σωληνοµαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι 

∆ιατοµής / µήκους Φ 2", 50 cm
30

ΠΡΣ 

Η4.13.6
ΗΛΜ5 Τεµ. 6 7 42,00

31
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων 

υπογείου αρδευτικού δικτύου µε µηχανικά 

µέσα

31 ΠΡΣ Α10 ΠΡΣ2111 ΜΜ 340 0,8 272,00

32
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm 

Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 75
32

ΠΡΣ 

Η1.2.7
ΗΛΜ8 ΜΜ 300 4,5 1.350,00

33
Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm 

Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 90
33

ΠΡΣ 

Η1.2.8
ΗΛΜ8 ΜΜ 40 5,5 220,00

34

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, τύπου 

πιστονιού, ακτίνας ενεργείας 34 - 54 m 

Ρυθµιζόµενου τοµέα µε ενσωµατωµένη 

ηλεκτροβάνα

34
ΣΧ ΠΡΣ 

Η8.3.12.2
ΗΛΜ8 Τεµ. 6 2.700,00 16.200,00

35

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, 

PN 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 

2

35
ΠΡΣ 

Η5.1.6
ΗΛΜ11 Τεµ. 9 28 252,00

36
Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ) 

διατοµής (mm2) 7 x 1,5
36

ΠΡΣ 

Η9.2.15.5
ΗΛΜ47 ΜΜ 350 1,4 490,00

37
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30Χ40 cm 4 

Η/Β
37

ΠΡΣ 

Η9.2.13.3
ΗΛΜ8 Τεµ. 6 25 150,00

38 Πιεστικό συγκρότηµα αντλίας 38
ΣΧ ΠΡΣ 

Λ6
ΗΛΜ21 Τεµ. 1 5.900,00 5.900,00

39

Πλαστικές κυλινδρικες δεξαµενές από σκληρό 

πολυαιθυλένιο (HDPE) Χωρητικότητας 10 ( 

m3)

39
ΣΧ ΠΡΣ 

Η7.9.6
ΗΛΜ30 Τεµ. 2 1.350,00 2.700,00

40
Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 50Χ60 cm 6 

Η/Β
40

ΠΡΣ 

Η9.2.13.4
ΗΛΜ8 Τεµ. 3 45 135,00

41

Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε 

ραφή βαρέως τύπου Ονοµαστικής διαµέτρου 

(ίντσες) Φ 2

41
ΠΡΣ 

Η3.1.6
ΗΛΜ5 ΜΜ 6 14,5 87,00

42
Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα Ονοµαστικής 

διαµέτρου (ίντσες) Φ 2
42

ΠΡΣ 

Η4.2.6
ΗΛΜ12 Τεµ. 12 20,5 246,00





Σε µεταφορά: 168.997,30

Κωδ.

Aναθ.

Από µεταφορά: 168.997,30

Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες 

Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2

44
Μαστός µεταλλικός, γαλβανισµένος 

Ονοµαστικής διαµέτρου (ίντσες) Φ 2
44

ΠΡΣ 

Η4.9.6
ΗΛΜ12 Τεµ. 22 5,5 121,00

45 Αισθητήρας πίεσης 45
ΣΧ ΠΡΣ 

Η9.2.11
ΗΛΜ 62 Τεµ. 1 150 150,00

46
∆ίκτυο αποστράγγισης γηπέδου µε 

διάτρητους σωλήνες Φ50
46

ΣΧ ΠΡΣ 

Η2.1.3
ΠΡΣ5140 ΜΜ 3.000,00 7,3 21.900,00

 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-∆ΙΚΤΥΑ (Σύνολο) 51.194,00

 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

47
Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα 

ποδοσφαίρου
47

ΣΧ ΠΡΣ 

Ε13.2
ΠΡΣ5510 Στρµ. 5.000,00 19 95.000,00

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ (Σύνολο) 95.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Γ΄ ΕΡΓΑΣ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ 146.194,00 146.194,00

ΟΜΑ∆Α ∆΄ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

48

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος 

αρδευτικού δικτύου ή υπογείου δικτύου 

σωληνώσεων (εκτός κατοικηµένων περιοχών) 

Σε βραχώδη εδάφη

48
Υ∆Ρ 

3.15.02
Υ∆Ρ6055 Μ3 110 4,1 451,00

49 ∆ιάστρωση προιόντων εκσκαφής. 49 Υ∆Ρ 3.16  Υ∆Ρ6055 Μ3 60 0,21 12,60

50
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός 

σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου
50 Υ∆Ρ 5.07 Υ∆Ρ6069 Μ3 50 16,05 802,50

43 43
ΠΡΣ 

Η4.6.6

A/A Ένδειξη Εργασιών Αρ Τιµ Αρθρο Μον Μέτ Ποσ
Τιµή 

Μονάδας
Μερική 

∆απάνη
Ολική 

∆απάνη

ΗΛΜ12 Τεµ. 12 7 84,00

σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου

51
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) 

διαµέτρου DN 63 mm
51

ΗΛΜ 

60.20.40.1

1

ΗΛΜ5 ΜΜ 200 6,4 1.280,00

52
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) 

διαµέτρου DN 110 mm
52

ΣΧ ΗΛΜ 

60.20.40.1

2.

ΗΛΜ5 ΜΜ 330 8,5 2.805,00

53
Αγωγοί γυµνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατοµής 

25 mm2
53

ΗΛΜ 

62.10.48.0

3

ΗΛΜ45 ΜΜ 300 5,7 1.710,00

54 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 54

ΗΛΜ 

60.10.85.0

1

Ο∆Ν2548 Τεµ. 3 60 180,00

55 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm 55

ΗΛΜ 

60.10.85.0

2

Ο∆Ν2548 Τεµ. 20 100 2.000,00

56 Χυτοσιδηρούν κάλυµµα φρεατίου 56
ΗΜΧ 

Ν9424
ΗΛΜ1 Χγρ. 600 1,7 1.020,00

57
 Κεντρικός πίνακας ηλεκτρικής διανοµής 

(πίλλαρ) γηπέδου
57

ΣΧ ΗΛΜ 

66.20.02
ΗΛΜ52 Τεµ. 1 3.250,00 3.250,00

58 Πίνακας ιστών τύπου PILLAR 58
ΣΧ ΗΛΜ 

60.10.80
ΗΛΜ52 Τεµ. 4 1.000,00 4.000,00

59 Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισµού µήκους 14m 59
ΗΜΧ 

ΝΑ9324.2
ΗΛΜ101 Τεµ. 4 2.200,00 8.800,00

60 Σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας 60

ΗΜΧ 

ΣΧ1.9341.

1

ΗΛΜ45 Τεµ. 1 6.500,00 6.500,00

62

Καλώδιο τύπου NYY τετραπολικό , διατοµής 

4 Χ 16 mm2 γιά τοποθέτηση µέσα στο 

έδαφος

62
ΗΜΧ 

8773.5.6
ΗΛΜ47 MM 260 13,22 3.437,20

63 Ηλετρόδιο γείωσης 63
ΗΜΧ 

8837.22.1
Τεµ. 3 53 159,00

64
Προβολέας µε φωτεινές πηγές τεχνολογίας 

διόδων φωτοεκποµπής (LED) Ισχύος 73 W
64

ΣΧ ΗΛΜ 

60.10.40.0

4

ΗΛΜ103 Τεµ. 288 245 70.560,00

Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Σύνολο) 107.576,60

ΟΜΑ∆Α ∆΄ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 107.576,60 107.576,60

90 6,77 609,3061
Καλώδιο τύπου NYY τετραπολικό , διατοµής 

4 Χ 6 mm2 γιά τοποθέτηση µέσα στο έδαφος
61

ΗΜΧ 

8773.5.4
ΗΛΜ47 MM





ΟΜΑ∆Α Ε΄ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σε µεταφορά: 422.767,90

Κωδ.

Aναθ.

Από µεταφορά: 422.767,90

Κεντρική Μονάδα  ∆ιαχείρησης και Ελέγχου

Σταθµός Ελέγχου και προγραµµατισµού

Μονάδα τροφοδοσίας ηλεκτρονικού τύπου  

(driver)

68

Συσκευή δικτύου µεταφοράς δεδοµένων 

(Router) µε αποσπώµενη κεραία ασύρµατης 

επικοινωνίας

68
ΣΧ ΠΡΣ 

Θ3
ΗΛΜ61 Τεµ. 1 95 95,00

70 Καλώδιον τύπου NYSLYO 12Χ1.5 mm2 70
ΣΧ ΗΛΜ 

60.20.30
ΗΛΜ48 MM 480 6,13 2.942,40

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Ε΄ ΗΛ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 43.317,40 43.317,40

466.085,30

Προσθ. Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% x (Σσ) 83.895,35

549.980,65

Απρόβλεπτα 15% 82.497,10

632.477,75

Πρόβλεψη Αναθεώρηση 586,77

A/A Ένδειξη Εργασιών Αρ Τιµ Αρθρο Μον Μέτ Ποσ
Τιµή 

Μονάδας
Μερική 

∆απάνη
Ολική 

∆απάνη

65 65

ΣΧ ΗΛΜ 

60.20.90.1

0

ΗΛΜ108 Τεµ. 1 7.500,00 7.500,00

66 66
ΣΧ ΠΡΣ 

Θ7.1
ΗΛΜ 61 Τεµ. 1 12.000,00 12.000,00

67 67

ΣΧ ΗΛΜ 

62.10.20.0

5

ΗΛΜ59 Τεµ. 144 120 17.280,00

69 Καλώδιο RJ-45 για εγκατάσταση δικτύου 69
ΣΧ ΗΜΧ 

8773.1.6
ΗΛΜ47 MM 350 10 3.500,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σσ)

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ (ΣΣ)

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ  (Σ1)

Πρόβλεψη Αναθεώρηση 586,77

ΣΥΝΟΛΟ (Σ2) 633.064,52

Προσθ. Φ.Π.Α. 24% x (Σ2) 151.935,48

785.000,00ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ
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